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Abstrakt 

Práce se zabývá pojmem teatrality v médiích a užitím mediálních obsah� v divadle. Úkolem 

je zjistit možnosti publicistiky formou divadelní tvorby a zárove� popsat projevy teatrality 

v médiích. Metodologie byla vytvo�ena na základ� kombinace sémiotické a obsahové 

analýzy. Práce také vnáší poznatky divadelní v�dy do prost�edí mediálních studií. Divadlo 

zde slouží jako p�íklad, kdy jsou p�i reprodukci sd�lení všichni zú�astn�ní obeznámeni se 

skute�ností, že se jedná o interpretaci. Podobný p�ístup je aplikován na mediální obsahy. 

Dále pomohly pojmy jako herecká postava a dramatická osoba rozlišit skute�né osoby 

zobrazované ve sd�lovacích prost�edcích od jejich mediálního obrazu. Tento rozdíl si �asto 

diváci neuv�domují a p�ijímají navržené interpretace médií i mediální obrazy osob ve�ejného 

života jako sou�ást svého výkladu spole�enského d�ní. Ve zpravodajství jsou konstruovány 

dramatické situace, které mají za úkol p�itáhnout pozornost divák� a �tená��. Kompozice 

takových situací inscenovaných médii je podobná jako v dramatickém um�ní. 



Abstract 

This work deals with the concept of theatricality in media and with the usage of media 

content in theatre. The task is to find out the possibilities of journalism by means of theatre 

work and at the same time to describe the representation of theatricality in media. The 

methodology was made on the basis of the combination of semiotic and content analysis. The 

work also introduces the knowledge of theatre studies in the environment of media studies. 

The theatre is used as an example when during the reproduction of the communication all the 

participants know the fact that it is an interpretation. Similar approach is used for media 

contents. Also the terms actor´s character and dramatic character helped to distinguish the 

real persons represented in media from their media image. The audience often does not 

realize this difference and accept the offered interpretation from the media and media image 

of the public life persons as a part of their understanding of public affairs. Dramatic 

situations are made up in the news service and the goal is to attract attention of viewers and 

readers. The composition of such situations produced by media is similar to the ones in 

dramatic art.  
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Úvod 

Otevíráte práci autorky, která se polovinu svého života aktivn� v�nuje 

amatérskému divadlu a svou profesi si vybrala v oboru mediální komunikace. Vždycky 

m� zajímalo, jak se tyto dv� sféry prolínají a v �em p�esn� spo�ívá jejich spole�ný 

základ. Bakalá�skou práci v programu Mediální a komunika�ní studia na Pedagogické 

fakult� UHK jsem v�novala zkoumání divadelní hry „podle skute�né události“.   

Autora dramatu norway.today  Igora Bauersimu inspirovala zpráva z tisku o 

spole�né sebevražd� dvou mladých lidí, kte�í se poznali na internetovém chatu. Igor 

Bauersima okomentoval svým dramatickým textem událost, co v roce 2000 rozví�ila 

v n�mecky mluvících zemích spole�enskou debatu o internetových fórech. V textu se 

objevila p�esná citace z elektronické konverzace obou sebevrah�, kte�í o pár dn�

pozd�ji sko�ili spole�n� z útesu Prekestolen nad norským fjordem. 1

Hra m�la celosv�tový úsp�ch. Byla uvedena n�kolikrát i na �eských jevištích. 

Sama jsem se podílela na jejím nastudování v divadle EXIL v Pardubicích v roce 2005. 

P�i práci na inscenaci a po celou dobu uvád�ní m� nep�estávala fascinovat p�itažlivost, 

jakou má pro tv�rce i diváky divadelní zpracování skute�ných události, a	 už se jedná o 

osobní p�íb�hy nebo historické a politické kauzy. Uv�domila jsem si, že tento fenomén 

autenticity �asto umoc
ují mediální obsahy, které se objevují v textu. Tv�rci se tak 

vyjad�ují divadelním jazykem ke konkrétním událostem za použití p�vodního textu, 

který byl d�íve uve�ejn�n ve zpravodajství sd�lovacích prost�edk�.2   

                                                
1

„Dies ist meine erste Post an diese Gruppe“,schrieb der 25-jährige Daniel V. aus dem norwegischen 
Kongsberg in einem Internet-Forum; wenn seine Mitteilung deshalbwomöglich „unpassend“ sei, bitte er 
um Entschuldigung. Seine Nachricht, komplettauf Englisch verfasst, sei nämlich „nurfür Leute bestimmt, 
die sich umbringenwollen. Wenn das nicht deine Absicht ist,kannst du hier aufhören zu lesen.“ 
Wolf.M.Ache im netz.DerSpiegel, �.9. 2000, str. 184. „…to jsou moje první slova na tomhle míst� (…) 
moje zpráva je ur�ena jen t�m lidem, kte�í se hodlají zabít. Proto prosím všechny, kdo nemají v úmyslu 
odejít ze života, aby mi nadále nev�novali žádnou pozornost, a aby alespo
 na krátko tento chatroom 
opustili.“Bauersima, I.norway.today.Praha:Divadelní ústav, 2002.
2  P�íklady inscenací na �eských jevištích z posledních p�ti let: Ji�í Nekvasil, Aleš B�ezina: Zítra se bude, 
režie Ji�í Nekvasil, premiéra 9. 4. 2007, ND v Praze opera na motivy procesu s Miladou Horákovou; 
Luccy Prebble: Enron, Zkrocení zlé firmy, režie Michal Do�ekal, premiéra 16. 2. 2012, ND v Praze; 
Tomáš Svoboda a kol.: Blon�atá Bestie, režie Tomáš Svoboda premiéra 17. 4. 2011, A Studio 
Rubín;Mariusz Szczygiel, Jan Mikulášek, Marek Pivovar: Gottland, režie Jan Mikulášek, premiéra 20. 
leden 2011, Divadlo Ji�ího Myrona;Mariusz, Szczygiel, Petr Štindl, Dodo Gombár. Gottland, režie Dodo 
Gombár, premiéra 19. 3. 2011. P�vodním zám�rem této práce bylo zabývat se všemi uvedenými 
inscenacemi, v pr�b�hu zkoumání se však ukázalo, že by to bylo nad rámec rozsahu této práce. Rozhodla 
jsem se zam��it se na jednu inscenaci, na níž bylo možné efektivn�ji ukázat danou problematiku. 
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V médiích m�žeme pak sledovat analogický proces využívání divadelních 

prost�edk�. N�kte�í v�dci mluví také o performativním obratu, jaký prob�hl i v oblasti 

um�ní v šedesátých letech.3  

Události jsou koncipovány jako divadelní p�edstavení inscenované v médiích a 

pro média (myšleno masové sd�lovací prost�edky, jako je periodický tisk a elektronická 

média).4

Východiskem této práce je p�esv�d�ení, že masová média i dramatické um�ní 

mají vlastnost reprodukovat symbolický obsah založenou na stejné podstat� – 

p�esv�d�iv� zaujmout diváka. Každá instituce je siln�jší ve využívání jiného typu 

znakových systém�. Pro média je typický diskurz textu – informace. V divadle je 

dominantním znakovým systém ostenze – p�edvád�ní (performance)5. Spole�nou 

vlastností obou zdroj� znakových systém� je teatralita/divadelnost. 

Podle n�kterých teatrolog� za�íná divadelnost tam, kde kon�í text.6 V 

mimozápadní tradici p�edstavují kulturu divadelní procesy - rituály ob�ady, svátky, hry, 

turnaje. V euro-americké civilizaci plní tuto funkci text a památky. Procesy p�edvád�ní 

se stávají kulturními událostmi až v médiích.7  

                                                
3 Jedná se o ustavení vztahu mezi diváky a tv�rci, kte�í p�ihlížejí samotnénu vzniku um�leckého díla 
(nap�. ve výtvarném um�ní) a nebo se na n�m p�ímo podílí, nap�. p�i zp�sobu �tení románu jako 
labyrintu, kdy autor nabízí n�kolik možností �tení. Srov. Fischer-Lichte,E. Estetika 
performativity.Mníšek pod Brdy: NA KONÁRI, 2011, str.22- 24.  
4 „Jako progresivní trend se v mediálních sd�leních, která produkují zejména vysílací masmédia, objevují 
prost�edky dramatické narace (…) tedy kompozi�ního postupu, p�i kterém je obsah sd�lení prezentován 
jako propojený sled událostí a p�edvád�n na základ� jednání postav, a to i v takových žánrech, jako je 
zpravodajství, publicistika.“ Žantovská.Divadlo jako komunika�ní médium. Praha: AMU, 2012, str. 62. 
5 “Vedle pojmu performance, který ozna�uje ur�itý divadelní druh, se v teatrologii používá i pojmu 
cultural performance. Vytvo�il jej na konci padesátých let americký etnolog Milton Singer. Popisoval jím 
zvláštní p�ípady kulturní organizace, nap�. svatby, chrámové slavnosti, recitace, hry, tance, hudební 
koncerty atd., které tím ur�oval jako nejkonkrétn�jší pozorovatelné jednotky kulturní struktury. Cultural 

performance vymezuje zaprvé �ada znak�: pevn� ohrani�ená délka trvání, za�átek a konec, strukturovaný 
program aktivit, skupina performer�, místo a p�íležitost, k níž se daná performance váže. Za druhé je pro 
porozum�ní cultural performance podstatné to, že v nich kultura vytvá�í sv�j autoportrét, své 
sebepochopení, které tímto zp�sobem p�edvádí p�ed svými �leny i cizinci.” Erika Fischer-Lichte, Jens 
Roselt: P�itažlivost okamžiku – p�edstavení, performance, performetiv a performativnost jako 
teatrologické pojmy. In: In: Roubal.J. (ed.) Sou�adnice a kontexty divadla, antologie sou�asné n�mecké 
divadelní teorie.Praha: Divadelní ústav, 2005, str.151 
6

„ Tak chápe divadelnost Artaud, když konstatuje, jak je v tradi�ním evropském divadle potla�ována: 
‘Jak se stalo, že v divadle, alespo
 tak, jak ho známe v Evrop� nebo lépe �e�eno na Západ�, ustoupilo do 
pozadí vše, co je specificky divadelní, to znamená vše, co nepodléhá vyjád�ení prost�ednictví �e�i 
slov’(…)”Pavis,P. Divadelní slovník.Praha:Divadelní ústav,2003, str.103.
7 Srov. Fischer-Lichte,E. Divadelnost/teatralita a inscenace. In: Roubal.J. (ed.) Sou�adnice a kontexty 
divadla, antologie sou�asné n�mecké divadelní teorie.Praha: Divadelní ústav, 2005, str.129. 
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Divadelnost (teatralita) jako vnímaná inscenace t�les v �ase a prostoru je atribut, 

který mají divadlo a vysílací média spole�ný.8 Je to zárove
 koncept, který nám 

umož
uje neomezovat se p�i zkoumání médií a divadla na historii, vlastnosti 

technologie nebo instituce.  

Zjevná - ostenzivní komunikace je mnohem starší než kterékoliv médium nebo 

institucionalizované divadlo. Vychází p�ímo z podstaty �lov�ka jako „zoon politicon“. 9

Každá taková ostenzivní komunikace má za úkol zap�sobit na druhé. M�že prost� jen 

ukazovat ur�itý p�edm�t- p�edávat informaci, ale také potvrzovat status dané 

spole�enské situace. Performance, jež mají zap�sobit na p�ítomné diváky nebo 

rozptýlené publikum, se objevují znovu v nových kontextech v b�žné mezilidské i 

mediální komunikaci.10

Média využívají inscena�ních postup� vyzkoušených divadlem, aby získala 

pozornost publika. Mediální obsahy se zase stávají p�edm�tem divadelních inscenací. 

Objevují se bu� interpretace textu, nebo jiné citace. St�ípky mediálních obsah� se pak 

dostávají do pov�domí ve�ejnosti, �asto op�t prost�ednictvím médií, a stávají se sou�ástí 

kolektivní pam�ti.11 Oba druhy celospole�enské komunikace se navzájem inspirují a 

využívají postup�, které rozvinulo jiné médium.

Úkolem této práce bude vzájemné vlivy vysledovat na konkrétním p�ípadu 

inscenace, která v poslední dob� vzbudila velkou pozornost na �eské politické, 

divadelní i mediální scén�. Jedná se o scénické �tení Blon�atá bestie aneb Kristýnka, 

které vzniklo v A studiu Rubín v Praze jako p�ímá reakce na mediální sd�lení o 

poslancích Parlamentu �R.12

                                                
8 Sou�ástí divadelnosti je dramatická situace, jak uvidíme dále, kterou tišt�ná média založená na 
slovesném textu dovedou popsat a využít jako jednu ze složek teatrality. 
9 Najdeme už u Aristotela.„�lov�k je ‘zóon politikon’, živá bytost spole�enská (politická). K udržení a 
zdokonalení života pot�ebuje spole�enství s jinými takovými živými bytostmi.“ Störig, H.,J.Malé d�jiny 
filozofie, Praha: �eské katolické nakladatelství, 1991, str.137. 
10 Mám tím na mysli zejména „živé“ televizní p�enosy nejr�zn�jších spektakulárních událostí, jako je 
požehnání papeže ve Vatikánu, tisková konference ú�adu vlády nebo sportovní utkání, a dále reportážní 
p�ísp�vky sestavené pro televizní a internetové zpravodajství. 
11 Pojmem kolektivní pam�	 rozumím živou tradici, která se p�enáší ve spole�enské komunikaci �len�
ur�ité skupiny. Nap�íklad publikum televizního zpravodajství, které na n�kolika kanálech sledovalo 
korup�ní kauzu podplácení fotbalových rozhod�ích v roce 2005 v �R. Do médií unikly odposlechy 
telefonních hovor�, kde se mluvilo specifickým slangem. Formulace „kap�íci p�ipluli“ je od té doby mezi 
ur�itou skupinou lidí synonymem vyjád�ení „peníze dorazily na ú�et“ nebo „je t�eba jít tomu št�stí�ku 
naproti“ pro úplácení. 
12Blon�atá bestie aneb Kristýnka, režie Tomáš Svoboda, A studio Rubín, Praha, premiéra 17. dubna 
2011. (Dále jen Blon�atá Bestie) 
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Cíle práce 

Vycházím z toho, že média využívají inscena�ní a dramatické postupy divadla. 

V divadle se pak setkáváme s využitím mediálních obsah� v textu a dalších složkách 

inscenací. Vzniká žánr, který by se dal nazvat divadelní publicistikou. A	 už se jedná o 

satiru, dokudrama, politický kabaret nebo divadelní reportáž. 13  Zám�rem inscenací, 

které �erpají z autentických materiál�, je vyjád�it se k n�jakému spole�enskému 

problému a reagovat na n�j.  

Práce se bude v�novat konkrétním p�íklad�m užití mediálních obsah�

v p�edstavení Blon�atá bestie a názoru, který cht�li tv�rci inscenace svým dílem 

sd�lit.14 Klí�ovým prvkem této reakce na ur�itý spole�enský problém je humor, potažmo 

smích publika. Stejn� jako d�íve v historii (nejpozd�ji od antiky) je smích nejd�ležit�jší 

zbraní bezmocných.  

Cílem této analýzy bude charakterizovat žánr, v jehož rámci se tv�rci vyjad�ují 

k aktuálním spole�enským otázkám, jejž lze ozna�it za publicistiku formou um�lecké 

tvorby nebo také divadelní komentá�.  

Dalším cílem práce je sledovat vývoj teatrality ve spole�enské komunikaci. 

Zejména definovat projevy teatrality v médiích.  

Reflexe výchozí literatury a sou�asný stav výzkumu

  V mezioborovém zkoumání na pomezí divadelní v�dy a mediálních studií je 

patrná v�tší snaha ze strany teatrolog�. Ti se médii zabývají nejen v souvislosti se 

vztahem k institucionalizovanému divadlu, ale v obecné rovin� komunikace.15

M��ítkem divadelní podstaty spole�enské komunikace je míra teatrality/divadelnosti. To 

je pojem, který zavádí n�mecká divadelní v�da pro tzv. spektakulární události16, které 

konstituují spole�enskou komunikaci.  

                                                
13 Jako divadelní reportáž bylo v lednu 2012 v Divadle Archa uvedeno p�edstavení Dva v tvém dom�
moskevského souboru Teatr.Doc vypráv�jící o praktikách b�loruské tajné služby. Jednalo se o 
rekonstrukci skute�ných událostí okolo prezidentského kandidáta Vladimíra N�klajeva. Agenti s ním 
bydleli p�ímo v jeho dvoupokojovém byt�. Srov. Dva v tvém dom�. (Two in your house) dostupné z 
http://www.divadloarcha.cz/cs/predstaveni/teatr-doc-dva-v-tvem-dome-two-in-your-house/ 15. 3. 2013. 
14 Dramaturg p�edstavení Ond�ej Pavelka a režisér Tomáš Svoboda se v rozhovorech opakovan� vyjad�ují 
k funkci, jakou m�lo p�edstavení mít. P�iznávají, že kv�li co nejrychlejší reakci na probíhající události 
v �eské politice rezignovali na um�lecké ambice a uchýlili se k jednoduššímu tvaru scénického �tení. 
15 P�íkladem m�že být studie Ireny Žantovské Divadlo jako komunika�ní médium, která byla napsána 
jako diserta�ní práce na Kated�e Teorie a kritiky DAMU v roce 2012.  
16 O historii spektakulárních událostí v celosv�tovém kontextu podrobn� pojednává kniha Richarda 
Schechnera:  Schechner,R. Performance Theory.London: Routledge, 2003. V �esku se na problematiku 
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A nejedná se zdaleka jen o divadlo: „…historiografický výzkum divadla za�íná 

zájmem o slavnostní vjezdy, pr�vody, tance, rituály, ceremonie, vystupování i výstupy 

akrobat�, provazochodc�, vlada��, kn�ží i žebrák�.“17 Divadelnost se tak má stát podle 

nového paradigmatu m��ítkem pro zkoumání nejr�zn�jších humanitních obor� a 

sociálních v�d.18

Na druhé stran� barikády byl jedním z prvních sociolog�, který se inspiroval 

divadlem, Erving Goffman.19 Jeho práce Všichni hrajeme divadlo, kde rozvrhl prostor 

sociální komunikace na jevišt� a zákulisí, je st�žejní pro další badatele. Jeho úst�edním 

pojmem je (stejn� jako v divadle) situace, která dala jméno celému teoretickému sm�ru. 

Navazuje na n�j Joshua Meyrowitz, který teorii situacionismu aplikoval na elektronická 

média. 

D�ležité pro diplomovou práci je také sebepojetí jedince v rámci symbolické 

projekce, jak ho navrhl John B. Thopmson ve své práci Média a modernita. Uvažuje 

zde o �lov�ku, který svoji existenci odvozuje v závislosti na mediovaných sd�leních. 

Pro pot�eby práce je tato teorie zásadní z hlediska budování mediálního obrazu 

osobností spole�enského života, který se stává p�edlohou pro dramatické osoby 

divadelních inscenací. 

Divadlo znovu ustavené jako kulturní institut na za�átku novov�ku stejn� jako 

první masová média jsou d�ležitými kanály pro realizaci cíl� nových typ� ve�ejnosti.  

K tomu se podrobn� vyjad�uje Jürgen Habermass ve Strukturální p�em�n� ve�ejnosti. 

Divadlo i média se mohou stát nástrojem moci.20 N�mecký historik médií Dieter Prokop 

sleduje tyto mocenské vztahy a nevynechává p�itom ani divadlo. V jeho pojetí jsou 

                                                                                                                                              
zam��uje Marek Hlavica z brn�nské JAMU. V roce 2008 obhájil doktorskou práci na téma Performan�ní 
studia. Performanci definuje jako „jakékoliv jednání, které je ohrani�eno, p�edvád�no a zvýrazn�no, �i 
vystaveno.“ Hlavica,M. Performan�ní studia.Brno:JAMU, 2008 
17Kotte, A.Teatralita konstituuje spole�nost, spole�nost divadlo. Co m�že poskytnout historiografie 
divadla. In: Roubal.J. (ed.) Sou�adnice a kontexty divadla, antologie sou�asné n�mecké divadelní 
teorie.Praha: Divadelní ústav, 2005, str.124. 
18Srov.Fischer- Liche,E. Divadelnost/teatralita inscenace. In: c.d., str. 129. 
19 Podle autora studie o Performan�ních studiích Marka Hlavici Goffmana ovlivnil americký literární 
kritik Kenneth Duv Burke, který ve své knize A Grammar of Motives (1945) analyzoval text vlastní 
metodou “dramatismu” (srov. Hlavica, 2008, str. 122.) 
20 Mocenskou strukturou není divadlo jako instituce, ale podle n�kterých autor� je to práv� jeho podstata, 
která se ve spole�nosti projevuje jako tzv. performativ – vzorec myšlení a jednání založený na 
sebeprezentaci jednotlivc� i skupin. Píše o tom nap�. Judith Butler ve své knize Gendre Trouble na 
po�átku a pozd�ji i na konci 90. let minulého století. Butlerová pojednává o povinnosti jedince být 
prokazateln� rozpoznatelný jako muž nebo žena. Odehrávání genderu je tedy povinnou spole�enskou 
performancí.( Srov.Butler,J.Gender trouble.Routledge, 2006.) Autorka této práce v n�kolikrát v život�
slyšela v�tu: „Chovej se jako žena!“ P�edstava ideálního p�íkladu správn� odehrané spole�enské role je 
mocenská struktura, zvláštní druh diskurzu.  
Na rozdíl od diskurzu se performativ nevyzna�uje popisem, ale jednáním. Viz také John. L. Austin: Jak 
ud�lat n�co slovy. (Austin, J.L.How to do things with words. Cambridge: Harward UP, 1962)  
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p�edstavení historicky spojena bu� s demonstrací moci, nebo naopak s nevázaným 

veselím a s do�asným obrácením zavedených po�ádk�.  

Smích jako prost�edek uvoln�ní a svobody se vyskytuje ve filozofické literatu�e 

od po�átku až do 20. století.  R�zní auto�i se proti n�mu bu� vymezují (Platón), nebo ho 

chválí pro jeho osvobozující moc (Aristoteles, Bergson). Ti druzí spat�ují v lidské 

obrazotvornosti živoucí sílu, která hýbe spole�ností. Všechny ostenzivní projevy, které 

dokážou vyvolat v publiku smích nebo soucit, pat�í do oblasti zkoumání teatrality 

spole�enské komunikace.  

Z hlediska strukturálního p�ístupu pat�í zkoumání obecných znak� teatrality do 

sféry „langue“, zatímco posuzování konkrétních d�l divadelní v�dou se �adí na stranu 

„parole“. Toto rozd�lení nabízí sémiotik divadla Ivo Osolsob�. Jeho teorie ostenze byla 

významnou oporou mojí práce, jak v rovin� teoretické, tak p�i sémiotické analýze 

konkrétní inscenace. Navíc zajímavým zp�sobem aplikuje Estetiku dramatického um�ní

Otakara Zicha, jenž jako první v �eském prost�edí zkoumal divadlo na základ�

inscenace a nikoliv textu. Také on mi pom�že p�i odd�lování p�edvád�ného od 

p�edvád�jícího v médiích stejn� jako divadle.  

P�i zkoumání obou spole�enských institucí budeme �erpat z historiografických 

d�l r�zných oblastí spole�enských v�d. Hlavní oporou historického kontextu práce byla 

studie Dietera Prokopa Boj o média, která uvažuje d�jiny médií v kontextu divadla 

n�kterých d�ležitých epoch. Pro vymezení ve�ejného prostoru se budu držet definic 

ve�ejnosti a jejích skupin, jaké nabízí Jürgen Habermas. 

Spektakulární události všeho druhu p�edpokládají kontakt s publikem 

(obecenstvem). Vymezit tyto a dalších pojmy mediální komunikace pomohla kniha 

Masová média autor� Barbary Köpplové a Jana Jiráka. Pro mou práci je zásadní 

zejména zde nazna�ený vztah pojm� publikum a obecenstvo a charakteristika 

celospole�enské komunikace. 

Metodologie

P�i zkoumání text� a jejich jevištní inscenace bude využita obsahová analýza, 

která pom�že odhalit prokazateln� p�vodní mediální obsahy.21 Další zvažovanou 

metodou byla p�vodn� narativní analýza. Ta se ale ukázala p�íliš úzce zam��ená na 

dramatickou (literární, textologickou) �ást zkoumaného materiálu.  

                                                
21 Proto tato zkoumání bude použit videozáznam.  
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St�edem mého zájmu je divadelní inscenace jako celek. P�edm�tem analýzy 

nebudou jen dramatické texty, ale i další složky inscenace jako scéna, zvuk, hudba, 

vizuální efekty, herecké výrazové prost�edky atd. 

Proto bude výhodn�jší zvolit sémiotickou analýzu. V inscenaci bude vybrán 

okruh prvk� a popsán jejich denotativní obsah a technické kódy Tyto vybrané aspekty 

inscenace budu dále hodnotit v rovin� konotativní.  

Zam��ím se tak na zkoumání divadelních znak�. „P�edm�tem zájmu sémiotické 

analýzy je p�edevším odkrývání význam� (…) Zkušenosti a znalosti výzkumníka jsou 

p�i užití sémiotické analýzy rozhodující. Výsledek sémiotické analýzy je proto závislý 

na p�esv�d�ivosti argumentace.“22

D�jiny komunikace, do nichž pat�í celá historie divadla, jsou ukazatelem vývoje 

spole�nosti. Divadlo, stejn� jako komunikaci obecn�, lze vnímat bu� jako p�edávání 

informace, nebo sdílení ur�itého symbolického vzorce, �ádu – rituálu. Náboženské 

ob�ady, byly první formou strukturované komunikace, z nich se vyvinulo divadlo a 

pozd�ji drama jako literární žánr. A�koliv pokrok technologií divadlu odejmul 

výlu�nost inscenování odrazu skute�nosti, princip divadelní estetiky a dramatického 

konfliktu se objevuje ve zp�sobu zobrazování reality všech masových médií. Divadlo 

není jenom jejich základem, historickým p�edch�dcem. Je souputníkem médií v�tšinou 

považovaných za spole�enskou instituci.  

Divadlo má  s masovými médii mnohé spole�né, ale zárove
 (i z hlediska 

teoretického zájmu) stojí vn� mediální krajiny. Um�ní obecn� a divadlo zvláš	 dokáže 

odrážet �innost médií i jejich obsahy. Zachycená témata pak díky um�lecké reflexi 

z�stávají sou�ástí spole�enské pam�ti. 

                                                
22 Trampota T.,Vojt�chovská, M. Metody výzkumu médií. Praha:Portál, 2010, str. 118 - 120 



  16

  

1. Divadlo a média – otev�ený vztah 

Jak už jsem zmínila v úvodu, vztahu divadla a médií se v�nují v�dci na obou 

stranách mezioborového zkoumání. V�tší aktivita je patrná na stran� teatrolog�, kte�í 

z�ejm� cítí pot�ebu se v��i médiím n�jak vymezit, p�ípadn� za�adit divadlo „oficiáln�“ 

mezi komunika�ní média.  

Asi nejobsáhlejším pokusem na toto téma v �eském prost�edí je diserta�ní práce 

a výzkum Ireny Žantovské z Katedry teorie a kritiky Divadelní fakulty pražské AMU, 

která vyšla v roce 2012 pod názvem Divadlo jako komunika�ní médium. Autorka si 

klade dv� analogické otázky: „Které typy divadelní komunikace pronikají do ostatních 

médií? Které prvky z ostatních médií pronikají do nových zp�sob� divadelní práce?“23

Ve dvou samostatných kapitolách podrobn� dokazuje s podporou základních definic 

médií a mediální komunikace (dle J.B. Thompsona, J. Byst�ického, J.Jiráka a B. 

Köpplové), že divadlo lze svým zp�sobem považovat za prost�edek mediální 

komunikace a divadelní p�edstavení vnímat jako projev masové komunikace.24  

Dále se opírá se o poznatky Dietera Prokopa p�i d�kazech, že divadlo je první masové 

médium.25  

Práce Ireny Žantovské je velmi užite�ná pro vzájemný kontext obou obor�

teatrologie a mediálních studií. Ukazuje, že p�i dobré v�li lze najít oporu pro výklad 

divadla jako sou�ásti mediální krajiny. 26   

                                                
23 Žantovská, I. Divadlo jako komunika�ní médium. Praha:AMU, 2012, str. 42. 
24 Využívá definici masové komunikace J.B. Thompsona, který ji charakterizuje jako 
“institucionalizovanou produkci a všeobecné dostupné ší�ení symbolického zboží pomocí fixace a 
p�enosu symbolického obsahu. (Thopson.J.,B.Média a modernita.Praha: Karolinum,2004, str.28.) Za 
fixaci symbolického obsahu bychom pak museli považovat herci nazkoušenou divadelní inscenaci. 
Autorem tohoto obsahu je režisér. Jeho producentem pak organizace, která hru uvádí.  
25 Dieter Prokop uvádí n�kolik d�vod�, pro� je možné považovat antické divadlo, které se ustavuje v 
�ecku v 6. stol. p�.n.l., za první masové médium. Krom� toho, že bylo demokratický prost�edím, kde se 
mohli ob�ané svobodn� projevovat, uvádí dále, že „....po celou dobu z�stalo (divadlo K. H.) sou�ástí 
náboženských ob�ad�, a proto bylo financováno státem nebo m�stem. Program slavností ur�ovalo 
shromážd�ní ob�an�. Vstup byl zdarma. (…) p�edstavení se ú�astnilo po�etné publikum.(…) spole�enské 
vrstvy ani pohlaví od sebe nebyly odd�lovány. (…) Jednotlivé kusy p�ed p�edstavením uvád�li jejich 
auto�i, vysv�tlovali téma, pr�b�h d�je a smysl dramatu. V pr�b�hu p�edstavení obecenstvo hlasit� hru 
kritizovalo, ob�as museli auto�i zasáhnout. Pokud bylo obecenstvo velmi nespokojeno, vtrhlo na scénu a 
herce ztlouklo.” Prokop,D. 2005, str.16. 
26 Divadlo ve své institucionalizované podob� je považováno za komunika�ní médium ve smyslu 
prost�edí, které umož
uje p�enos sd�lení. Jak doslova uvádí auto�i Jirák a Köpplová „Médium (…) 
zajiš	uje prost�edí, v n�mž se n�co odehrává.“ (Jirák, Köpplová, 2009, str. 36) Odtud pramení základní 
podobnost divadla a masových médií. 
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Zdrženlivý vztah k této teorii ze strany mediálních studií si Žantovská vysv�tluje 

takto: „…teorie médií a teorie masové komunikace a nov�ji i mediální studia jsou 

záležitostí spíše posledního staletí, a tím pádem mají dominantn� v hledá�ku zájmu 

média, která jsou svým vznikem s nimi �asov� spojená…“27  

Pro naše ú�ely ale posta�í konstatování, že divadlo pat�í k d�ležitým inspira�ním 

zdroj�m mediální komunikace jak v rovin� dramatické- textové, tak v rovin�

divadelních znak�- teatrality. Zkoumání vzájemného vztahu je p�ínosné pro oba obory, 

jak ostatn� podotýká i Dieter Prokop, jeden z mála historik� médií, kte�í divadlo (jako 

instituci i jako znakovou strukturu) zahrnují do spektra svého zájmu. „Pro (…) 

komunika�ní v�du rozhodn� nem�že být na škodu, když se o sv�t� dozví než to, co 

nabízí mediální studia a systémové teoretické modely.“28

1.1 Samoz�ejmé pojmy 

  Pro úplné využití vzájemného p�esahu divadelní a mediální teorie bude t�eba 

vymezit termíny, kterými se zabývám, p�ípadn� je používám v kontextu jiného oboru 

(nap�. teatralita médií). Za�n�me ale nejd�íve u t�ch, které by se mohly jevit jako 

z�ejmé.  

Divadlo v obecném pov�domí našeho kulturního kontextu znamená zejména 

jeho podobu, jak se ustavila na konci 18. století, kdy za�aly v Evrop� vznikat kamenná 

tzv. kukátková divadla. P�i dalším zamyšlení se nám za�nou vybavovat i starší p�íklady 

z historie, jako je komedie dell’arte, alžb�tinské divadlo, p�ípadn� antická tragédie a 

komedie starého �ecka a �íma. Povaha ostenzivní komunikace a její vyúst�ní 

v teatralitu (divadelnost) má ale mnohem hlubší ko�eny. P�vod musíme hledat v rituálu, 

ve sdíleném tajemství nebo v kategorii zázra�na, která umož
uje komparaci kultur, jak 

píše Rudolf Münz s odovoláním na medievalistu Le Goffa.29 Chu	 zakusit toto zázra�no 

je síla, která p�itahuje lidi k divadlu a do divadla.  

Základem divadla je odv�ká touha �lov�ka po napodobování, radost ze hry, 

inicia�ní úloha ob�ad�, pot�eba vypráv�t p�íb�hy, pot�šení, jaké zažívá herec p�i vlastní 

metamorfóze,30 a také nutnost hrát úlohu ve spole�nosti, do které �lov�k pat�í.  

                                                
27 Žantovská,I. 2012, str.41. 
28 Prokop, D. 2005, str. 8. 
29Münz, R. Zdechlina, kterou je nutno ješt� dorazit (Lipský concept teatrality jako metodický princip v 
historiografii staršího divadla). In: Roubal, J.(ed.). Sou�adnice a kontexty divadla Antologie sou�asné 
n�mecké divadelní teorie.Praha: Divadelní ústav, 2005, str.87. 
30 Srov. Pavis, P. 2003, str. 98.  
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Nebo	, jak se praví v p�ekladu názvu p�elomové studie Erwinga Goffmana, my 

všichni hrajeme divadlo.  

Jak ale sám Goffman v úvodu ke své práci zd�raz
uje: divadlo není život. P�esto 

vykládá spole�enské d�je na principu dramatické situace a inscena�ních postup�

divadla. P�itom je pravd�podobné, že tyto zákonitosti udržení žádoucí povahy situace 

jednotlivými aktéry platily i d�íve, dávno p�ed vznikem divadla jako dramatického 

um�ní.  

V této práci se proto zam��ím nikoliv na divadlo, jak ho známe z jeho 

institucionalizované podoby, ale na podstatu jakékoliv zvýraz
ované- ostenzivní 

komunikace, která rozd�luje sv�j prostor na „hledišt�“, „jevišt�“ a „zákulisí“. Pro tento 

aspekt spole�enské komunikace zavedla n�mecká teatrologie, konkrétn� Joachim 

Fiebach v roce 1974, termín teatralita (divadelnost)31.  Další z berlínské školy, 

Andreas Kotte, p�ibližuje tento obrat požadavkem: „Nejprve sledovat spole�ensky 

konstituující zp�soby chování související s podívanou (Theá) mimo divadlo a teprve 

následn� m�že být divadlo posuzováno jako jeden ze specifických druh� takového 

chování.“32

Divadlo je tedy jen jedním z projev� divadelnosti, která ve spole�nosti p�sobí 

jako konstitu�ní prvek.33 Podle míry divadelnosti, jakou dodávají situaci její tv�rci 

(inscenáto�i), v�nují diváci události v�tší, �i menší pozornost. P�edpokládám, že 

podobn�, jako se projevuje teatralita v osobní komunikaci tvá�í v tvá� nebo ve skupin�, 

m�žeme sledovat i divadelnost v oblasti mediální komunikace.  

Média jsou stejn� jako divadlo mnohovrstevnatý pojem. Zahrnují primární 

zprost�edkovatele informace jako je jazyk a prost�edky neverbální komunikace. Dále 

sekundární média, která p�ekonávají prostorovou a �asovou vzdálenost mezi p�vodci a 

p�íjemci sd�lení. Pozd�ji vznikaly složit�jší typy médií, podmín�né historicky složitostí 

spole�enského uspo�ádání.34 „Mezi n� lze ve voln�jším pojetí po�ítat nejr�zn�jší 

‘ve�ejná vystoupení‘, tedy vyhlášení, ale také divadlo, vybubnovaná sd�lení. Pozd�ji se 

v procesu modernizace spole�ností terciárními médii stala p�edevším masová média 

                                                
31 Pojmy teatralita a divadelnost užívám voln� jako ekvivalenty. Pojmem se budu podrobn� zabývat 
v další �ásti. 
32 Kotte, A.Teatralita konstituuje spole�nost, spole�nost divadlo. Co m�že poskytnou historiografie 
divadla. In:Roubal, J. Sou�adnice a kontexty divadla.Antologie sou�asné n�mecké teatrologie. 
Praha:Divadelní ústav, 2005, str.124. 
33 Divadlo v institucionalizované podob� nám bude po celou dobu zkoumání sloužit jako p�íklad situace, 
kdy jsou všichni zú�astn�ní obeznámeni s faktem, že sledují inscenované p�edstavení. Interpretaci 
n�jakého problému tv�rci.  
34 Srov. Jirák, Köpplová, 2009, str. 40. 
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(zvýrazn�no v originále), tedy periodický tisk s vysokým po�tem vydaných výtisk�, 

rozhlasové a televizní vysílání.“35

M�žeme charakterizovat média vývojem technologie p�enosu sd�lení, a nebo se 

zam��it na tzv. rituálový nebo také kulturální rozm�r mediální komunikace. Profesor Ji�í 

Kraus nap�íklad charakterizuje model komunikace potvrzující status quo jako 

konstitutivní.36  

Pro naše ú�ely je tento p�ístup velmi užite�ný, protože odhaluje aspekt 

spole�enské komunikace, který má vyvolat ur�itý žádoucí dojem, zap�sobit na druhé, 

potvrdit p�edem stanovený charakter situace. Tímto kulturálním rozm�rem navazují 

masová (tišt�ná a elektronická) média na svoje historické p�edch�dce, jimiž se zárove


inspirují dodnes. Úkolem divadelní i mediální komunikace je zaujmout publikum.  

Je to práv� divák, který ur�uje, co je mediální obsah p�ípadn� p�edstavení. 

Rozhoduje o tom jednoduše tím, že produkovanému sd�lení v�nuje pozornost, p�ikládá 

mu význam a bere toto sd�lení do úvahy pro další utvá�ení – konstituci svého sv�ta.  

Média se neinspirují divadlem jenom v odv�tví zábavního pr�myslu, v oblasti 

fiktivní produkce, jak by se mohlo zdát. Prvky teatrality a dramatické situace dokážeme 

vysledovat i ve zpravodajství a publicistice.37 Souboj o pozornost divák�, poslucha�� a 

�tená�� je neúprosný, a kdo nabídne „dramatické“ události p�itažliv�jší formou, 

vyhrává. Prvky dramatické situace- konflikt a motivované jednání postav se objevují 

v textech tišt�ných médií. Vysílací média ze své podstaty dovedou zapojit další prvky 

divadelní stylizace.  

Uv�domují si to i politici, pro n�ž je p�sobení na voli�e tém�� totožné 

s vystupování v médiích. Dochází k n��emu, co bychom mohli nazvat performativním 

obratem.38 „P�edstavitelé moci musejí �ast�ji než v minulosti „dob�e vypadat a znít“ 

spíše než dob�e psát a dob�e myslet.“39   

                                                
35  Jirák, Köpplová, 2009, str. 40. 
36  Srov. Kraus.J. Jazyk v prom�nách komunika�ních médií.Praha: Karolinum, 2008, str.21 
37 Jako první na možnou performativnost zpravodajských obsah� poukázal John L. Austin v již zmín�né 
práci Jak ud�lat n�co slovy (viz výše pozn.�. 19). Nazýval obsah zpravodajského sd�lení konstantivem, 
které se však zve�ejn�ním v médiích a tím pádem jeho nutnou stylizací stává 
performativem.(Srov.Jirák,Köpplová, 2009, str. 294.) „Zpravodajské obsahy jsou fakticky maskované 
performativy: p�sobí dojmem, že popisují události, ale ve své podstat� „d�lají“ zpravodajství.“ (Srov. 
Jirák, Köpplová, 2009, str. 40.) 
38Jedná se o n�co podobného, co bylo popsáno výše jako performativní obrat v um�ní (viz poznámka 3). 
Pr�b�h prezentace je stejn� d�ležitý (ne-li d�ležit�jší) jako její obsah. V politici jsou �asto ovliv
ováni 
mediálními poradci, kte�í jim radí, jak vystupovat, aby byl podpo�en žádoucí dojem u voli��. Tento vliv 
na politickou komunikaci popsal John Street v roce 2005 v knize Politics lost, politics transformed, 
politics colonized. 
39 Meyrowitz, 2006, str.135. 
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Je celkem b�žné, že se v mediálních studiích setkáváme s tezí, že média nejsou 

objektivní, obsah zpravodajství je interpretovaným výsekem aktuálních událostí. Už 

mén� si ale uv�domujeme, že tento obsah, který v�tšinou sledujeme pro jeho 

p�edpokládanou informa�ní kvalitu, je inscenován tak, aby byl zárove
 zajímavou 

podívanou.40 P�i této inscenaci je používáno podobných postup� a znak� jako p�i 

divadelní práci. Proto je podle mého názoru užite�né uvést do kontextu mediálních 

studií odborné termíny z oblasti divadla a divadelní v�dy.  

St�žejní pojmy pro pochopení toho, jak divadelní události fungují a tedy i podstatou 

teatrality jsou: ostenze, divadlo, drama, situace, performance, inscenace a vnímání. 

B�hem výkladu t�chto pojm� si budu všímat jejich významu p�i konstrukci 

faktických mediálních obsah�. Druhá �ást práce se v�nuje opa�né perspektiv�, totiž 

využití mediálních obsah� v dramatické tvorb� a jejich další interpretaci. Objasn�ní 

základních princip� divadelnosti pom�že vysledovat sty�né body, které podporují 

p�elévání ur�itých performativních vzorc� z jednoho typu komunika�ního média do 

jiného. 41

V další �ásti této práce se budeme v�novat rozboru konkrétní inscenace, která 

pracuje s dramatickými osobami, jejichž inspirací byly mediální obrazy skute�ných 

lidí  ve�ejného (zejména politického) života. Abychom neztratili ze z�etele, co je 

„ozna�ující“ a co „ozna�ované“ v divadelním p�edstavení stejn� jako v obsahu médií, 

bude nutné vyty�it termíny herecká postava a dramatická osoba.  Protože jsou to 

pojmy, které do �eské kulturologie zavedl Otakar Zich, krátce se zastavíme i u jeho 

koncepce dramatického díla, kterou bravurn� aplikuje na sémiotiku divadla Ivo 

Osolsob�. „V��ím v izomorfii struktur. (…) V��ím, že každé poctivé a skute�n� hluboké 

poznání jedné struktury nemá d�ležitost jen pro poznání této jediné struktury, ale i pro 

poznání struktur jiných,(…) v hlubin� skute�nosti s touto strukturou izomorfních. A zde 

je další obecn�jší závažnost Zichovy Estetiky dramatického um�ní.“42  

                                                
40 V této souvislosti se �asto p�ipomíná zábavní- ludická funkce zpravodajství. „Podle amerického 
sociologa Neila Postmana, autora p�ízna�n� nazvané práce Ubavit s k smrti (1999), se dominantní 
ideologií veškeré televizní a v�bec mediální komunikace stává zábavný p�íb�h.‘Tím, že nám p�edává 
zprávy v podob� kabaretu, vyvolává televize podobné chování i u ostatních médií, takže celkové 
informa�ní prost�edí se postupn� stává zrcadlovým obrazem televize’ (Postman, 1999.s. 119). S rozvojem 
soukromých médií se ve zpravodajství rozši�uje vlastnost nazývaná infotainment.(zvýraznil J.K.) 
Kraus,J.2008, str.90. 
41 „Zp�sob zobrazování reality jako konfliktu, princip vypráv�ní o v�cech minulých v p�ítomném �ase, 
prezentace ur�ité události skrze konkrétní situaci a z pohledu konkrétních osob, aranžování kontextuání 
mizanscény interpreta�ního okamžiku, zapojení výtvarné vizuální složky jako p�ísn� tematizujícího 
prvku, hraní rolí.”Žantovská, 2012, str. 63. 
42 Osolsob�,I. Ostenze, hra, jazyk. Sémiotické studie.Brno:Host, 2002, str.91. (Poprvé publikováno 1969) 
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Všechny výše zmín�né prvky, jež známe z divadla, tvo�í teatralitu, která se 

projevuje i v médiích a je (�e�eno s prof. Osolsob�) izomorfním �initelem- prazákladem 

divadla a mediální komunikace. Prvk�m teatrality a nakonec i teatralit� samotné se 

v�nují následující podkapitoly.  

1.2 Rituál - základ ostenzivního  jednání 

Základem ostenzivní43, zjevné nebo taky zvýrazn�né komunikace je rituál.44 Od 

pradávných dob se v n�m uplat
ovaly zásady jevišt�, zákulisí a hledišt�. Do zákulisní 

�ásti p�ípravy rituálu bylo dovoleno vstoupit pouze zasv�ceným. „Rozd�lení rolí mezi 

herce a diváky, ustavení mytického p�íb�hu, volba specifického místa pro setkání (…) 

od té doby p�ichází obecenstvo, aby se dívalo a dojímalo.“45

Tato praxe je spole�ná všem známým civilizacím, nap�íklad i amazonským 

indián�m. „Každý kmen má svého šamana. �ídí rituály, slouží jako prost�edník mezi 

lidmi, bohem a dušemi mrtvých. Je také lé�itelem, rádcem v�štcem a kouzelníkem. 

Zt�les
uje tradici kmene, jeho minulost, což mu dodává d�ležitého sociálního 

postavení.“46  

Rituály m�ly krom� demonstrace spole�n� sdílených hodnot také p�inést 

„exkluzivní“ informace, které p�edstavitelé elit sd�lovali ostatním p�íslušník�m kmene. 

Ti takové výsadní postavení nem�li práv� proto, že nedisponovali d�ležitými poznatky 

ze zákulisí, nepat�ili k vyvoleným.47 Význam rozd�lení jevišt� a zákulisí p�i politické a 

jiné ve�ejné komunikaci p�ipomíná Joshua Meyrowitz.48  

                                                
43 Ivo Osolsob� používá podstatné jméno ostenze a p�ídavné jméno ostenzivní pro komunikaci 
prost�ednictvím ukazování. Tedy prezentace ur�ité v�ci p�ímo v�cí samotnou.  Nabízelo by se ješt�
p�ídavné jméno ostentativní. Jednak proto, že je rozší�en�jší, a pak v definici tohoto tvaru je zahrnut 
žádoucí ú�inek na recipienta. Akademický slovník cizích slov definuje ostentativní jako 
„okázalý,nápadný,vyzývavý.“(Petrá�ková,V.Kraus,J. a kol. Akademický slovník cizích slov.Praha: 
Academia, 1995. Budu dál používat p�ídavné jméno ostenzivní pro jeho neutrální konotace. 
44  Studiem organizovaných lidských spektakulárních �inností a ostenzivním chování v r�zných kulturách 
se zabývá  etnoscénologie. (srov. Pavis, P. 2003, str. 141)
45 Pavis,P., 2003, str.353. 
46

Küss,. Daniele, Mýty a legendy amerického kontinentu. Bratislava: Gemini, 1992.
47 Šamani sdílejí zákulisní zkušenost, a tím se vymezují v��i nezasv�ceným. Z výše uvedeného p�íkladu 
náboženských rituál� amazonských indián�  m�žeme odvodit, že diváci p�ihlížející vystoupení 
kmenového šamana by jej jist� nem�li zastihnout v okamžiku, kdy se p�ipravuje na sv�j výstup, obléká si 
rituální od�v a maluje obli�ej barvami atd. Tím by došlo k odhalení zákulisí a snížení autority. Rozlišení 
oblasti jevišt� a zákulisí se budeme dále v�novat. 
48 Srov. Meyrowitz, J.Všude a nikde.Praha: Karolinum, 2006, str. 135. 
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Rozši�uje teorii Ervinga Goffmana, který aplikoval dramaturgický model na 

studium chování lidí ve spole�nosti p�i každodenních situacích. D�ležité je p�i každém 

p�edstavení potvrdit status dané situace.49 Tak je tomu p�i každé spole�enské 

komunikaci a platí to i pro rituály. Pokud je povaha situace narušena, je to podn�t 

k p�ípadnému konfliktu. 

Inscenace m�ly také funkci morální a estetickou. Pro rituál je velmi d�ležitá 

t�lesná aktivita p�edvád�jících, kostým i rekvizity, které jsou stejn� jako obsah sd�lení 

neustále interpretovány diváky.50 B�hem spole�ných shromážd�ní byly mimo jiné 

interpretovány mýty jako zdroj pou�ení a zábavy, které se pozd�ji staly nám�tem 

prvních divadelních her. Vztah rituálu a mýtu m�žeme vid�t analogicky ke vztahu text-

inscenace.  

1.3 Institut divadla 

P�íležitostí pro interpretaci mytických vypráv�ní a písní byly nejr�zn�jší slavnosti a 

pr�vody. Zde se mohl projevit talent p�vc� a vyprav���, kte�í m�li v dobách orální 

kultury ve spole�nosti výsadní postavení. Z posvátných ob�ad� a lidových oslav se 

vyvinula evropská divadelní tradice.  

Slovo theatrum znamená p�vodn� vyvýšené místo k ukazování. Takový prostor byl 

prokazateln� sou�ástí paláce v Knóssu na Krét� už kolem roku 1600 p�ed naším 

letopo�tem.51  Institucionalizovaná podoba divadla se datuje až od 6. století po Kristu. 

Tehdy v �ecku za vlády tyran�, jako byl nap�. Peisistratos, byly t�mito vládci pro 

lid po�ádány slavnosti, které jim m�ly zajistit podporu a vyjád�it sounáležitost vládce 

s kultem boha Dionýsa. Tyrani si tím cht�li naklonit prostý lid a upevnit svoji pozici 

                                                
49 Srov. Goffman, E.Všichni hrajeme divadlo. Praha: Ypsilon, 1999. 
50 Význam rituál� pro sou�asnost shrnul ve své knize P�echodové rituály Arnold van Genep (Van 
Gennep, A. P�echodové rituály:systematické studium rituál�.Praha:Lidové noviny, 1997.) Jako p�íklad, 
kdy je kostým interpretován jako znak p�echodového rituálu, m�že sloužit kuriózní titulek v �lánku 
serveru lidovky.cz, který tematizuje oble�ení Víta Bárty. Ten p�i odchodu ze svého domu odpovídá na 
otázky noviná�� ohledn� svého vlivu ve stran� V�ci ve�ejné oble�ený v tri�ku s obrázkem Mickey Mouse. 
Premiér Petr Ne�as si tehdy podmi
oval další koali�ní spolupráci se stranou V�ci ve�ejné tím, že Vít 
Bárta už nebude mít žádný vliv na fungování vedení strany. Bárta s poukázáním na své oble�ení sám 
zd�raznil, že je v civilu a nic neovliv
uje. Lidovky.cz stejn� jako ostatní média se nad oble�ením Víta 
Bárty pozastavovala, protože b�žn� chodí v obleku, �asto s šátkem místo kravaty. Viz Pálková, Š. Nic už 
ne�ídím, vzkázal Bárta v tri�ku s Mickey Mousem.Lidovky.cz. 18.dubna 2012. Dostupné z odkazu: 
http://www.lidovky.cz/barta-nic-uz-neridim-vzkazal-v-tricku-s-mickey-mousem-p0n-/zpravy-
domov.aspx?c=A120418_153722_ln_domov_spa
51 “Charakteristická byla též p�ítomnost plochy pro divadelní p�edstavení – tvo�ilo ji dlážd�né prostranství 
se dv�ma širokými schodišti podél dvou sousedících sv�tovýc stran, uprost�ed s vysokým pódiem, odkud 
mohl sledovat p�edstavení panovník.”Kol. autor�.�ekové a rozkv�t antiky. Podivuhodné archeologické 
objevy.Praha: knižní klub,2001.str. 15. 
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v��i aristokracii.52 V období t�chto slavností bylo možné svobodn� vyjad�ovat názory, 

byly po�ádány sout�že ve zp�vu a v recitaci.  

Po nástupu demokracie bylo v Athénách na konci 5. století p�.n.l. vystav�no první 

stálé divadlo v�nované sláv� boha Dionýsa.53 P�ístupné bylo všem – svobodným 

ob�an�m i otrok�m. Hledišt� bylo zasazené ve svahu na úpatí athénské Akropole, 

rozkládalo se pod otev�eným nebem. Jevišt� sestávalo z p�lkruhové orchestry, kde 

vystupoval sbor a nacházel se zde Dionýs�v oltá�. Navazoval proskeion (dnešní jevišt�) 

prostranství p�ed skene-budovou se zázemím pro herce.54

Tím byl položen základ pro ideální p�edstavu divadelního prostoru. A vznikla i 

myšlenka divadla jako spole�enské instituce. Bylo vytvo�eno ve�ejné fórum, kde se 

st�etávala oficiální kultura podporovaná p�edstaviteli státního z�ízení a názory ob�an�, 

kte�í mohli b�hem her otev�en� vyjad�ovat své postoje.  

Divadlo jako prostor pro uvoln�nou zábavu se pak projevuje nap�í� d�jinami 

v podob� slavností a karneval�. Nap�íklad ve starém �ím� v dobách Augustových to 

byly tzv. saturnálie. „Otroci dokonce m�li možnost �íkat svým pán�m vše, co cht�li. A 

páni je za to ani po skon�ení slavností nesm�li trestat.“   Tato nespoutaná atmosféra se 

pojila s ve�ejnými p�edstaveními až do raného novov�ku. S úpadkem �ecké tragédie 

zanikl pojem divadla jako ušlechtilého podobenství lidské existence a na dlouhá staletí i 

jeho institucionalizovaná podoba. 

 Divadlo se na po�átku k�es	anské éry stalo lidovou zábavou. Um�lci ztratili své 

stálé budovy i spole�enskou prestiž. Vznikal nový typ putujícího komedianta, který 

p�edstavoval d�ležitý prvek p�i p�enosu faktických i kulturních poznatk�.55  

St�edov�ká praxe byla podle medievalist� výrazn� spektakulární. Divadelních 

budov nebylo zapot�ebí.56 „Hrad, kostel, a m�sto tvo�í divadelní dekoraci (…) Tam, kde 

je místo spole�enského života vznikají p�edstavení (…) Tehdy st�edov�cí lidé navzdory 

pohromám, násilí a nebezpe�í nalézají zapomn�ní a jásají.“57  

                                                
52Srov. Prokop,D.Boj o média.Praha: Karolinum, 2005, str. 14. 
53 Koncem šestého století (510 p�.n.l.) byl vyhnán tyran Hippiás a Kleisthénovy reformy namí�ené proti 
aristokracii otev�ely cestu k athénské demokracii. Možnost vyjad�ovat své názory byla považována za 
ob�anskou ctnost. V pátém století pak Athény zbohatly díky podnikání námo�ního spolku a bylo možné 
vystav�t první kamenné divadlo. (srov. Prokop,D. 2005, str. 14.) 
54 Pavis, 2003, str. 364.  
55 “Komedianti s loutkami, relikviemi,voskovými figurami, cvi�enými zví�aty. Potulní zp�váci a herci 
p�inášeli zprávy zr�zných míst. Byli zpravodaji své doby. Klauni napodobovali bitvy, soudní procesy atd. 
(Srov. Prokop,D. 2005). 
56 Výjimku tvo�ilo alžb�tinské divadlo Globe. A kontinentální barokní dvorské divadlo.  
57 Le Goff, J. Za jiný st�edov�k. Praha: Argo, 2005, str. 336. 
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Teatralita ve st�edov�ku utvá�í skute�nost, v p�edstavách lidí znamená poznání. 

Theatrum (stejn� jako v antickém �ecku) znamenalo místo, kde se odehrávalo n�co 

ur�ené ke zve�ejn�ní. Od toho jsou také odvozeny názvy u�ených knih jako nap�. 

Theatrum Vitae Humanae (1596) nebo Theatrum orbis terrarum (1627).58 Zde 

nacházíme první „izomorfní“ kontakt masových (tišt�ných) médií a divadla. 

Reformace projevila odpor v��i všemu okázalému. To m�lo dopad na v�tšinu 

slavností, které byly nahrazeny tzv. „divadlem hr�zy“ – inscenovanými popravami. 59

Dodnes mají velký ohlas zprávy z „�erné kroniky“ a reportáže o tragédiích a živelných 

pohromách. Ve zprost�edkovaném setkání se smrtí je pro lidi cosi fascinujícího. 

Inscenováním práva útrpného a exekucí zárove
 dávaly vládnoucí elity najevo svou 

mocenskou p�evahu a upev
ovaly stávající spole�enský �ád. 

Na p�elomu 17. a 18. nastupovaly nové typy ve�ejnosti, které v instituci divadla 

vid�ly nástroj k demonstraci a uskute�n�ní svých zájm�.60 Projevovaly se tzv. 

instrumentální aspekty divadla, které si uv�domoval už o sto let d�íve Michel de 

Montaigne. V divadelních podívaných vid�l „nástroj, kterým podporujeme naše 

spole�enské instituce.“61

 Divadlo se stalo organizovanou složkou v m�š	anské spole�nosti, byly mu 

p�isuzovány nejr�zn�jší funkce. Tou nejd�ležit�jší se na konci 18. století stává funkce 

„národního divadla“. První �editel n�meckého národního divadla založeného 1766 

Johan Friedrich Löwen formuluje p�ínos této instituce pro stávající �ád: „Jak 

znamenitou pomocí by mohlo být pro vládu, kdyby došlo zm�nit n�jaký zákon �i 

p�ipravit odstran�ní n�jakého zvyku.“  Institut divadla byl tak využíván k realizaci 

mocenských cíl� nov� se formujících skupin ve�ejnosti stejn� jako další média.  

Ve st�ední Evrop� pat�ilo divadlo od poloviny 18. století k b�žnému životu 

m�š	anských vrstev. M�žeme také hovo�it o rozd�lení soukromé a ve�ejné sféry života 

spole�nosti, kdy se návšt�va divadla stává náplní volného �asu a otázkou spole�enské 

prestiže.  

                                                
58Srov. Schramm, H. Divadelnost/teatralita a ve�ejnost. In: In: Roubal,J. (ed.) Sou�adnice a kontexty 
divadla, antologie sou�asné n�mecké divadelní teorie.Praha: Divadelní ústav, 2005, str.94. 
59 Srov. Van Dülmen,R. Divadlo hr�zy. Soudní a trestní rituály v raném novov�ku.Praha, 2001.  
60 Nejprve se ale musely tyto nové typy ve�ejnosti zformovat. Je p�ízna�né, že ješt� v polovin� 17. století 
bylo v divadle jakékoliv jiné publikum než aristokracie považováno za chátru. „P�ízna�ným p�íkladem 
toho, jak se ‘parter’ teprve musí p�em�nit v m�š	anské publikum, jsou pa�ížská policejní na�ízení, která 
královským výnosem z r. 1641 zakazují hluk, spory a doslovn� zabití (…) v parteru se postupn�
shromaž�ují lidé, kte�í jsou pozd�ji �azeni ke vzd�lan�jším stav�m.“ Habermass,J.Strukturální p�em�na 
ve�ejnosti.Praha:Karolinum,2000, str.102. 
61 Montaigne, M. Eseje.Praha:Odeon, 1966. 
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�tená�skou ve�ejnost postupn� nahrazuje ve�ejnost divácká, která kulturní obsah 

neposuzuje, ale pouze konzumuje.62 I souvislosti s divadlem lze sledovat p�sobení 

kultury biedermeieru, jak se o ní nap�íklad v kontextu �eských zemí zmi
uje Jan 

Císa�.63

  Divadlo je d�ležité také v obrozeneckých snahách podrobených jazykových 

skupin, jako tomu bylo v p�ípad� Rakouska-Uherska. První provedení divadelní hry 

v �eském jazyce se datuje 1771. V divadle v Kotcích se hrál Kníže Honzik.64 Obecný 

d�raz na jazykovou stránku divadelní praxe znamenal, že až do po�átku 20.století bylo 

divadlo ztotožn�no s dramatickým textem a zcela pod�ízeno literatu�e. 

1.4 Drama  

Hlavním problémem, který komplikuje p�idružení divadla k masovým médiím, je 

skute�nost, že sd�lení nebylo a není možné reprodukovat v nezm�n�né podob�.65 Na 

po�átku divadla v Athénách se obsah p�edstavení m�nil v závislosti na aktuální situaci, 

po�tu a nálad� zú�astn�ných divák� i herc�. K ur�itému posunu došlo v pr�b�hu 5. 

století p�.n.l., kdy se za�ala objevovat první dramata autor�, jako byli Aischylos, 

Euripidés, Sofokles. Dramatické texty p�edstavovaly ucelené návody pro jednání herce 

na jevišti. Do této doby m�žeme hovo�it s Lehmannem o predramatickém divadle.66  

  Zatímco v tragédiích byl zpracován obvykle n�který nám�t hrdinských epos� a 

mýt�, v komediích se auto�i zam��ovali na aktuální témata, jako byla nap�íklad 

Peloponéská válka. Strefovali se také do ve�ejn� známých osobností a popisovali 

                                                
62 Srov. Habermass, 2000, str.263. 
63
�eský biedermeier v divadle navazuje na víde
skou lidovou komedii. Naopak se proti ní vymezuje žánr 

tzv. M�š	anské truchlohry.  Autorem takových her byl nap�. J. K. Tyl. Kultura biedermeieru spo�ívá 
p�edevším v radosti z každodenního života. O oby�ejných v�cech každodennosti skládal hry V.K. 
Klicpera.Srov. Císa�,J.�eský biedermeier.In: Vy�ichlo,J.,Viktora,V. (ed.). Jeden jazyk naše heslo bu�. 
Divadlo národního obrození a jeho souvislosti. Radnice: Spolek divadelních ochotník�, 2001.  
64 Srov.Bedna�ík, P. Jirák, J., Köpplová, B. D�jiny �eských médií, od po�átku do sou�asnosti.Praha: 
Grada, 2011, str. 70. 
65 Existují práce, které se zabývají globalizací divadla a divadelního sd�lení. Nap�. Dan Rebelato: Divadlo 
a globalizácia nebo Derrick de Kerckhove: Mediální d�jiny divadla. Od literárního divadla ke globálnímu 
divadlu (Kerckhove, D.de. Eine Mediengeschichte des Theatres. Vom Schrifttheater zum globalen 
Theater. In: Leeker, M. (ed): Maschinene, Medien, Performance. Theater an der Schnittstele zu digitalin 
Welten. Berlin, 2001.) 
66

Hans Thies Lehmann nabízí periodizaci d�jin divadla podle ur�ující míry dramatického textu. 
Rozlišuje predramatické divadlo- klasické dramatické divadlo (antika)- m�s	anské dramatické divadlo 
(od 18. stol.- do za�átku 20.stol.) a postdramatatické divadlo od 30.let do sou�asnosti. Srov. Lehmann, H. 
T. Postdramatické divadlo. Bratislava: Divadelný ústav, 2007.
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nešvary soudobé spole�nosti. Nejznám�jším autorem komedií byl Aristofanés, ten m�l 

kv�li zesm�š
ování vysoce postavených muž� athénské demokracie zna�né problémy.67  

Už tehdy se tedy auto�i inspirovali pro svoji tvorbu aktuálními spole�enskými událostmi 

a skute�nými osobami. „O Sokratovi pak vypravuje Aelian historickou anekdotu, že p�i 

premié�e Aristofanových „Oblak“ vstal na sedadle, ukazoval se p�ítomným divák�m, 

aby posoudili, je-li skute�n� tak sm�šný ve tvá�i, jak byl maskou na jevišti 

zobrazován.“68 Nápodoba skute�nosti- mimesis byla hlavním hodnotícím m��ítkem 

kvality dramatu.  

Divadlo v Athénách konce 5. století p�ed naším letopo�tem bylo místem, kam 

lidé sm��ovali za zábavou a informacemi, kde si vym�
ovali názory. Zakoušeli zde 

pocit rovnosti, ob�anské svobody a také pomíjivé moci, v níž m�li herce, kte�í se 

obecenstvu vydávali všanc.69  

S kritikou této demokratické praxe p�išel na za�átku 4. století p�.n.l. Platón. M�l 

za to, že by drama m�lo podléhat cenzu�e.70 Na divadlo Platón pohlížel ve smyslu 

nazna�eném v podobenství o jeskyni. Kritizoval ho jako nedokonalé napodobování 

skute�nosti. Dieter Prokop v této souvislosti hovo�í o první mediální teorii.71  

Lidi spoutané v jeskyni a p�inucené pozorovat odrazy stín� na st�n� p�irovnává 

k dnešním divák�m televize.  

V��i Platónovi se vyhranil jeho žák Aristoteles, který zavrhl model vlády 

p�ísného rozumu a nadosobních idejí. V��il, že p�i tv�r�ím procesu �lov�k rozumem 

p�etvá�í smyslovou zkušenost, kterou získal z p�irozeného sv�ta. „P�sobením um�ní 

vzniká vše, �eho tvar je v duši,“ �íká ve své Metafyzice.72

                                                
67 „Když nap�íklad karikoval athénského v�dce Kleóna, musel se za to p�ed soudem zpovídat z urážky 
ú�edníka. „Aristofanés si st�žuje ve své komedii „Jezdci“, že mu nikdo necht�l zhotoviti masku 
vševládného Kleonta.“ Blahník, V.,K.Sv�tové d�jiny divadla.Praha: Aventinum, 1929, str.38.
68Blahník,V.,K., 1929, str.38. 
69 „Básníci vystupovali se svými herci i se svým sborem na podium, oznamovali obecenstvu název svých 
dramat, vykládali arci jen v hlavních rysech látku jejich a prosili za p�íze
.“ Groh, F. �ecké divadlo. 
Praha: Nakl. �es.graf. unie, 1933, str. 33 
70 Ve t�etí knize Ústavy Sokratovými ústy hodnotí jednotlivé složky ve�ejného života v ideální obci a 
soudí, jaké informace jsou prosp�šné nap�íklad pro mladé vojáky a které jim naopak škodí. Vyškrtal by 
tak nap�íklad z Homéra veškeré pasáže, kde se lí�í slabosti boh� a ned�stojné chování state�ných muž�, 
nap�íklad plá�. 
71 Stejn� jako pozd�ji n�kte�í mediální teoretici i Platón p�edpokládá, že v�zni v jeskyni pasivn� p�ijmou 
promítané obrazy tak jako sv�j úd�l. O jediném vyvoleném obyvateli jeskyn�, který, vyprošt�n z pout, 
vydává se z jeskyn� ven, p�emýšlí Platón jako o moudrém filosofovi na cest� k pravému poznání. „… co 
by asi �ekl, kdyby mu n�kdo tvrdil, že tenkráte vid�l jen p�eludy, nyní však z�í správn�ji, jsa mnohem 
blíže skute�nosti (…) a kdyby ho nutil, ukazuje mu na každý z t�ch p�edm�t�, odpovídati na otázku, co to 
jest?” Platón.Ústava, Praha: OIKOYMENH2003, str. 246. 
72Aristoteles. Metafyzika.Praha: Jan Leichert, 1946. 
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 Zcela zásadní bylo jeho pojetí ú�inku tragédie a komedie na diváka. Na rozdíl od 

Platóna byl p�esv�d�en o p�íznivých ú�incích, které má prožívání p�íb�hu na divadle. 

O�iš	ující katarzi m�že prožívat divák jakéhokoliv um�leckého díla. Podle znalc�

Aristotelových je pojem katarze nejlépe vysv�tlen na pojetí tragédie v Poetice.  

„Prožívá-li divák p�edvád�ný tragický d�j, jeho city (p�edtím p�evážn� egoistické) se 

povznášejí na vyšší úrove
, a on se tak m�že nejen rozumem, ale i po citové stránce 

spojit s �ádem sv�tového d�ní.“73

Což je v p�ímém rozporu s Platónem, který tvrdil, že šalebné um�ní �lov�ka od 

vyššího sv�ta idejí vzdaluje. Z dochovaných zlomk� je však patrné, že krom� tragédie 

p�iznává Aristoteles o�istnou moc katarze i komedii a smíchu, jejž vyvolává. 74 „ (…) 

…proto katarze neznamená jen o�išt�ní, nýbrž také osvobození. V tomto smyslu katarze 

škodí všem vládnoucím ideologiím.“ 75   

Jak jsem již zd�raznila v úvodu, smích je �asto jediné, co zbývá lidem, kte�í se 

p�icházejí do divadla vyrovnat s n�jakou spole�enskou nebo osobní událostí, nad níž 

nemají kontrolu. Dnešním jazykem bychom �ekli – odreagovat se. Je proto d�ležité si 

uv�domit jeho moc a p�sobení ve spole�enské komunikaci. Aristotelovo dílo je proto 

základním, že si m�žeme ov��it principy popsané n�kolik staletí p�ed naším letopo�tem, 

zda platí dodnes. 

Dramatickému divadlu se také �íká „divadlo-koloto�“76 divák propadá iluzi, že 

to, co se p�ed ním na jevišti d�je, je skute�né. V jádru jsou ale skute�né jen pocity, které 

v nás drama vyvolává. A	 už dílo vzbudí soucit nebo smích, jsou to práv� tato citová 

hnutí, kv�li kterým lidé odedávna vyhledávají p�íb�hy. Dramatický p�íb�h je také to, co 

se �asto objevuje ve zpravodajství jako jeho podstata- d�vod, pro� o n��em informovat. 

Drama je sou�ástí literatury. Dramatický text je takový, který obsahuje konflikt, 

dramatickou situaci, která nutí dramatické osoby jednat.  

                                                
73 Mráz,M.Spory o Tractatus Coislianus.In: Aristoteles.Poetika.Praha:OIKOYMENH,2008,str.127. 
74Velkou záhadou je Aristotelovo pojednání o komedii, které m�lo být sou�ástí druhého dílu Poetiky. 
Originál se nedochoval, existuje pouze parafráze Aristotelova díla od neznámého autora.tzv. Tractatus 
Coisilianus je uložen v pa�ížské národní knihovn� jako sou�ást sbírky starých �eckých rukopis�.První, 
kdo se vyslovil ve smyslu, že jde o výtažek z p�vodního Aristotelova díla, byl anglický badatel J. A. 
Cramer v polovin� devatenáctého století (1841). Od té doby se vedou o p�vodu tohoto traktátu spory. Stal 
se také nám�tem historického románu s detektivní zápletkou Umberta Eca Jméno r�že. V 80. letech 
minulého století pak badatel R. Janko rozsáhlým výzkumem prokázal, „že mezi Traktátem a dochovaným 
textem Poetiky (i n�kterých dalších Aristotelových spis�) je po jazykové i obsahové stránce tolik shod, že 
to vylu�uje zdroj, jehož autorem by nebyl Aristoteles.“ Mráz, 2008, str. 127.  
75Prokop,D., 2005, str. 21. 
76 Srov. Pavis, 2003, str.129. 
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1.5 Situace 

Dosud jsme se pohybovali spíše na poli dramatického um�ní než života, který by 

v�tšina z nás ozna�ila jako „skute�ný“. A p�ece jsme si na za�átku �ekli s Erwingem 

Goffmanem, že všichni hrajeme divadlo. Situace je n��ím, co se objevuje 

v každodenním život� i na divadle. Je to konstelace p�edm�t�, osob a dalších element�

(nap�. �as a uspo�ádání prostoru), které nám dávají informace o sv�t�, v n�mž žijeme. 

 Situace vytvá�ejí i média p�i produkci svých faktických obsah�. Spole�ensky 

žádoucí povahu situace ur�uje diskurz, dominantní ideologie, která rozhoduje o tom, co 

se v daný okamžik hodí a co ne. Ideologie p�sobí na jedince, kte�í se v situaci ocitnou a 

rozhodují se bu� status quo porušit, nebo jej dodržet. Pokud se rozhodují vyhov�t 

n�jakému vzorci, jednají podle performativu.77 Tedy ideální p�edstavy žádoucího 

chování pro danou situaci a ur�itý typ dramatické osoby (viz dále samostatná 

podkapitola 1.6).  

Podle Goffmana se v každé situaci ve spole�nosti dá identifikovat jevišt� a 

zákulisí. Zákulisím m�že být i vnit�ní sv�t osoby, která se snaží vzbudit v dalších 

ú�astnících situace konkrétní dojem. Porušením tohoto dojmu m�že být necht�né 

odhalení zákulisí jako nap�íklad p�e�eknutí nebo jiné nedopat�ení, které �lov�k 

vystupující v dané situaci neplánoval. 78  

Potenciáln� dramatické jsou všechny spole�enské situace, vše záleží na 

ú�astnících. Sta�í nap�íklad, aby jeden z aktér� nebyl obeznámen se stejnými pravidly 

jako ostatní. V okamžiku odhalení tohoto nesouladu je vždy pouze na osobách v situaci, 

jak se k ní postaví. Dramatická situace nastává ve chvíli, kdy se její akté�i usoudí, že je 

situace nesnesitelná, a rozhodnou se z ní vymanit. Dramatická situace v sob� tedy nese 

konflikt, který nutí osoby jednat.79 Nap�íklad pro Augusta a Julii ze hry norway.today, 

která byla zmín�na v úvodu, je nesnesitelnou situací život samotný, proto se rozhodnou 

jednat sm�rem ke spole�né sebevražd�. Z toho je patrné, že definice míry 

nesnesitelnosti dramatické situace závisí na motivech a vnímání jejích aktér�. 

Otázka, jak se postaví dot�ené osoby k naléhavosti své situace, je d�vod, pro�

diváci v�nují pozornost dramatickému d�ji. Tuto rovinu dramati�nosti si uv�domují také 

tv�rci mediálních obsah�. Faktické obsahy bývají �asto nabízeny z pozice postav 

                                                
77 Srov. Také Butler,J,.2006.. 
78 Srov. Goffman, E, 1999. 
79 Srov. Císa�, J.Základy dramaturgie.I.Situace.Praha:AMU, 2003. 
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„oby�ejných“, lidí, kte�í reagují na n�jakou situaci. Irena Žantovská si vysv�tluje 

d�vody užívání dramatických postup� v médiích takto: „ Pracují se známými vzorci, 

typy a symbolickou zkratkou (…) p�ehledn� strukturují nabízení sd�lení, �ímž omezují 

možné interpreta�ní rozpory.“80 Jinými slovy nabízí preferovanou interpretaci situace.  

Média využívají ve zpravodajství modelových p�íklad� situací, které vystihují 

povahu n�jaké události nebo jevu. Samotná média ale také vytvá�ejí nové typy situací. 

Zejména vysílací média vstupují do ve�ejného prostoru a svým p�sobením ho p�etvá�í. 

Jako p�íklad m�že sloužit slu�ování situací, které d�ív byly p�ístupny p�esn�

vymezeným spole�enským skupinám. 

D�ti se tak dostávají do sv�ta dosp�lých, muži do d�íve výhradn� „ženských 

zón“ a podobn�. Jak píše Joshua Meyrowitz, d�íve byla skupinová identita závislá na 

fyzickém míst� pobytu, to už neplatí.81  Dochází také ke sbližování situací s vysokým a 

nízkým statusem.82 Je to vid�t zejména na odhalování soukromí ve�ejných �initel�. 

V druhé �ásti této práce budeme zkoumat mediální obraz politik� z �eské 

politické strany V�ci ve�ejné, který inspiroval vznik osob „dramatu“ uvedeného v A 

studiu Rubín v roce 2011 a 2012.  P�edm�tem dramatizace byla také situace s nízkým 

statutem, která v kontrastu s ústavními funkcemi zastávaných aktéry m�la velký 

dramatický potenciál. Média zve�ejnila tajn� po�ízené audio nahrávky poslanc�

Kristýny Ko�í a Víta Bárty.83 Projev obou m�l charakter zákulisního jednání. Nebyl 

ur�en k prezentaci na jevišti, kterým pro poslance bývají oficiální rozhovory v médiích, 

projevy v poslanecké sn�movn� nebo na ve�ejných debatách.  

„Dnešní v�dci musejí hrát delikátní hru a snažit se vypadat otev�en�, zatímco se 

sou�asn� snaží znovu a znovu uchopit kontrolu nad informacemi.“84 To potvrzuje 

zvlášt� nahrávka poslankyn� Ko�í.  

                                                
80 Žantovská, I. Divadlo jako komunika�ní médium. Praha:AMU, 2012, str.62. 
81 Srov. Meyrowitz, 2006, str. 123. 
82 Tamtéž, str. 135. 
83 Nahrávku Kristýny Ko�í zve�ejnil jako první server týden.cz 13.4. 2011. Nahrávku zve�ejnil 13.4. 2011 
server týden.cz, jejím autorem je  Lukáš Vích. Server týden.cz použil také jeho vyjád�ení, které uvedl 
jako sv�dectví „ú�astníka sch�zky“.  http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/potvrzeno-na-
nahravce-mluvi-koci-dosvedcil-ucastnik-schuzky_199009.html. Nahrávka Víta Bárty byla doprovodným 
materiálem �lánku o strategickém dokumentu jeho spole�nosti ABL, zve�ejn�ným na serveru idnes.cz. 
Kmenta,J.Dolejší,V.Bárta šel do politiky kv�li zakázkám. idnes.cz, 8.dubna 2011. Dostupné z odkazu: 
http://zpravy.idnes.cz/barta-byznys-politika-veci-verejne-dum-
/domaci.aspx?c=A110407_194147_domaci_cem. Na tomto serveru není už nahrávka dostupná. Její 
úryvky je možné si poslechnout v reportáži �T, viz dále.
84 Tamtéž, str. 140. 
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Na nahrávce rozhovoru se snaží svoje stranické kolegy p�esv�d�it, že existuje 

ješt� další zákulisí, do kterého má poslankyn� p�ístup. Od t�chto „exkluzivních“ 

informací odvozuje svojí domn�lou mocenskou p�evahu.85  

P�sobení médií dalo této situaci zcela nový rozm�r, perspektiva jevišt� a zákulisí se 

obrátila. Konflikt deklarované otev�enosti obou politik� Kristýny Ko�í i Víta Bárty a 

odhalení naprosto protich�dných motiv� byl základ dramatické situace, kterou 

média cítila pot�ebu zve�ejnit. Pro dot�ené poslance znamenala tato situace „odhalení 

nahrávek“ impulz k jednání v závislosti na jejich r�zné motivaci. 86

Pro zachování statutu situace je d�ležitý úsp�ch sebeprezentace jednotlivých 

osob u divák�. Status osoby „d�v�ryhodný poslanec/poslankyn�“ je po zve�ejn�ní 

nahrávek v médiích problematický. Na tomto konfliktu bylo vystav�no další referování 

o poslancích spojených s touto kauzou. Situace se tedy stává dramatickou, když je její 

p�vodní charakter narušen. Zdrojem tohoto narušení m�že být i nezám�rné odhalení 

zákulisí situace v médiích, jak jsme vid�li na p�íkladu aféry V�cí ve�ejných. �len�ní 

prostoru situace, jak ho známe z divadla (na jevišt�, hledišt� a zákulisí), a prom�ny této 

perspektivy mají vliv na vznik a vývoj dramatické situace. Dramatická situace je obsah, 

který p�itáhne pozornost divák� v médiích i v divadle.   

V �eské politické kultu�e jsou voli�i v�tšinou závislí na informacích, které jim o 

jejich volených zástupcích p�inesou média. Pro n�které ob�any je to dokonce jediný 

zdroj informací o politice. Proto je pro politické �initele velmi d�ležitý jejich mediální 

obraz. Jsou p�íkladem jedinc�, kterým se jejich sebepojetí vzdaluje, protože musí 

pracovat s reprezentacemi vlastního obrazu, které nemohou ovlivnit. Doslova jsou 

závislí na „…složitých systémech produkce a p�enášení mediovaných symbolických 

sd�lení…87 Dramatická situace v médiích i na divadle se stává závažnou až 

nesnesitelnou, pokud jí tento význam p�isuzují ti, jichž se týká. Jestliže lidé definují 

ur�itou situaci jako reálnou, stává se reálnou ve všech svých d�sledcích.88  

                                                
85
�íká nap�íklad:„co já jsem ud�lala, tak ty lidi skon�ili. My jsme s Petrem vrátili Pavla zpátky do hry“ 

Nahrávka dostupná z odkazu http://www.stream.cz/uservideo/577147-kristyna-koci-nahravka-rozhovoru-
z-kavarny-segafredo. Nebo viz její p�epis v p�íloze. 
86Po odhalení plánu ABL si p�edseda strany Petr Ne�as vymi
oval, aby se V�ci ve�ejné zbavily Víta 
Bárty, ten po odstoupení z pozice ministra dopravy opustil také poslanecký klub VV(viz dále). Kristýna 
Ko�í zase zvažovala žalobu na autory divadelní hry Blon�atá bestie. 
87 Srov. Thompson. Média a modernita. Praha:Nakladatelství Karolinum, 2004, str. 173. 
88 Thomas�v teorém. „Thomas tvrdí, že lidé nereagují jen na objektivní rysy situace, ale p�edevším na 
význam, jaký pro n� situace má.“ Reifová, I. (ed). Slovník mediální komunikace.Praha:Portál, 2004. 
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1.6 Dramatická osoba a herecká postava 

Jak už jsem zmínila, mediální obraz politik� je pro nás ur�ujícím vodítkem, jak 

svou volenou reprezentaci vnímáme. Mnohdy jim p�i�ítáme vlastnosti a motivy, které 

jsme vysledovali na základ� jejich vystupování v situacích zkonstruovaných médii. 

Málokdo z nás zjiš	uje z oficiálních zdroj�, jak jeho poslanec hlasoval p�i schvalování 

konkrétních zákon�.  

Rozlišit osobu od jejího mediálního obrazu nám pom�že analogie herecké 

postavy a dramatické osoby v divadelním p�edstavení. Termín herecká postava zavedl 

ve t�icátých letech minulého století Otakar Zich. Je pravd�podobné, že tím cht�l vyjád�it 

odpov�dnost herce za �ást tv�r�ího procesu inscenace. V dob�, kdy Zich napsal svou 

Estetiku dramatického um�ní, vrcholila divadelní avantgarda, která odmítla omezit 

dramatické um�ní na literární žánr. Syntetickým dramatickým dílem byla (i podle 

Zicha) inscenace, nazkoušené divadelní p�edstavení. Herec na scén� za pomocí svých 

schopností p�edstavuje dramatickou osobu. Jeho um�ní tedy zp�sob, jakým divák�m 

zprost�edkuje reprezentaci dramatické osoby , je (podle Joachima Fiebacha) složka 

zázra�ná.89  

Fyzická aktivita herce, to jak ovládá své t�lo a hlas, jak pracuje s prostorem, je 

podstatná složka obrazu dramatické osoby, kterou pak vnímáme jako celkovou 

symbolickou projekci- reprezentaci. Tuto fyzickou složku lze odd�lit. Dostali bychom 

se pak na pole performance nebo úžeji akrobacie, kde jde o to ukázat možnosti 

fyzického t�la herce. Reprezentace dramatické osoby na scén� spo�ívá v mimesis, 

nápodob� n�jakého p�edem daného (ideálního) obrazu. Herec dává své fyzické 

schopnosti do služby obrazu dramatické osoby. Snaží se co nejv�rn�ji naplnit p�edstavu 

režiséra.  

Ivo Osolsob� navrhuje �íst Estetiku dramatického um�ní Otakara Zicha jako 

sémiotiku. Z tohoto pohledu je herecká postava znak, který reprezentuje dramatickou 

osobu. Herec k tomu, aby naplnil ideální p�edstavu znaku, využívá všech svých 

schopností. Ví, že nakonec to bude on, kdo z�stane na scén� a bude se ucházet o d�v�ru 

divák�. Jedinou mírou hereckého um�ní je uv��itelnost p�edstavovaného obrazu.  

                                                
89 Fiebach popisuje své zkušenosti z výzkumu nigerijského ko�ovného divadla kmene Joruba. „Herec, 
který podobné zázraky p�edvád�l, musel disponovat rozsáhlými akrobatickými dovednostmi.“ Fiebach, J. 
Zamyšlení nad teatralitou. In: Roubal, J. (ed.). Sou�adnice a kontexty divadla. Praha: Divadelní ústav, 
2005, str.66. 



  32

Divák musí propadnout iluzi skute�ného (prožít opravdové pocity), aby 

s odstupem mohl hodnotit shlédnuté p�edstavení kladn�.  

Také naši poslanci z V�cí ve�ejných, kterými se budu dále zabývat, jsou herci 

svých rolí.90 D�lají, co mohou, aby si získali d�v�ru publika. Jejich pozice je však o to 

složit�jší, že mezi jejich vystoupení a voli�e se staví média. Ta vybírají z p�edvád�ného 

obsahu a konstruují mediální obraz, který p�edstavitelé rolí poslanc� nemají šanci 

ovlivnit. V divadle si diváci uv�domují, že zhlédnuté p�edstavení, bylo n�kým 

inscenované. P�i sledování zpravodajství je to zpravidla nenapadne.  

1.7 Inscenace 

 V divadle je tento pojem pom�rn� mladý. Inscenováním se rozumí uvedení na 

scénu z francouzského výrazu „mettre en scène“ neboli režie. Rozší�ení tohoto výrazu 

mezi divadelními teoretiky i praktiky souvisí s r�stem významu pozice režiséra. Do 

poloviny 19. století nebylo zcela b�žné uvád�ní jeho jména na plakát� p�edstavení. Do 

této doby byl naprosto dominantní dramatický text a jeho autor.  

Erika Fischer- Lichte uvádí p�íklad z n�meckého prost�edí, kdy se poprvé za�alo 

uvažovat o �innosti režiséra jako um�lce a nikoliv pouhého organizátora p�evedení textu 

na scénu. „Dokud byl um�lecký charakter divadelního p�edstavení podmín�n a 

garantován (…) charakterem dramatu jako literárního díla, nepovažovalo se inscenování 

za um�leckou �innost. To se zm�nilo teprve tehdy, když avantgardní hnutí prohlásilo 

divadlo za svébytnou um�leckou formu, nezávislou na literatu�e a p�edstavení za 

autonomní um�lecké dílo.91

                                                
90 Zvlášt� vd��nou ukázkou herecké postavy jsou vystoupení Víta Bárty organizovaná pro média nebo 
kolegy v poslanecké sn�movn�. V parlamentu se nevyhýbá osobním invektivám na adresu svých 
protivník�. Nap�íklad poslankyni Jan� �ernochové z ODS zd�raz
oval její osobní vazby na policejního 
prezidenta Martina �erví�ka. „Dovolte mi nejprve reagovat na paní poslankyni �erví�kovou, že z její 
pozice reagovat na záležitosti policie v situaci, kdy je evidentn� z tohoto kruhu st�et zájm�…“ Po 
vyslovení smysšleného jména paní �ervi�ková, ud�lal Vít Bárta významnou pauzu, aby upožnil pochopit 
smysl své narážky poslanc�m ve sm�novn�.Vysílání �T 24 z  poslanecké sn�movny 21. 9. 2012. 
Dostupné z odkazu:https://www.youtube.com/watch?v=CQyIvMMuWEY. V reakci na obvin�ní 
Jaroslava Škárky, kterého údajn� Vít Bárta uplácel, p�edstoupil Bárta p�ed noviná�e ve velmi ponuré 
nálad�, kterou redakce Aktuáln�.cz p�irovnala ke smute�ní �e�i.Viz Martina Machová, Jan N�mec. Ztratil 
jsem p�ítele, vzpomínal Bárta na Škárku. Aktuáln�.cz, 6.4. 2011. Dostupné z odkazu: 
http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=696376
91 Lichte, 2005, str.131. „Edward Gordon Craig proto ve svém spisu Die Kunst des Theatres (1905) píše: 
(…) ‘Um�ní divadla nezáleží toliko v um�ní herce, ani v um�ní režiséra nebo tane�níka, nýbrž v tom, co 
mají všechny tyto složky spole�ného: v pohybu, jenž je duchem herectví, v slovech vytvá�ející t�lo 
dramatu, v liniích a barvách, ur�ujících výpravu, a v rytmu, jenž je podstatou tance.‘ P�edstavení vzniká 
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Rozhodnutí co z nazkoušeného materiálu použít a co vynechat je odpov�dnost 

režiséra. Výsledkem tohoto p�sobení je hotový divadelní tvar, symbolická fixace znak�

produkovaných všemi složkami inscenace. Ta je fixovaná v psychické a t�lesné pam�ti 

herc�, technických pokynech pro zvuk a osv�tlova�e, v poznámkách inspicienta a 

zejména v tzv. režijní knize, což je autorské dílo režiséra, inscenátora hry. 

Mediální produkty mají oproti divadelní inscenaci v�tšinou v�tší míru stability. 

Jejich symbolická fixace je pevn�jší, vázaná na text nebo audiovizuální záznam.92

S divadlem mají tyto obsahy spole�nou inscenovanou povahu.  

Existuje n�kdo, kdo vybírá z  p�edem omezeného obsahu. Ú�elem není jen 

nabídnout nekomplikovanou interpretaci sd�lení, ale obecn� zaujmout diváky a 

p�itáhnout jejich pozornost ke zpravodajskému bloku. K tomu slouží také nap�íklad 

upoutávky na další události mezi jednotlivými p�ísp�vky zpravodajských relací, které 

nabízejí konflikt – drama.  

Výb�r toho nejpoutav�jšího je na editorovi vydání. V tisku se projevuje tato 

„dramatizace“ v titulcích. 

 Podle n�kterých teorií dochází v médiích ke zjednodušování obsahu, aby zaujal 

co nejširší spole�enské vrstvy.93 K dodání atraktivity politickým zprávám využívají 

tv�rci mediálních obsah� inscena�ních postup� divadla. Mezi n� pat�í dramatická 

situace, stereotypní znaky dramatických osob (mladá, naivní blondýna, bezohledný 

podnikatel s napoleonským komplexem atd.). Pozornost je v�nována i fyzickým 

dispozicím p�edstavitel� dramatických osob. Jsou vyzdvihovány ty vlastnosti, které se 

hodí pro preferovanou interpretaci, jiné jsou naopak potla�ovány.  „Pojem inscenace 

(ozna�uje K. H.) tv�r�í procesy, v nichž je cosi rozvrženo a ukázáno – procesy, které 

specifickým zp�sobem propojují imaginární, fiktivní a reálné (empirické). Protože 

takové procesy se odehrávají v r�zných oblastech kultury (…) funguje pojem inscenace 

jako výrazný pr�se�ík v mezioborovém diskurzu.“94 Je d�ležité si uv�domit, že 

inscenátor vybírá z r�zného materiálu, co ukáže a co vynechá.  

                                                                                                                                              
výb�rem a kombinací t�chto nejmenších konstitutivních prvk�. Obojí- výb�r a kombinace - je dílem 
režiséra, který ‘jako um�lec’ rozhoduje o použití pohyb�, slov, linií, barev a rytmu.“ (Tamtéž). 
92 Pokud se nejedná o p�ímý p�enos, kdy sice existuje n�jaká p�edpokládaná struktura, ale stát se m�že 
cokoliv. 
93 Viz pojem Dumbingdown v knize Darrea Lilekera Key concepts in political communication.  
94Fischer-Lichte, E.2005, str.133.  
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1.8 Teatralita vs. perfomativita 

 Všechny výše uvedené díl�í kapitoly charakterizovaly složky, které dohromady 

tvo�í specifickou vlastnost divadelních i mediálních obsah�- teatralitu. Tímto termínem 

se podrobn� zabývá n�mecká divadelní v�da na univerzit� Berlín� a Lipsku. Díky jejich 

úsilí se poda�ilo definovat teatralitu jako paradigma, prost�ednictvím n�hož lze nazírat 

jevy ve spole�nosti.95   

 V divadle, jak už bylo zmín�no, je teatralita to, co zbude, když odstraníme text. 

Mimo divadlo m�žeme hovo�it o teatralit�, když se spojí inscenace, performance, 

t�lesnost a vnímání. 96

Aspekty inscenování reality v médiích jsme už probrali. Pojem performance a 

jeho vztah k teatralit� nám pom�že objasnit další sou�ást teatrality- t�lesnost. Už bylo 

výše zmín�no, že herecké um�ní m�žeme rozd�lit na možnosti fyzického t�la a n�co, co 

lze nazvat t�lem sémiotickým- dramatickou osobu, kterou herec p�edstavuje. Herec na 

scén� m�že existovat bez dramatické osoby a p�esto sd�lovat významy. Tyto významy 

pak odkazují pouze k postav� herce samotného. Dramatická osoba nem�že existovat bez 

t�la, p�ípadn� hlasu herce. Proto je performance tak d�ležitou sou�ástí teatrality. 

Existuje samostatný um�lecký sm�r založený na performanci a celý obor teoretického 

zkoumání performance studies.97

Pro naše pot�eby je to ale pouze díl�í �ást zkoumání vlastnosti teatrality mimo 

divadlo, konkrétn� v médiích. Modelování reality v divadle i v médiích se pohybuje od 

naturalistického ukazování (ostenze), p�es t�lesnou prezentaci (performance) až 

k symbolické reprezentaci (teatralita). �ím dále jsme v produkci symbolických 

význam�, tím se dostáváme blíže k teatralit�.  

Obrácením pozornosti od ozna�ovaného k ozna�ujícímu dochází k vystoupení 

z role, porušení divadelní iluze. D�je se tak nap�íklad u politických reprezentant�, kte�í 

p�i svých vystoupení v médiích obracejí pozornost sami k sob� nebo ke svým soupe��m. 
                                                
95 Pozadu p�i mezioborovém zkoumání možností využití teatrality nez�stává ani �eská teatrologie. Petr 
Pavlovský se už na konci devadesátých let zamýšlel, �ím se vyzna�uje mimoum�lecká divadelnost. 
Definoval teatralitu jako zvláš	 zvýrazn�nou znakovou strukturu, která využívá prost�edí, jakým se 
vyzna�uje divadlo (myšleno zejména rozd�lená prostoru na jevišt� a hledišt�). S tím souvisí také 
rozd�lení rolí na diváky a aktéry a ur�itý stupe
 p�ipravenosti- organizovanosti teatrální události. 
Pavlovský stejn� jako n�me�tí divadelní v�dci také rozlišuje teatralitu a teatrálnost. P�itom první pojem je 
p�íznakov� neutrální. Teatrálnost má spíše pejorativní konotací. (Srov. Pavlovský, P. Divadelnost, 
teatralita a teatrálnost. Divadelní revue, 1998, ro�. 9, �. 3, str. 69.) P�ídavné jméno teatrální odkazuje (i 
v této práci) k substantivu teatralita. 
96 Srov. Fischer-Lichte, E., 2005, str. 129. 
97 Viz nap�íklad Estetika performativity od Eriky Fischer-Lichte.  
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Dochází ke zpochyb
ování vzd�lání politických oponent� nebo naopak k vyzdvihování 

vlastních kompetencí. Nap�íklad již zmi
ovaná poslankyn� Kristýna Ko�í ješt� p�ed 

svým zvolením jako vedoucí kandidátky V�cí ve�ejných v Moravskoslezském kraji p�i 

debat� o povodních opakovan� poukazovala na svoje vzd�lání v oblasti strukturálních 

fond� Evropské unie. Neuvád�la znalosti, které by podpo�ily žádoucí dojem její 

dramatické osoby (kompetentní kandidátky do poslanecké sn�movny). Svým fyzickým 

vystupováním (nap�. zvýšený hlasem a intonací) p�itahovala pozornost k vlastní osob�

od role, kterou m�la ztvár
ovat (reprezentantky politické strany).98  

Performance je nutnou podmínkou teatrality jako „modu užívání znak�, který 

lidské t�lo a objekty v jeho prost�edí m�ní (…) na divadelní znaky.“99 Pokud ale p�eváží 

nad ostatními složkami, je pro diváka narušena iluze, kterou p�ijímáme jako zdroj 

informací o sv�t�. 100

Když zavád�l Max Hermann v N�mecku novou disciplínu divadelní v�dy, 

definoval pojem divadlo zcela nov� jako „výkon publika a jeho služebník�“.  Média se 

také zašti	ují službou ve�ejnosti. Uv�domují si, že bez svého publika by nemohla 

existovat. Proto se snaží p�itáhnout a udržet diváky u svého obsahu, tím že je nechávají 

užasnout.  Pokud není k dispozici dostate�n� dramatický obsah sám o sob�, který by 

mohl být atraktivní pouze na základ� ostenze- ukazování (nap�. záb�ry povodn� valící 

se na nám�stí), pak je t�eba zapojit složky, jejichž vzájemný vztah má vlastnost 

teatrality.  Teatralita je vztah sám sob�, vztah metaforického modelu skute�nosti, 

komunika�ního média a um�ní. Teatralita jako prvek interdisciplinárního diskurzu m�že 

postavit most mezi vzdálenými oblastmi.101

                                                
98 Otázky Václava Moravce speciál 19.5. 2010. Dostupné z odkazu: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/410231100292002-otazky-
vaclava-moravce-special/
99 Fischer-Lichte, E., 2005, str. 132. Viz také Fischer-Lichte, E. Semiotik of Theatre.Bloomington-
Indianapolis, Indiana, USA: Indiana university press,1992. 
100 Nap�íklad budeme v�novat pozornost zp�sobu intonace a pohyb� mluv�ího,než obsahu toho, co nám 
�íká. 
101 Srov. Schram, H., 2005. 
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1.9 Vnímání 

Ur�ujícím �initelem mediální komunikace i divadelní produkce jakéhokoliv 

druhu je divák. On rozhoduje svým zájmem nebo ignorací o kvalit� a v�bec existenci 

jakéhokoliv sd�lení. Je d�ležité si uv�domit nejen to, že všichni hrajeme divadlo, ale 

také, že všichni jsme zárove
 diváci.  

 My sami rozhodujeme, co bude naším zdrojem informací o sv�t�. Existují i jiné 

zdroje než (masová) média (rodina, sousedé, zájmové kruhy).102 Inscenace mediálního 

obsahu jde vst�íc vkusu divák�, kterým se jen snaží „naservírovat“ informace 

p�itažlivou formou a zárove
 podpo�it perspektivu dominantní ideologie. Jedním 

z projev� modernizace byl ústup literární kultury, jak píše Jürgen Habermass (viz výše 

str. 17). V novinách dostávaly daleko v�tší prostor ilustrace, karikatury a pozd�ji 

fotografie. Poznání se tak stávalo p�edm�tem �ím dál složit�jšího symbolického 

kódování.  

S nástupem elektronických médií bylo možné využívat teatrality jako vnímané 

inscenace t�lesnosti v �ase a prostotu. To, co m�žeme vid�t v televizi, slyšet v rozhlase 

a sledovat na internetu vzbuzuje naši pozornost a p�itáhne náš zájem práv� proto, že je 

to zajímavá podívaná- show, n�mecky Schau, �ecky Theá. 

 Uv�domit si teatralitu médií p�i jejich sledování a to, že nám jsou informace 

podávány formou inscenace (interpretovaného výb�ru), je nejd�ležit�jší p�ínos divadla 

mediálním studiím. Vždy bychom m�li mít na pam�ti perspektivu, z jaké perspektivy 

vnímáme informace zprost�edkované médii, a	 už jsou tím médiem masové sd�lovací 

prost�edky nebo divadlo. Pro vnímání každého mediovaného obsahu je zásadní otázka, 

zda dobrovoln� p�ijímáme nabízenou interpretaci ur�itých událostí a budeme ji 

zohled
ovat pro svou další orientaci ve sv�t�.103  

 Reakce divák� premiéry p�edstavení Blon�atá bestie byly velice d�ležité pro 

identifikaci p�edem známých mediálních obsah�.  

                                                
102 Srov. Petrusek,M.Spole�nosti pozdní doby. Praha: Slon, 2006, str. 176. 
103 Dovolím si malou odbo�ku a p�íklad z osobní zkušenosti. Moje dvaaosmdesátiletá babi�ka už tém��
nevychází z domu krom� cesty na nákup nebo k léka�i. V�tšinu informací o sv�t� �erpá z televize a 
jednoho titulu p�edplacených novin. P�i rodinné oslav� zavedla debatu na chování mladých dívek 
v zam�stnání na základ� zhlédnutého dílu seriálu Ulice. Lí�ila se spravedlivým roz�ilením, jak sekretá�ka 
svedla svého ženatého nad�ízeného. Když jsem podotkla, že by se pravd�podobn� na seriál nedívala, 
kdyby tam nedocházelo ke konfliktním situacím, trvala na tom, že seriál v�rn� ilustruje stav �eské 
spole�nosti. Konflikt jako základ dramatické situace je podstata fiktivních i faktických sd�lení, takže nám 
n�kdy mohou tyto dva druhy mediálního obsahu splývat.
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Když nap�íklad p�edstavitel osoby Víta Bárty vytáhne z náprsní kapsy svazek 

bankovek a za�ne je rozdávat divák�m, z publika se ozve pískot a volání „fuj!“ a „na 

kabelky“. Diváci nepochybují o tom, že situace znázor
uje uplácení. Nep�ijmou tedy 

tvrzení dramatické osoby, že se jedná o „sociální altruismus.“  

Obecenstvo této hry bylo zejména na premié�e velmi specifické, spole�n� s herci 

vytvá�eli událost, která m�la charakter protestního happeningu. Jejím ú�elem nebylo 

p�edvést vysoké um�ní, ale reagovat, vrátit ztvárn�ným osobám, co n�kte�í ob�ané cítili 

jako újmu. Herci i diváci sdíleli podobný názor, myšlenku, interpretaci, kterou p�ijali 

z médií, a k níž se spole�n�, každý svými prost�edky, vyjad�ovali. 
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2. Divadelní v�da a mediální studia – metodologická 
kombinace 

P�i mezioborovém zkoumání, jakým se zabývá tato práce, �asto dochází 

k p�echázení teoretických pojm� a p�ístup� nap�í� v�dními disciplínami. Krom�

teoretických úvah k tomu dochází také v metodologické rovin�.  V následující �ásti 

bude konkrétní jevištní realizace podrobena obsahové a sémiotické analýze. Cílem bude 

prokázat p�ítomnost p�vodních mediálních obsah� v textu inscenace. Zárove
 totéž 

p�edstavení, respektive záznam jeho prvního uvedení budu zkoumat sémioticky. Oba 

zmín�né postupy pat�í do oblasti výzkumu v mediálních v�dách.104  P�esto je možné, jak 

se pokusím prokázat, zkoumat jimi i jiné než mediální obsahy. Zejména proto, že 

divadelní p�edstavení a zna�ná �ást b�žn� zkoumaných mediálních obsah� spl
uje 

spole�ný základ teatrality, jak byl popsán v první �ásti práce.   

Na druhou stranu budu zkoumat mediální obsahy podle m��ítek aplikovaných 

b�žn� divadelní v�dou. P�edm�tem zkoumání budou zdroje, které byly inspirací a 

nakonec �áste�n� i základem inscenace Blon�atá bestie.  Jde o to zjistit, do jaké míry 

jsou opodstatn�né názory tv�rc�, že materiál tajných nahrávek rozhovoru Kristýny Ko�í 

se stranickými kolegy a p�ednáška Víta Bárty pro uzav�enou spole�nost v sob� nese 

dramatický potenciál. Podmínkou je dramatická situace, jak byla popsána v teoretické 

�ásti. Jde o to, zda dramatické postavy p�edstavené v médiích považují svoji situaci za 

nesnesitelnou. Zam��íme se tedy na perspektivu „dramatických osob“, jak nám je 

p�edstavila média, zejména internetový server týden.cz a �asopis Týden, který zve�ejnil 

jako první nahrávku a p�epis rozhovoru Kristýny Ko�í se stranickými kolegy a MF 

Dnes v �lánku Odhalen o Vítu Bártovi. 105

 V záv�ru analýzy se vrátím k p�vodnímu zadání práce, což je publicistika 

formou dramatické tvorby.106  Podle dostupných informací, jako jsou rozhovory s tv�rci 

inscenace uve�ejn�né v nejr�zn�jších po�adech �eské televize, je z�ejmé, že jejich 

                                                
104 Trampota, Vojt�chovská, 2010. 
105 Vláda už se va�í. Týden.18.dubna 2011,�.16. ro�.15, str. 14-19. Chci být �istá. To je moje image. 
Týden.18.dubna 2011, �.16, ro�.15, str. 20-23.Kmenta,J.Odhalen.MF Dnes.8. dubna 2011, str.A7-A10. 
106 Myšleno inscenované dramatické tvorby.  
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zám�rem bylo poukázat na praktiky volených zástupc� ob�an� �R, které jsou podle 

jejich mín�ní neslu�itelné s reprezentativní ústavní funkcí. 107  

Zp�sobem konfrontace je komediální ztvárn�ní postav i situací, které má vyvolat smích 

u publika.  Na to, zda se to d�je a v jakém p�ípad�, se zam��ím p�i zkoumání reakcí 

obecenstva v záznamu inscenace.  

 Z metodologických p�esah� dále využiji návod, který nabízí sémiotik Umberto 

Eco, když se zamýšlí nad tím „ co nabízí divadelní jednání n�komu, kdo se zabývá 

významem.“ 108 Z metod této oblasti se nabízí využití kynestezie (studuje význam gest, 

postoj� a výrazu tvá�e) a paralingvistiky (intonace, modulace hlasu, p�ízvuk atd.).  

2.1 Kauza V�cí ve�ejných 

Aféra vládní strany V�ci ve�ejné za�ala v dubnu 2011 zve�ejn�ním informací o 

korup�ních praktikách uvnit� strany v týdeníku Respekt. A pozd�ji hlavn� odhalením 

strategického plánu �lena V�cí Ve�ejných, tehdejšího ministra dopravy Víta Bárty na 

získání politického vlivu k rozvoji vlastních podnikatelských aktivit.109  

�lenové strany V�ci ve�ejné Kristýna Ko�í a Jaroslav Škárka m�li být údajn�

upláceni za svou loajalitu a ml�ení o nepr�hledném zp�sobu financování a dalších 

nestandardních praktikách, které ve stran� prosazoval Vít Bárta. Tento majitel 

bezpe�nostní agentury ABL byl hlavním sponzorem a stratégem strany. Zavád�l do 

politiky praktiky využívané v praxi bezpe�nostních agentur, jako jsou sledování, 

nahrávání a odposlechy. 110 Dev�tadvacátého b�ezna dostává Kristýna Ko�í od Víta 

Bárty obálku s p�l milionem korun v p�titisícových bankovkách. Verze obou 

zú�astn�ných se rozcházejí.  

                                                
107 Tomáš Svoboda, režisér, �íká p�i konfrontaci s Kristýnou Ko�í: “Vy jako politici byste m�li být 
seriózní a zodpov�dní...” David Vondrá�ek. Autorská práva tajné nahrávky Kristýny Ko�í. Reporté�i �T, 
16.5.2011, dostupné z odkazu: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-
ct/211452801240019/video/.  
108 Eco, U. O Zrcadlech a jiné eseje. Praha: Mladá fronta, 2002, st. 51. 
109 Kudrna,O.,Svobodová,I.Strach a úplatky nad VV.3.4. 2011,Respekt. Dostupné z odkazu: 
http://respekt.ihned.cz/c1-51440810-strach-a-uplatky-nad-vv. Kmenta,J.Dolejší,V.Bárta šel do politiky 
kv�li zakázkám. idnes.cz, 8.dubna 2011. Dostupné z odkazu: http://zpravy.idnes.cz/barta-byznys-politika-
veci-verejne-dum-/domaci.aspx?c=A110407_194147_domaci_cem. 
110

Tajných nahrávek se v souvislosti s V�cmi ve�ejnými objevila v tomto období celá �ada.  Jejich 
uve�ejn�ní v médiích a další reakce na n� zp�sobilo zna�né nap�tí na politické scén� i velkou odezvu 
ve�ejnosti. 
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Kristýna Ko�í tvrdí, že šlo o úplatek za loajalitu; Vít Bárta ozna�il peníze za 

p�edem dohodnutou p�j�ku, o kterou si Ko�í sama �ekla.111 

Kristýna Ko�í oficiáln� oznámila úplatek až po osmi dnech, kdy podala trestní 

oznámení na Víta Bártu. Mezitím ležely peníze v advokátní úschov�. Kristýna Ko�í 

v rozporu s etickým kodexem strany VV nenahlásila do �ty�iadvaceti hodin korup�ní 

jednání.112 Za to byla bez možnosti obhájit se vylou�ena z poslaneckého klubu i ze 

strany. Spolu s ní byl vylou�en i Jaroslav Škárka, který vznesl v��i Vítu Bártovi 

podobné obvin�ní.  �lenové strany se až na výjimky od Kristýny Ko�í distancovali. 

P�edseda strany Radek John bagatelizoval udání Ko�í s tím, že si od Bárty p�j�ovala na 

kabelky.113

Osmého dubna požádali Kristýnu Ko�í o sch�zku dva bývalí kolegové z VV 

Lukáš Vích a tajemnice Markéta Dobešová, oba z frýdecko-místecké organizace. 

Kristýna Ko�í tvrdila pozd�ji, že v�d�la dop�edu o tom, že si ji tito dva �lenové strany 

budou nahrávat. Vymyslela si proto údajn� historku o tom, že chystá rozkol ve stran�

V�ci ve�ejné ve spolupráci s ur�itou skupinou uvnit� jiné vládní strany (ODS). Pro 

vlivné �leny ODS se vžil výraz „kmot�i“, kterého také Ko�í na nahrávce používá.  

B�hem rozhovoru se p�i popisování vztah� s t�mito lidmi uchýlila k vulgárnímu 

slovníku a nejr�zn�jším fabulacím o nevyšších p�edstavitelích státu. 

Na základ� autentické nahrávky vznikl politický kabaret s názvem Blon�atá bestie aneb 

Kristýnka, pro který here�ka a texta�ka Barbora Poláková napsala píse
 Nevinná. Na 

youtube.com si klip s písní pustilo p�es 143 tisíc divák� a v po�adu P�ed p�lnocí �T24 

ho vid�ly další tisíce lidí.  

                                                
111 U soudu, kde se pozd�ji projednával p�ípad korupce ve stran� VV, byla Kristýna Ko�í konfrontována 
s dokladem o uložení pen�z do advokátní úschovy, kde se v rozporu s p�vodní verzí Ko�í mluví o 
pen�zích na PR akce V�cí ve�ejných. Upozornil na to Bohumil Pe�inka, redaktor �asopisu Rexlex, která 
m�la kopii tohoto dokumentu k dispozici. Podle dalšího komentátora z Lidových novin Petra 
Kamberského jsou tyto nesrovnalosti d�kazem, že se nejedná o boj „dobra a zla“, ale ve sporu proti sob�
stojí nev�rohodní s ješt� mén� v�rohodní. Viz Události komentá�e. Dostupné z odkazu: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/167084-koci-dal-mi-obalku-a-rekl-abych-zase-zacala-byt-
loajalni/. 
112 Takové bylo oficiální stanovisko strany VV. Sama Ko�í tvrdí, že událost nahlásila minimáln� t�em 
dalším �len�m strany ješt� tentýž den, kdy obálku od Bárty obdržela.Srov.Bárt�v byt je podle Ko�í plný 
nahrávacích za�ízení.�eská televize: Hyde Park. 1.9. 2011, dostupné z odkazu: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/134944-bartuv-byt-je-podle-koci-plny-nahravacich-zarizeni/
113 http://www.lidovky.cz/koci-si-pujcila-od-barty-na-kabelky-rika-john-fzv-/zpravy-
domov.aspx?c=A110407_183553_ln_domov_hs. 
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Kabaret vznikl do n�kolika dn� po zve�ejn�ní nahrávky, kde Kristýna Ko�í 

podle n�kterých médií mluví o „pu�i“ a milostném pom�ru s �lenem ODS Petrem 

Tlucho�em.114

P�edstavení, které bylo spíše scénickým �tením, jak p�iznává jeho režisér Tomáš 

Svoboda115, vyvolalo senzaci. P�vodn� zamýšlený jednorázový projekt se stal 

dvacetkrát reprízovanou inscenací a založil tradici politického kabaretu souboru, který 

pod názvem Kabaret Bestie p�sobí dodnes v Bará�nické rycht� na Malé stran�.  

2.2 Blon�atá bestie – vymezení zkoumaného materiálu 

Inspirací pro vznik p�edstavení, které je p�edm�tem zájmu analytické �ásti této 

práce, byla krizová situace v dubnu 2011 ve vládní stran� V�ci ve�ejné, jež byla sou�ástí 

koalice vedené premiérem Petrem Ne�asem (ODS) v letech 2010- 2012.  V inscenaci 

byly použity p�episy autentické nahrávky rozhovoru poslankyn� V�cí ve�ejných 

Kristýny Ko�í a �lánek MF Dnes s citacemi p�ipisovanými Vítu Bártovi, tehdy 

ministrovi dopravy za stejnou stranu. Vít Bárta údajn� svým manažer�m v citovaném 

dokumentu zd�raz
uje d�ležitost propojení ekonomických a politických zájm� firmy.116

V inscenaci v A studiu Rubín Víta Bártu p�edstavuje herec Lukáš P�íkazský.  

V další pasáži je inscenována sch�zka Kristýny Ko�í se stranickými kolegy 

v malostranské kavárn�, inspirovaná výše popsanou nahrávkou. Kristýnu Ko�í ztvárnila 

Barbora Poláková, jejího stranického kolegu Lukáše Vícha, který nahrávku po�ídil, 

p�edstavuje Ond�ej Pavelka (je zárove
 pr�vodcem celého ve�era).  

                                                
114 Pospíšilová,E.Poslankyn� Ko�í na nahrávce, jde o pu� p�ipravený s ODS.týden.cz. 
13.4.2011.Dostupné z odkazu: http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/poslankyne-koci-na-nahravce-jde-o-
puc-pripraveny-spolu-s-ods_198988.html. 
115 Srov. David Vondrá�ek. Autorská práva tajné nahrávky Kristýny Ko�í. Reporté�i �T,16.5.2011, 
dostupné z odkazu: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-
ct/211452801240019/video/. http://www.ceskatelevize.cz/porady/10315082629-
kulturama/212411058150013/video/196990
116 TOP manažerský etický kodex + Strategie 2009-2014 je název desetistránkového dokumentu, kterým 
Vít Bárta top manažer�m z bezpe�nostní agentury ABL ur�oval priority. Dokument pochází z �íjna 2008 
byl prezentován na sch�zce v hotelu Chateau Mcely ve st�edních �echách.(srov heslo ABL na Wikipedia 
dostupné z odkazu: http://cs.wikipedia.org/wiki/ABL#Strategie_2009-2014). Na pror�stání vlivu 
bezpe�ností agentury ABL (od b�ezna 2012 Mark 2 Corporation) do politiky prost�ednictvím strany V�ci 
ve�ejné upozor
ovali n�kte�í ješt� p�edtím než tato strana usp�la v parlamentních volbách 2010. 
Nap�íklad Ond�ej Liška, p�edseda tehdejší vládní Strany zelených v po�adu Otázky Václava Moravce 
14.2. 2010.Dostupné z odkazu: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/80952-obstrukce-ve-snemovne-
bud-ustoupi-vsichni-nebo-nikdo/ Zve�ejn�ní tohoto strategického dokumentu ABL v dubnu 2011 vedlo k 
vážným pochybnostem o v�rohodnosti koali�ního partnera V�cí ve�ejných ve vlád� Petra Ne�ase (ODS). 
P�edseda vlády trval na tom, aby Vít Bárta pozbyl vlivu ve stran�, jak už bylo uvedeno výše (viz 
poznámka �. 45). 
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V roli Markéty Dobešové se objevil op�t Lukáš P�íkazský. V p�edstavení 

vystupuje také hudebník Miki Jelínek, který doprovází svoje kolegy na klavír a kytaru.  

P�ednáškou z oboru gastroenterologie doplní herce MUDr. Jan Martínek, aby 

vysv�tlil podstatu syndromu ODS (obstruk�ní defeka�ní syndrom). Režii m�l Tomáš 

Svoboda, premiéra se odehrála 17. dubna 2011 p�ed zcela zapln�ným hledišt�m A 

studia Rubín. V následujícím týdnu m�la hned dv� reprízy v pond�lí 18. dubna a v úterý 

19. dubna. Celkem se hrálo dvacetkrát, z toho n�kolikrát na zájezdech.117

Zkoumaným materiálem obsahové a sémiotické analýzy bude videozáznam 

premiéry, který vyšel na DVD.118 V titulcích nahrávky se uvádí, že se jedná o „syrový 

záznam premiéry 8. kv�tna 2011“. Toto tvrzení neodpovídá skute�nosti ze dvou 

d�vod�. Jednak se p�i porovnání r�zných záznam� ukazuje, že se sice jedná o 

nato�enou premiéru, ta se ale konala 17. dubna (Barbora Poláková v rozhovorech �asto 

uvádí, že m�la na nastudování role 3 dny, nahrávka Kristýny Ko�í byla na serveru 

týden.cz zve�ejn�na 13. dubna. Za druhé byly ze záznamu vypušt�ny n�které pasáže. 

Nap�íklad když Barbora Poláková vypráví v roli Kristýny Ko�í o tom, jak tato osoba 

toužila po tom stát se here�kou, zejména rozhlasovou. Pro tento materiál není opora v 

žádném dostupném p�vodním materiálu a dá se p�edpokládat, že ho tam tv�rci vložili 

jako mystifikaci stejn� jako Pavelkovo úvodní vystoupení (viz dále). Zhlédnout 

vypušt�nou pasáž je možno na youtube.com, kde se od uživatele plagat.cz dá v n�kolika 

klipech zhlédnout tém�� celé p�edstavení nato�ené z jiného úhlu než je oficiáln� vydaný 

záznam.  

                                                
117 Viz archiv programu A studia Rubín dostupný z odkazu http://www.astudiorubin.cz/program/2011/5/
118 Blon�atá bestie, um�lecká citace autentických záznam� z �eské politiky.Vydala NOGUP Agency, 28. 
6. 2011. Ke stažení také na www.ulozto.cz ( Srov.nap�íklad rozhovor v �T 24 po�ízený už 22.dubna  
2011. Viz: Nahrávka Ko�í volala po divadelním zpracování. �T 24: P�ed p�lnocí, 22.dubna 2011, 
dostupné z odkazu: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/121900-nahravka-koci-volala-po-
divadelnim-zpracovani/). Dostupné z odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=chkGqH2L4zs
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2.3 Obsahová analýza p�edstavení Blon�atá bestie  

P�i zkoumání vztahu inscenace Blon�atá bestie a mediálních obsah� na téma 

kauzy V�cí ve�ejných je výzkumnou otázkou, do jaké míry byl v p�edstavení využit text 

ozna�ovaný tv�rci jako zdrojový a kdy lze autorství tohoto textu p�i�ítat zobrazovaným 

osobám. 119 Hypotéza zní, že ne vždy je možné p�isoudit autorství výrok�

zobrazovaným osobám a že auto�i v p�edstavení neuvedli totožnou verzi 

autentického textu, který m�li k dispozici, jak deklarují.120

Zdrojové texty byly uve�ejn�né v médiích jako audio záznam a p�epis rozhovoru 

Kristýny Ko�í s bývalými stranickými kolegy. Dále se jedná o �lánek Václava 

Dolejšího, politického reportéra MF Dnes, který je sou�ástí velké reportážní p�ílohy 

Odhalen redaktora Jaroslava Kmenty. Jako potvrzení svých dedukcí p�ipojila na svém 

internetovém serveru idnes.cz MF Dnes k �lánku audio nahrávku Víta Bárty ze školení 

manažer� v roce 2007. Tato nahrávka není už na serveru idnes.cz k dispozici. Její 

úryvky ale zaznívají v reportáži Jitky Szásové v po�adu Události �eské televize. Zde si 

m�žeme poslechnout �ást, kde Vít Bárta uvádí p�íklad neobvyklých praktik pro získání 

zákazníka. Navrhuje takového potencionálního klienta sledovat a zjistit o n�m 

maximum informací, které mohou napomoci v obchodním jednání.121

P�edpokládám, že tv�rci zám�rn� vynechali pasáže, které nepodporují 

dramati�nost situace,a naopak v interpretaci zd�raznili �ásti, u nichž se dá p�edpokládat, 

že vyvolají v publiku smích. Tudíž inscenují pomocí výb�ru již jednou inscenované 

události (viz dále interpretace na t�etí). 

V rozhovoru pro �eskou televizi režisér Tomáš Svoboda p�iznává, že zesm�šnit 

osoby poslanc� bylo jedním ze zám�r� inscenace: „Proto se moc bojí zesm�šn�ní….my 

je (politiky K.H.) nem�žeme zav�ít, nem�žeme je ani sesadit, protože jsou tam na �ty�i 

                                                
119 Záznam setkání má v p�vodní verzi 36 min, týden.cz uve�ejnil jenom �ást, stejn� tak p�epis 
nezachycoval sch�zku celou. Auto�i inscenace se dostali ke kompletnímu materiálu p�es manželku 
režiséra Tomáše Svobody, která jim poskytla nahrávku 
120 Ond�ej Pavelka jako dramaturg inscenace i b�hem p�edstavení ve svém úvodním slov� opakovan�
uvádí, že v „textu“ neškrtali, že ho uvádí „jak byl napsán životem“. Srov. David Vondrá�ek. Autorská 
práva tajné nahrávky Kristýny Ko�í. Reporté�i �T,16.5. 2011, dostupné z odkazu: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/211452801240019/video/.  
121 Szásová,J.Cíl Bárty v politice:získat ekonomickou moc.�eská televize:Domáci, �T 24, 8. dubna 2011, 
dostupné z odkazu: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/120506-cil-barty-v-politice-ziskat-
ekonomickou-moc/. 
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roky. My je m�žeme jako já ze své pozice zesm�šnit. (…) Když každý ob�an m�že 

p�isp�t. Tak já bych cht�l p�isp�t tímhle tím.“122  

Skute�né osoby, zejména poslankyn� Kristýna Ko�í, na zobrazení sebe sama 

v divadelním p�edstavení reagují.123 Tím se potvrzuje myšlenka J. B. Thompsona 

zmín�ná v teoretické �ásti této práce. Totiž že jedinci se stávají závislými na 

reprodukovaných obrazech vlastní osoby, k t�mto obraz�m se pak vyjad�ují a na 

základ� nich dále postupují. Kristýna Ko�í v reportáži �T �íká „ Jsem možná Blon�atá 

bestie, ale i ta má svou �est.“  Používá tak slovní spojení, které na ve�ejnost proniklo 

z médií, bylo zafixováno v názvu divadelního p�edstavení a znovu reprodukováno 

tišt�nými i elektronickými médii.  

Jako první ozna�il poslankyni Ko�í za blon�atou bestii v žertu a s jejím 

v�domím stranický kolega a její kamarád Lukáš Vích. Spojení zazn�lo až na konci 

sch�zky v �ásti, která nebyla p�vodn� zve�ejn�na 13.4. 2011 na serveru týden.cz (ani 

v nahrávce ani v p�episu). P�epis celé nahrávky vyšel až o �ty�i dny pozd�ji v �asopisu 

Týden. Pravd�podobn� by tato p�ezdívka zapadla, kdyby tak um�lci nepojmenovali sv�j 

politický kabaret - um�leckou citaci autentických záznam� �eské politické scény.  

Pr�zkum faktických mediálních obsah� neprokázal v�tší pr�nik tohoto pojmu do 

zpravodajství. Výjimku tvo�í bulvární deníky, které takto ozna�ují bu� Kristýnu Ko�í, 

nebo Barboru Polákovou.124 V p�ípad� here�ky se tak d�je v�tšinou v kontextu její další 

práce. S tím, že není „jenom Blon�atou bestií“, která ji proslavila.  

                                                
122 „Tomáš Svoboba v po�adu Kulturama �T 31.3.2012 dostupné z odkazu: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10315082629-kulturama/212411058150013/video/196990
123 Tuto reakci Kristýny Ko�í zpracovává ve své reportáži David Vondrá�ek v po�adu Reporté�i �T. 
V p�ísp�vku jde o to, zda by se mohla domáhat Kristýna Ko�í náhrady za zneužití práv k jejímu 
autorskému dílu. David Vondrá�ek. Autorská práva tajné nahrávky Kristýny Ko�í. Reporté�i �T,16.5. 
2011, dostupné z odkazu: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-
ct/211452801240019/video/. Právní kroky podle svých slov zvažovala ješt� na podzim roku 2011, kdy to 
uvedla v po�adu Hyde Park �T. To ješt� nev�d�la, že tv�rci p�ipraví nap�esrok další díl divadelního 
kabaretu podle soudního procesu, kde bude vystupovat jako sv�dkyn�. Nepoda�ilo se mi zjistit, zda 
skute�n� Kristýna Ko�í n�jaké právní kroky proti A studiu Rubín podnikla. (Bárt�v byt je podle Ko�í 
plný nahrávacích za�ízení.�eská televize: Hyde Park. 1.9. 2011, dostupné z odkazu: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/134944-bartuv-byt-je-podle-koci-plny-nahravacich-zarizeni/). 
124 Wolfová,G.Blon�atá bestie Kristýna Ko�í se ukázala bez brýlí: posu�te sami,jak to p�ísní ko�i�ce 
slušelo.Super.cz 15. února 2013, dostupné z odkazu: http://www.super.cz/150781-blondata-bestie-
kristyna-koci-se-ukazala-bez-bryli-posudte-sami-jak-to-prisne-kocicce-sluselo.html.  
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2.3.1 Obsah p�edstavení Blon�atá bestie – textová �ást  

   Obsah textu p�edstavení uvedeného v A studiu Rubín 17.dubna 2011 lze 

rozlišovat na p�vodní, autorský text tv�rc� a na materiál p�evzatý, který je na jevišti 

pouze interpretován (�ten z papíru). P�edstavení je zahájeno p�ednesem zhudebn�né 

básn� Bohuslava Reynka Soumrak, kterou za doprovodu kytary zpívá Miki Jelínek.125  

Následuje úvodní slovo divák�m herce a dramaturga Ond�eje Pavelky, který vystupuje 

sám za sebe a komentuje událost p�edstavení s patrnou známkou nadsázky.126

Vysv�tluje, že veškeré kauzy kolem V�cí ve�ejných se d�jí na popud dramaturgie A 

studia Rubín, které se zam��uje na inscenaci sv�tových a �eských premiér nových text�. 

A protože je nových her málo, oslovili divadelníci autorku jménem Kristýnka, aby n�co 

napsala.  

 P�ed zahájením samotné inscenace nového kusu pozve ješt� Pavelka na jevišt�

MUDr. Jana Martínka, specialistu v oboru gastroenterologie, jenž vyloží jak se zbavit 

ODS - obstruk�n� defeka�ního syndromu, lidov� �e�eno zácpy. Pak už ale na scénu 

uvede Ond�ej Pavelka „Vítka“, což je herec Lukáš P�íkazský. Za�íná se první jednání. 

Díl první - Vítek 

Text je tém�� výhradn� interpretací pasáží z �lánku z MF Dnes (kopie se nachází 

v p�íloze). Lukáš P�íkazský - �te postupn� všechny �ásti ozna�ené uvozovkami jako 

citace z dokumentu TOP manažerský etický kodex + Strategie 2009-2014 a n�které 

nadpisy odstavc�. V reportážích �T i v �láncích na idnes.cz byly dopln�ny informace ze 

strategického dokumentu audio nahrávkou ze školení manažer� rok p�ed sch�zkou 

v roce 2007. Porada se konala v Praze na Smíchov� v sídle ABL a ú�astnil se jí i 

právník Václav Láska, který se v reportáži Jitky Szásové ke slov�m Víta Bárty 

vyjad�uje.127 Nahrávka je za�azena bez dalšího ur�ení (v titulku je pouze „hovo�í Vít 

                                                
125  „Stmívá se na zemi bez nad�je. Labu	 než on�mí nezap�je. Jde Josef úp�ti do cisterny. Veden jest 
k ob�ti kozel �erný.Šat v krvi z�ervená. Zrada zalká. Otc�v žal. Ozv�na.Mrak a dálka.“ Ukázky z díla- 
básn�. Základní a mate�ská škola Bohuslava Reynka Lípa.www.zslipa.webnode.cz dostupné z odkazu: 
http://zslipa.webnode.cz/bohuslav-reynek/zivot-a-dilo/ukazky-z-dila-basne/.
126 Zmi
uje také, že je kv�tná ned�le a za�íná pašiový týden. Jakmile �ekne „passio znamená utrpení a 
proto jsme dneska tady“ publikum se zasm�je, což je známka toho, že diváci p�ichází s konkrétním 
o�ekáváním. Další díl politického kabaretu Blon�atá bestie vrací úder, který tematizoval soudní proces 
s Vítem Bártou a Jaroslavem Škárkou, byl poprvé uveden o rok pozd�ji také na kv�tnou ned�li. 
127 Szásová,J. c.d. 
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Bárta“) hned za informace o školení top manažer� na zámku  Mcely, kde byl p�edstaven 

strategický plán, z n�hož jsou úryvky v MF Dnes p�isouzeny Vítu Bártovi.  

V �lánku na idnes.cz jsou pak citace spojeny uvozovacími výrazy jako 

„vysv�tlil, dodal, uvedl, oznámil“.128  Ve spojení s nahrávkou m�že vzniknout dojem, 

že citace jsou úryvky ze záznamu p�ednášeného projevu Vítem Bártou.  

V tišt�né podob� �lánku, která byla nepochybn� p�edlohou textu 

interpretovaného Lukášem P�íkazským v roli Víta Bárty, jsou informace o sch�zce 

v sídle spole�nosti ABL z kv�tna 2007, kde vznikla nahrávka, a školení top manažer�

na zámku Mcely v �íjnu 2008, odd�leny.  Mají dokonce r�zného autora.129 V internetové 

podob� �lánku stejn� jako v televizní reportáži ale splývají v jedno a podporují tak 

interpretaci, že Vít Bárta je 1) autorem strategického textu a 2) že ho osobn� p�ednášel 

svým manažer�m.  

„Vít Bárta (…) o sob� mluví a píše zásadn� ve t�etí osob� a pod zkratkou VB.” 
130 Tuto “scénickou poznámku” bezezbytku p�ijali inscenáto�i prvního dílu Blon�até 

bestie.  Osoba Víta Bárty �te tento dokument jako sv�j vlastní projev v ich form�. 

Zmínka o jmén� v podob� iniciál je v textu pravd�podobn� zachována a Lukáš 

P�íkazský ji interpretuje slovy “ já, Vít Bárta”.131

Když se vrátíme k rozvržení na dramatickou osobu a herecku postavu. V 

inscenaci Blon�atá bestie je k ozna�ení osoby Víta Bárty použit ozna�ující text 

strategického plánu jako sou�ást herecké postavy, kterou vytvo�il Lukáš P�íkazský.132

Autorství tohoto textu p�isoudil osob� Víta Bárty redaktor deníku MF Dnes  

Václav Dolejší. V textu postavy se ale objevují i texty pronášené za osobu Víta Bárty, 

které jsou autorským dílem redakce. Zejména se jedná o nadpisy mezi jednotlivými 

odstavci �lánku, které vystihují hlavní myšlenku následujícího autorského textu Václava 

Dolejšího. Jedná se tedy o interpretaci interpretace textu p�ipisovanému Vítu Bártovi. 

                                                
128 Kmenta,J.Dolejší,V.Bárta šel do politiky kv�li zakázkám. idnes.cz, 8.dubna 2011. Dostupné z odkazu: 
http://zpravy.idnes.cz/barta-byznys-politika-veci-verejne-dum-
/domaci.aspx?c=A110407_194147_domaci_cem. 
129 Srov. Dolejší,V.2008:Bárta sepsal detailní plán, jak ovládne politiku.MF Dnes.8. dubna 2011, str.8A. a  
Kmenta,J.Metody VB: infiltrace,holky a špehování.MF Dnes. 8.dubna 2011, str. 8A. 
130 Dolejší, V.2008:Bárta sepsal detailní plán, jak ovládne politiku.MF Dnes.8.dubna 2011, str.8A. 
131 Blon�atá bestie, um�lecká citaceautentickýchzáznam� z �eské politiky.Vydala NOGUP Agency,28.6. 
2011. 
132 K dalším složkám herecké postavy se dostaneme v sémiotické analýze. 
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Dramatickým zpacováním se tak dostáváme k interpretaci na t�etí.133 Porovnejme text 

Václava Dolejšího s textem, divadelního Víta Bárty:

  “Jako ekonomický cíl ur�í vytvo�ení nejsiln�jší bezpe�nostní agentury v zemi s 

dominantním postavením. Nazve to ‘ekonomickou základnou moci’“ 134

„Náš cíl je vytvo�ení nejsiln�jší bezpe�nostní agentury v zemi s dominantním 

postavením. Nazveme to ekonomickou základnou moci.“

  Inscenátor�m, k nimž se skryt� p�idal i Václav Dolejší, který je zárove


spoluautorem dramatické p�edlohy, se nejlépe poda�í navodit dojem rekonstrukce 

bezprost�edního mluveného projevu, když Lukáš P�íkazský velmi p�esv�d�iv� p�ednese 

Dolejšího interpretaci verzálkami ozna�ené poznámky „Neprodávat“ v �ásti dokumentu, 

která hovo�í o detektivní firm� agentury ABL.  

„Koupím vám vše“  a „Nejsem drsný, jak se �íká“ jsou titulky mezi odstavci  

�lánku MF Dnes, které osoba Víta Bárty plynule za�azuje do svého monologu. V citaci 

p�ímé �e�i se tyto formulace neobjevují. Ostatní text pochází z uvozovkami 

vyzna�ených �ástí a je pouze p�eveden do první osoby. Po písni, b�hem které Vít Bárta 

rozhazuje do publika peníze, následuje výstup Báry Polákové v roli Kristýny Ko�í.  

Vypráví o své touze stát se here�kou. Dá se p�edpokládat, že je to výpl
 �asu, který 

pot�ebují kolegové Barbory Polákové, aby se p�evlékli do kostýmu na druhou p�li. 

Poláková mluví spatra bez papíru a je tém�� jisté, že nevychází z žádného p�vodního 

textu, který by mohl být p�ipisován osob� Kristýny Ko�í, již p�edstavuje. 

  

Druhé d�jství 

Na scén� se objevují dv� postavy Lukáše P�íkazského a Ond�eje Pavelky. 

P�edstavují Markétu Dobešovou a Lukáše Vícha, kte�í �ekají v kavárn� na p�íchod 

Kristýny Ko�í. S sebou Ond�ej Pavelka p�ináší veliký magnetofon a instaluje ho na 

scén�. Obrací se na Lukáše P�íkazského, už v roli Makréty Dobešové, aby „n�co �ekla“.  

Zkušebním textem  pro vyzkoušení tajného nahrávacího za�ízení je jméno p�edsedy 

poslaneckého klubu ODS „Petr Tlucho�“. Lukáš P�íkazský to opakuje  n�kolikrát coby 

jazykolam. Ond�ej Pavelka souhlasn� potvrzuje: „Dobrý, m�žeme“. Což se dá 

vztáhnout jednak na text dramatické osoby Lukáše Vícha, který je p�ipraven po�ídit 

                                                
133 Nemluv� o další interpretaci v této magisterské práci. Ne nadarmo ozna�uje Ivo Osolsob� divadlo jako 
komunikaci komunikací o komunikaci. Osolsob�, Ostenze, hra, jazyk. Sémiotické studie.Brno:Host, 
2002. 
134 Dolejší,V.c.d 
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tajnou nahrávku své kamarádky Kristýny Ko�í, a pak je to signál pro Barboru 

Polákovou, která �eká za scénou na sv�j výstup.135

 Na scénu p�ichází t�ímajíc stejn� velký magnetofon, jako je už nachystaný pod 

stolem. První slova Kristýny Ko�í komentují práv� nahrávací za�ízení. „Prosím t�, co to 

tady máš?“ a odpov�� „ Ale to je jen takovej cip, to mi dali v Ostrav�“. Když se Lukáš 

Vích ptá Kristýny na její magnetofon, odpoví, že to taky nic není, že to „fasovali“. 

Ond�ej Pavelka se obrací do publika a p�ed první v�tou, která pochází z p�episu 

nahrávky,uvádí další d�j p�edstavení jako „Druhé d�jství“.  Nedá se ale �íct, že by do té 

doby vystupovali herci sami za sebe, v následující sémiotické analýze probereme znaky, 

které odkazují k p�edstavovaným osobám ješt� d�íve, než je interpretován jejich text. 

 První �ást rozhovoru o stodvaceti milionech na novou stranu vychází ze za�átku 

nahrávky, ješt� než (podle zvuk� na nahrávce) akté�i vstoupí do kavárny. Pak se 

Barbora Poláková od textu nahrávky odchýlí. Ani na nahrávce, ani v žádných p�episech 

se neobjevila v�ta: „Kdybych já vám �ekla…v tom jsou šílený prachy.“  Dál herci 

pokra�ují z�ejm� podle vlastního p�episu, protože v písemném záznamu vydaného 

v Týdnu zcela chybí pasáž o Ji�ím Rusnokovi, kterého se podle nahrávky druhý den má 

snažit p�esv�d�it ke spolupráci Lukáš Vích, jak sám �íká. 

Následuje objednávka u obsluhy kavárny, kdy si Lukáš Vích dává „pikolo“ 

stejn� jako Markéta Dobešová na rozdíl od Kristýny Ko�í, která (dost výrazn� v podání 

Polákové) objednává „kapu�íno“.  Ješt� to podtrhne Ond�ej Pavelka, který se postaví a 

„šokovan�“ slovo zopakuje. Tady inscenáto�i p�evzali verzi, jakou nabídla média a dále 

na ni reagovali politici (nap�. premiér Petr Ne�as).136 P�i pozorném poslechu  nahrávky 

je patrné, že Ko�í si dává totéž co Vích, zatímco je to Markéta Dobešová, kdo požaduje 

po obsluze „kapu�ínko“ a afektovan� d�kuje.137   

Na jiném míst� zase je Ko�í p�isuzován výrok „�ešíme velkou vládu, velikou 

politiku“, což je v interpretaci Barbory Polákové velmi vd��né po komediální stránce, 

ale „dokumentárn�“ je zde práce s p�vodními zdroji nep�esná. Repliky si prohazují i 

Markéta Dobešová a Lukáš Vích. Z dalších �ástí rozhovoru, které nebyly uve�ejn�ny 

v tišt�né podob�, ale jsou nahrané, je zajímavým zp�sobem zpracovaná pasáž, kdy se 
                                                
135 Ond�ej Pavelka jako pr�vodce ve�era �asto vystupuje z role a dává otev�en� pokyny ostatním 
protagonist�m na jevišti, nebo se obrací na diváky.  
136 „ Jsou to stejné plky stejné sle�ny Ko�í jako v proslulé nahrávce s kapu�ínkem,’ poznamenal Ne�as.“ 
Ko�í na záznamu: Odpálím Bártu. Kalousek mi dal nabídku.Aktuáln�.cz. 29.3. 2012, dostupné z odkazu: 
http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=739153
137 Vycházím z kompletní nahrávky zve�ejn�né serverem stream.cz p�ístupné na tomto odkazu: 
http://www.stream.cz/uservideo/577147-kristyna-koci-nahravka-rozhovoru-z-kavarny-segafredo. M�j 
vlastní p�epis nahrávky po�ízený pro pot�eby této práce se nachází v p�íloze. 
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Kristýna Ko�í zmi
uje o Jaroslavu Kmentovi, autorovi „odhalujícího“ �lánku o ABL a 

VV. Tv�rci tuto �ást zhudebnili a z v�ty „Kmentu platí ODS“ se stal úderný refrén, 

který n�kolikrát skandovalo celé divadlo.  

Osobitým zp�sobem Barbora Poláková zpracovala telefonát Kristýny Ko�í 

s tajemným „kmotrem“. Diváci byli nadšeni.  V p�vodní nahrávce není telefonátu moc 

rozum�t a je z�ejmé, že to bylo trochu jinak. Text, který je ozna�en jako ur�ený 

ú�astník�m sch�zky, už �íká Kristýna Ko�í do telefonu.  Zkreslení obsahu je minimální, 

ale fakticky je to jedna z dalších v�cí, kdy se inscenáto�i spolehli na interpretaci 

tišt�ného média, a�koliv m�li k dispozici nahrávku.  

Je z�ejmé, že b�hem nastudování látky nebyl tak velký prostor pro vypilování 

detail�, a je dokonce možné, že všichni herci ani samotnou nahrávku neslyšeli a 

vycházeli jenom z textu. Tím by se vysv�tlovalo, pro� nezahrnuli do svých hereckých 

postav pražský a severomoravský p�ízvuk, který je u zobrazovaných osob patrný. 

Rozbor hereckých postav pat�í do oblasti sémiotické analýzy a budu se mu v�novat 

dále. 

Text inscenace cituje až na popsané výjimky �lánek v tišt�né verzi �asopisu 

Týden. Vymykají se n�které vsuvky jako d�razné „ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne“138, kterým 

Kristýna Ko�í rozporuje názor na vedení koalice premiérem Petrem Ne�asem. Nebo 

poznámka „seš hodná“, kterou d�kuje Lukáš Vích Kristýn� Ko�í za to, že se o n�j 

údajn� postará. V inscenaci p�epis �lánku v Týdnu p�eklenul místa, kde na nahrávce 

nebylo dob�e rozum�t. Nap�. „Pé	a  je v pohod�“  místo pasáže, kde Ko�í hovo�í o Petru 

Tlucho�ovi. Význam této �ásti si tedy inscenáto�i domýšlí podle autor� mediálního 

obsahu. 

Celé p�edstavení zakon�í autorská píse
 Barbory Polákové a Mikiho Jelínka 

Nevinná. 139 Autorka textu si vysv�tluje d�vody po�ínání Kristýny Ko�í na nahrávce. 

Zejména, pro� mluvila sprost�, když podle svého tvrzení v�d�la, že je nahrávána. 

V refrénu písn� zaznívá vysv�tlení poslankyn� k celé kauze. Sv�j projev na 36 minut 

dlouhé nahrávce ozna�ila za „cílenou lež“. Po tomto termínu, stejn� jako po slovním 

spojení „blon�atá  bestie“ jsem pátrala v mediálním prostoru od kv�tna 2011 do 

sou�asnosti, ale zvýšení výskytu v souvislosti s touto kauzou se neprokázalo. 

  

                                                
138 Skute�n� je zápor� sedm. 
139 Text písn� se nachází v p�íloze. 
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2.3.2 Obsahová analýza inscenace- vyhodnocení hypotéz 

 P�edpokládala jsem, že autorství interpretovaného obsahu je problematické 

z hlediska ur�ení, kdo je p�vodcem výrok� p�isuzovaných skute�ným osobám 

v p�edstavení Blon�atá bestie. To se potvrdilo v p�ípad� první �ásti inscenace. Zjistili 

jsme, že potvrdit, zda Vít Bárta skute�n� p�ednesl obsah strategického dokumentu ABL, 

je tém�� nemožné. Za to si m�žeme být jisti, že n�které v�ty, jejichž autorem je 

prokazateln� redakce MF Dnes, Vít Bárta ne�ekl ani nenapsal.  

 Mezi jednotlivými výstupy pronáší here�ka Barbora Poláková „životopisný“ 

p�ísp�vek Kristýny Ko�í. Ten je s nejv�tší pravd�podobností smyšlený. Tím, že je text  

interpretován v kostýmu, který odkazuje na pozd�ji ztvárn�nou postavu, mohl by výstup 

budit zdání autenti�nosti. Vzhledem k tomu, že je monolog plný odkaz� na studium 

herectví, dá se p�edpokládat, že byl ur�ený úzce vymezenému publiku. To ho také 

vd��n� p�ijímá, na premié�e byli hlavn� p�átelé �len� souboru a noviná�i. 

 V p�ípad� druhé poloviny je to s prokazatelností autorství snazší.  K dispozici je 

text i nahrávka. Jen ve �ty�ech p�ípadech bylo možné poslechem nahrávky p�isoudit 

výrok jiné osob�, než jaká ho �íká na jevišti. V�tšinou jde o zám�nu, kdy výrok Markéty 

Dobešové je p�i�azen Ko�í, a v jednom p�ípad�, �ekne Dobešová v�tu, kterou p�vodn�

vyslovil Lukáš Vích.  

Druhá hypotéza p�epokládala, že se tv�rci odchýlili od materiálu, který m�li 

k dispozici.  V první �ásti se toto nepotvrdilo. Naopak jsem zjistila, že dramaturg 

inscenace p�evzal do textu i redak�ní texty MF Dnes, a nikoliv jen to, co bylo 

uve�ejn�no jako „slova“ Víta Bárty.  V tomto p�ípad� se tedy tv�rci drželi p�esn� textu 

�lánku Václava Dolejšího, jen p�evedli t�etí osobu výpov�di do ich formy.  

U �ásti, jejíž úst�ední dramatickou osobou je mediální obraz Kristýny Ko�í 

v p�ísp�vcích serveru týden.cz a �asopisu Týden, to bylo složit�jší. Bylo t�eba porovnat 

dostupný záznam rozhovoru z kavárny Segafredo, jeho p�epis v Týdnu a text inscenace, 

jak ho p�ednesli herci na jevišti. Bylo zjišt�no, že text inscenace je delší než p�epis 

publikovaný v tišt�né podobn� v �asopisu Týden, ale zárove
 nepokrývá celou 

nahrávku. Ta pokra�uje i potom, co ú�astníci p�vodní sch�zky opustí kavárnu.  
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V n�kterých pasážích, kde není dob�e rozum�t, se inscenáto�i spokojí 

s p�eklenovací formulací, jak už jsem zmínila výše. Pracují tedy s nabídnutou 

interpretací situace.  

V rozhovoru pro �eskou televizi režisér Tomáš Svoboda k využití mediálních 

obsah� na divadle uvedl, že „obsah si �ekl o formu“.140 Text, který získali divadelníci 

jednoduchým vytišt�ním �lánku a p�episu rozhovoru, se jim zdál dostate�n� dramatický 

, aby ho p�evedli bez v�tších zásah� na jevišt�. Úst�ední dramatickou situací je odhalení 

nestandardních partajních praktik poslanc� Parlamentu �R. Nestandartní jsou mimo jiné 

proto, že byly ozna�ovány v médiích za pu� Kristýny Ko�í a infiltraci ekonomické moci 

do politiky v p�ípad� Víta Bárty. 

 Média p�edstavila tuto situaci jako nesnesitelnou, tedy dramatickou tím, že o ní 

bylo referováno z pohledu ideologie, která nep�ipouští pronikání ekonomického vlivu 

do politiky a stranické intrika�ení za ú�elem získání v�tší politické moci jednotlivc�.141

Tv�rci se s touto ideologií ztotožnili použili ji jako výchozí pro svoji další interpretaci 

ve smyslu podobném mediální obsah�m. Ty posloužili jako text inscenace Blon�atá 

bestie. Zda se tv�rci inspirovali p�i p�ebírání prvk� teatrality médií, ukáže sémiotická 

analýza. 

  

 2.4  Sémiotická analýza  

Zatím jsem rozebírala dramatickou �ást inscenace. Když odhlédneme od textu, 

m�žeme se za�ít zabývat teatralitou p�edstavení. Porovnáním podobných aspekt�, které 

m�žeme sledovat v médiích, se dobereme k podstat� problému, jenž je zde zkoumán 

prost�ednictví médií a divadla. Je to kauza, na kterou její auto�i a inscenáto�i vyjad�ují 

sv�j názor tím, jak o ní informují. 

Budu sledovat zp�sob užívání znak�, kterým jsou lidské t�lo a objekty v jeho 

okolí. V rovin� t�lesné se jedná zejména o herecký projev (gesta, hlas, mimika) a 

                                                
140
�T 24: P�ed p�lnocí, 22.dubna 2011, dostupné z odkazu: 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/121900-nahravka-koci-volala-po-divadelnim-zpracovani/). 
141

U obou dramatických postav je odlišný výklad situace z jejich perspektivy a z pohledu tv�rc� a 
divák�. Ob� dv� postavy, podle obsahu svých udaných výpov�dí nevidí na své situaci nic konfliktního. 
Drama p�ichází až s interpretací, dodáním kontextu z médií. Není tedy pravda, že by text byl sám o sob�
dramatický. Jak jsem uvedla již d�íve podle Jana Císa�e, dramatický text je takový, který obsahuje 
dramatickou situaci, tedy konflikt, který nutí zú�astn�né postavy jednat. Nic takového z hlediska postav 
v jejich textu uvedeno není. Drama p�inesla média a po nich divadelníci interpretací postav, jejichž 
chování je v rozporu s ideální p�edstavou poslance Parlamentu �R.  
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mimovolné projevy, které pravd�podobn� nejsou sou�ástí herecké postavy 

vystupujících. Budu se zabývat symboly, které odkazují k n�jakému konven�nímu 

významu. Ikonografická rovina p�edstavení popíše zejména znaky r�zných objekt�, 

jako jsou kostýmy, rekvizity a další technické kódy p�edstavení. Zam��ím se na 

všechno, co m�že být interpretováno v souvislosti se zvláštním druhem divadelního 

p�edstavení vystav�ného na základ� mediálních obsah�.142

 P�ed samotnou analýzou je t�eba položit si otázku, co tv�rci cht�li dokázat 

interpretací nahrávek Kristýny Ko�í a �lánku o Vítu Bártovi. Domnívám se, že p�ijali 

interpretaci MF Dnes, že Vít Bárta je jakýsi „démon“ �eské politiky, který oplývá mocí 

a pen�zi. V inscenaci byl zobrazen jako bezostyšný a samolibý diktátor.  

V p�ípad� Kristýny Ko�í se ujala p�ipravená interpretace jejího obdivného 

vztahu k p�edsedovi poslaneckého klubu ODS Petrovi Tlucho�ovi. Situace setkání 

v kavárn� byla p�edstavena jako spiklenecké zákulisní jednání, které vede Kristýna 

Ko�í, aby získala další spojence. Taky tento domn�lý obraz �eské politické scény je pro 

inscenátory Blon�até bestie nep�ípustný, a tak se angažují, aby na n�j poukázali. Navíc 

si užívají komediálního rozm�ru kontrastu vulgární mluvy u mladé dámy a poslankyn�.  

Další ú�astníky setkání nechávají v pozadí stejn�, jak to p�edtím �inila média.  

 Inscenace v A studiu Rubín byla spíše scénickým �tením, to znamená, že 

postrádala náro�né technické prvky. Tudíž se m�žeme soust�edit výhradn� na znaky 

hereckého projevu a hudební složky. Kostýmy a rekvizity jsou pouze jednoduché, což 

usnadní cestu k meritu v�ci.  

 V úvodním slov� Ond�eje Pavelky narazíme na n�kolik symbolických odkaz�. 

Odvolává se na pašijový týden, který práv� za�íná s tím, jaké prod�láváme všichni 

utrpení. Obrací se na diváky a vypráví, jak je t�žké sehnat dostatek p�vodních �eských 

her pro A studio Rubín, vystupuje pom�rn� bezradn�, místy se neorientuje v prostoru, 

ale jeho vystoupení má známku autenticity, o kterou celý ve�er p�jde. Symbolicky se 

ukotvuje v politickém prostoru také scéna A studia Rubín. Na st�nách jevišt� jsou 

k�ídou napsány vzdálenosti v metrech na Hrad, do Parlamentu a do Senátu. 

  Pavelka uvede odbornou p�ednášku o zácp�, která má svým odborným názvem 

obstruk�ní defeka�ní syndrom stejnou zkratku jako ODS (Ob�anská demokratická 

strana, o níž pozd�ji také p�jde). Navržené �ešení, relaxace pánve, je  na základ�

podobnosti obou výraz� nabídnuto jako �ešení syndromu ODS. P�irovnání problém�

                                                
142 „Znak je všechno, co m�že být interpretováno.“ Eco,U.O zrcadlech a jiné eseje.Praha:Mladá 
fronta,2002.str.413. 
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s politikou k defekaci je ur�ující pro vztah tv�rc� a z�ejm� i v�tšiny publika 

k následujícímu tématu. 

 Dalším výstupem je už první díl samotného p�edstavení. Herec Lukáš P�íkazský 

je na scénu uveden jako Vítek. Jeho kostým odkazuje k výraznému stylu oblékání 

ministra dopravy Víta Bárty. Ten nosí �asto k obleku místo kravaty šátek, v�tšinou 

v pestrých barvách (zde hráškov� zelený). D�ležité je také, jak má herec u�esané vlasy. 

Ond�ej Pavelka mu je ješt� p�ed zahájením monologu upraví do špi�ky nad �elo, aby se 

tak co nejvíce podobal svému p�edobrazu Vítu Bártovi.  

 Monolog zahájí Lukáš P�íkazský dlouhým pohledem do publika postavený za 

st�l jako za �e�nický pult. Už jen jeho strnulá póza a odhodlaný výraz vyvolají smích 

publika. Sv�j proslov za�ne Vít Bárta h�ímat ve stylu v�dcovských projev�.  Z hlediska 

stylizace by se nabízel odkaz na zvláštní modulaci hlasu skute�ného Víta Bárty, ten je 

dost vysoký a místy vynechává. Nicmén� Lukáš P�íkazský odh�ímá celý sv�j monolog 

hlubokým, temn� zabarveným hlasem. V p�edchozí �ásti jsem upozor
ovala na to, jak 

sémiotické t�lo osoby Víta Bárty vytvo�ilo dokonalou iluzi autentického projevu na 

ve�ejnosti. Bylo to v okamžiku, kdy si povšiml jakoby své vlastní, v textu vepsané 

poznámky. „Verzálkami mám poznamenáno ABL rozhodn� neprodávat“, což ho 

samotného rozveselilo a s ním diváky. Je velmi pravd�podobné, že v�tšina divák� v tu 

chvíli podlehla dojmu, že se dívá na rekonstrukci p�ednášky skute�ného Víta Bárty na 

školení manažer�  ABL v roce 2008. Jedinou rekvizitou Víta Bárty je silný svazek 

bankovek. Když je vytáhne z kapsy saka, diváci je okamžit� identifikují jako úplatky. 

Rozhazování do publika za zvuku písn� o chudém cestá�i evokuje benefity, jaké 

dostávají manaže�i v Bártových firmách a údajn� i poslanci ve stran� V�ci ve�ejné. 

Publikum se do hry aktivn� zapojuje, dosud p�edstavovali naslouchající ú�astníky 

školení, te� si nadšen� mezi sebou posílají peníze a vyk�ikují komentá�e. Lukáš 

P�íkazský to glosuje „Kdo má peníze, zpívá“.   

 Když se poprvé objeví postava Barbory Polákové, která znázor
uje Kristýnu 

Ko�í, není pochyb, o koho se jedná. K vytvo�ení znaku sta�í brýle s výraznými 

obrou�kami, formální oble�ení,kravata a p�irozen� sv�tlé vlasy Barbory Polákové.  

Díky tomu, že publikum je stejn� jako v p�ípad� Víta Bárty informováno o typických 

znacích jejího vzhledu z médií, nemají diváci problém podle nich identifikovat 

dramatickou osobu. Herci pak nemusí tolik p�idávat na typickém výrazu p�edstavované 

osoby v hlase nebo pohybech. Je tomu tak i v p�ípad� Barbory Polákové, která p�íb�h 
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krátké„um�lecké kariéry“ poslankyn� podá civiln�, jen s ur�itou dávkou naivity. Její 

projev se p�íliš neslu�uje s tím, jak skute�ná Kristýna Ko�í vystupuje na ve�ejnosti.  

Ale diváci se p�esto velmi dob�e baví. Z�ejm� Poláková odpovídajícím zp�sobem 

napl
uje p�edstavu o Ko�í jako naivní a hloupé blondýn�.  

 B�hem tohoto krátkého monologu se herci Ond�ej Pavelka a Lukáš P�íkazský 

p�evlékají do kostýmu Lukáše Vícha a Markéty Dobešové. Jejich kostým odkazuje 

k informaci, že p�ijeli „z regionu“. Vích má na sob� �ásti folklórního kroje – košili, 

kazajku a klobouk, Dobešová holínky (jinak je oble�ená v dámském kostýmu a má 

blon�atou paruku). S sebou mají d�ev�né vidle a košík s pálenkou, ovocem a zeleninou. 

Také jejich kostým je z�ejm� podle režiséra dostate�n� ur�ující, postavy nemluví 

s p�ízvukem, jakým hovo�í jejich p�edobrazy skute�ných straník� V�cí ve�ejných 

z Moravskoslezského kraje.  

 Co se týká dikce, lépe svoji dramatickou osobu paradoxn� vystihuje Lukáš 

P�íkazský, p�estože hraje ženu. Ond�ej Pavelka svou hereckou postavu p�íliš pe�liv�

nemodeluje, je to možná i proto, že má zárove
 roli pr�vodce p�edstavením, kterou 

nechce nebo nedokáže odložit.143 Pon�kud rozvlá�ný zp�sob �tení by také mohl 

odkazovat k ztvárn�ní osoby Lukáše Vícha jako nep�íliš inteligentního a místy trochu 

prchlivého �lov�ka. Skute�ný Lukáš Vích na nahrávce svoje emoce ovládá.144 Nutno 

podotknout že navržený „rozvlá�ný styl“ ztvárn�ní osoby drží Ond�ej Pavelka po zbytek 

inscenace. 

 Mezi rekvizitami se krom� symbol� objevují také indexy. Jsou to ob�í 

magnetofony, které p�ináší na scénu Lukáš Vích a pozd�ji i Kristýna Ko�í. Jejich 

nepom�r velikosti k sou�asným nahrávacím za�ízením je zdrojem humoru. Postava 

Kristýny Ko�í na magnetofon poukazuje hned po vstupu na scénu.145 To, že mají oba 

politici s sebou nahrávací za�ízení, berou jako samoz�ejmost, která pat�í k jejich práci. 

Ko�í se pozdraví krom� svých koleg� také s vidlemi. Ty má po zbytek jednání Lukáš 

                                                
143 B�hem inscenovaného �tení se obrací opakovan� do divák� a na r�zných místech reaguje na d�j slovy 
„Jsme tady jak v Ji�íkov� vid�ní“. Je to sice replika z textu Lukáše Vícha, ale ten ji �íká pouze jednou.  
144 Na rozdíl od n�ho Ond�ej Pavelka se na n�kolika místech málem rozplá�e nad skute�ností, že vliv na 
d�ležitých místech mají „ODS kmot�i“ a že tím pádem na Lukáše Vícha nic nezbude. 
145 Vstup Kristýny Ko�í na scénu provází stylizovaný pohyb,u n�jž není zcela �itelné, co má vyjad�ovat. 
Barbora Poláková gestikuluje ve smyslu afektovaného chování k�ehké dívky.Nazna�uje mdloby, podobn�
afektovan� se zdraví i osobou Markéty Dobešové, které chválí vzhled a od Lukáše Vícha si nechá políbit 
ruku. Je to jedno z mála �ist� performativních jednání v p�edstavení. Dá se z n�j pouze tušit (nikoliv ur�it) 
zám�r vylí�it Kristýnu Ko�í jako sebest�ednou ženu s nad�azeným postavením nad ob�ma dalšími 
osobami.Bez jednozna�ného významu pro m� z�stalo i gesto – p�ivítání Kristýny Ko�í s vidlemi. Myslím, 
že p�i�ítat mu demonstraci sep�tí s regionem Moravskoslezského kraje, by bylo pon�kud nadnesené.  



  55

Vích v ruce a chytá s nimi signál jako anténou. P�ípadn� se k nim obrací, když nem�že 

v��it svým uším.  

Scéna je minimalistická: stolek v kavárn�, u kterého se odehrává rozhovor. 

Potom, co se herci usadí, se už výrazn� nem�ní. Prom�nu situace p�ípadn� zajiš	uje 

hudební podkres klavíru, kterým do hry podle pot�eby vstupuje Miki Jelínek. 

 Herci nezakrývají, že se jedná o scénické �tení, které ob�as proloží 

zhudebn�ným textem. N�kdy je interpretace textu zvláš	 u Barbory Polákové spíše 

deklamací, p�ed�ítáním. Je zajímavé, že se to týká hlavn� pasáží, kde se v textu kupí 

vulgarismy. Zdá se, jako by si here�ka Barbora Poláková cht�la držet odstup od 

slovníku Kristýny Ko�í.146 „My t� odpálíme, ud�lá se nová �istá ODS, b�ž do hajzlu, jsi 

mrtvej“. Diváci p�ijímají nadšen� každou známku vulgární expresivity, patrn� jako 

d�kaz morálního úpadku politi�ky podez�elé z nekalých zákulisních praktik. 

V�tšinou ale dává Barbora Poláková svojí postav� zasv�cený nadhled, který 

v kombinaci s naivní roztomilostí, s jakou adoruje svého rádce Petra Tlucho�e, 

podporuje výklad dramatické osoby Kristýny Ko�í, jak byl nazna�en výše. Klavírní 

doprovod �ásti spolu se žlutým sv�tlem, když Ko�í vypráví o tom, jak vrátila do hry 

odvolaného ministra Pavla Drobila, budí dojem spasitelského zjevení. P�i popisu svých 

exkluzivních kontakt� p�idává na gestikulaci a dostává se do varu. Vrchol 

p�edstavovaného kontrastu u Kristýny Ko�í p�ichází b�hem telefonátu. Ten byl 

z p�episu záznamu vypušt�n až na jednu v�tu. Na nahrávce  není hovoru dob�e rozum�t. 

Polákové se otevírá velký prostor rozehrát charakter dramatické osoby zcela ve smyslu 

režijní interpretace. Vidíme svíjející se teenagerku, která hraje infantilní hru na 

pokládání telefonu, a když ho kone�n� položí, p�ejde op�t do všev�doucího nadhledu a 

oznámí „nev�tší ODS kmotr.“ V této scén� je ve zkratce ukázána podoba Kristýny 

Ko�í, jak ji vidí auto�i dramatu Blon�atá bestie.  

Záv�re�nou katarzi ješt� završí píse
 Nevinná, kde vystupuje Kristýna Ko�í už 

z pozice obhajující se ob�ti špinavých praktik V�cí ve�ejných. Je zajímavé, že tv�rci ani 

v p�edstavení, ani ve svých vyjád�eních v rozhovorech neprojevili žádnou snahu podívat 

se na situaci z pohledu „nevinné“ Kristýny Ko�í. Nep�ipustili, že bylo s nahrávkou 
                                                
146 Z nahrávky je patrné, že Kristýna Ko�í se do slabik vulgarism� obsahujících „r“ s chutí pokládá. 
P�estože první sérii nadávek �íká v nep�ímé �e�i za imaginární „ódéesku“, je z�ejmé, že význam slov 
neodo�íká strojov� jako Poláková na scén�. Srov. p�epis nahrávky ze stream.cz. Dostupné z odkazu: 
http://www.stream.cz/uservideo/577147-kristyna-koci-nahravka-rozhovoru-z-kavarny-segafredo
Slova jsou podtržena tam, kde je kladen d�raz. „Já vám to �eknu jinak. Ta odeska mu �íká, mu �íká, to je 
tvoje vina…ty jsi nás do t�hle sra�ek zatáh. Tys to tady s tím zmrdem celou dobu hrál, kdo ví co je to za 
psychouše a on ovládá vnitro, to je tvojí slabostí. A ty jdi do prdele. A my si prost�… My t� odpálíme, 
ud�lá se nová �istá, správná ods. Ty jdi do hajzlu. Seš mrtvej.“ P�epis nahrávky je v p�íloze. 
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manipulováno, jak Ko�í tvrdila. Ani se nepozastavili nad faktem, že ten, kdo nahrávku 

po�ídil a patrn� ji potom p�edal médiím, byl její dosavadní kamarád.  

Lukášovi Víchovi m�že být odplatou, že v podání Ond�eje Pavelky byl vylí�en 

minimáln� stejn� „hloupý“ jako sama Kristýna Ko�í. Podle mého názoru je ale toto 

vyzn�ní spíše nezám�rné.  

Nesnesitelnou situaci, kterou p�edstavila média ajiž p�evzali divadelníci, je 

odhalení motiv� politických �initel�. Fakt, že existuje n�jaké zákulisí, do kterého 

nemají voli�i oficiáln� p�ístup, je zde tematizován a zesm�šn�n formou parodie. Režisér 

a dramaturg p�edstavení p�evedli bezvýhradn� navrženou situaci deníkem MF Dnes 

v p�ípad� monologu Víta Bárty. U Kristýny Ko�í se z�ejm� inspirovali z více zdroj�,  

které není možné p�esn� ur�it. Z hereckého ztvárn�ní osoby Kristýny Ko�í Barborou 

Polákovou m�žeme potvrdit a zp�esnit úvodní hypotézu, že její vylí�ení nabízí 

„hloupou“ osobu ve své naivit� opojenou pocitem moci, který získala stykem 

s n�kterými dalšími politiky.   

Ani p�i záv�re�né písni není Kristýna Ko�í „rehabilitována“, spíše naopak. 

Motiv�m jejího chování je navíc p�i�tena láska k �elnímu  p�edstaviteli V�cí ve�ejných 

Vítu Bártovi. Když se mu vyznává, tak zamilovan� vzdychá a podléhá emocím.  

Z rozhovor� s Kristýnou Ko�í, jak byly zmi
ovány ve zdrojích této práce, podle mého 

názoru nevyznívá, že by byla tak k�ehkou bytostí, jak ji vylí�ila inscenace v A studiu 

Rubín.147 Už to, že se po zve�ejn�ní a dramatizaci celé své v�ci nestáhla z ve�ejného 

života, je dokladem ur�ité odolnosti. Vycházím z jejího mediálního obrazu, který 

porovnávám s tím divadelním. Mediální obraz postrádá naivitu, na které inscenáto�i 

postavili vylí�ení osoby Kristýny Ko�í. 

                                                
147 Viz nap�íklad: Události komentá�e. 13.4. 2011. Dostupné z odkazu 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/211411000370413/video/
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3. Shrnutí cíl� práce 

3.1 Publicistika v divadle – politický kabaret 

V úvodu jsem se nazna�ila, že se budu zkoumat žánr publicistiky formou  

dramatické respektive divadelní tvorby.  Zjistila jsem, že pokud tv�rci vychází 

z mediální interpretace n�jakých událostí, jedná se vždy o další interpretaci interpretace. 

Nem�žeme tedy hovo�it v pravém smyslu o dokumentárním dramatu v konkrétním 

p�ípad�, který zkoumá tato práce.   

Tv�rci byli inspirováni mediálními obsahy natolik, že je p�evedli na jevišt� s 

minimálními zásahy. Z toho vznikla moje hypotéza, že situace zobrazené byly 

koncipovány jako dramatické už v médiích. Navíc byly sou�ástí textu i tzv. scénické 

poznámky, které inscenáto�i zahrnuli do své interpretace.  

Spolupráce mezi divadelníky a médii tedy probíhala na bázi vým�ny obsahu – 

textu za divadelní znaky. Inscenáto�i zcela podpo�ili interpretaci mediálního obsahu 

zobrazovaných osob Víta Bárty a Kristýny Ko�í. U mladé poslankyn� navíc podtrhli její 

údajnou naivitu a p�elétavost cit�. Tento aspekt obrazu Kristýny Ko�í dále rozvíjela 

bulvární média, která o ní referovala jako o „blon�até ko�i�ce“ (viz výše poznámka 

123).148

Tv�rci kolem režiséra Tomáše Svobody se ustálili v soubor, který dál provozuje 

tzv. politický kabaret. Zpracovali n�kolik dalších kauz v�etn� soudního procesu 

s p�edstaviteli V�cí ve�ejných, odposlechy telefonních rozhovor� pražského primátora 

Pavla Béma s kontroverzním podnikatelem Romanem Janouškem, i kauzu poslance a 

st�edo�eského hejtmana Davida Ratha, který byl policií zadržen se sedmi miliony  

korun v krabici od vína.  

                                                
148 KO�Í CHT�LA SPÁT SE VŠEMI, tvrdí Babák- poslanec, který p�išel o zuby.tn.cz.22.9. 2011. 
Dostupné z odkazu: http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/cimpak-nas-ti-poslanci-jeste-oblazi-koci-pry-spala-
se-vsemi-napric-politickym-spektrem.html. 
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Jejich p�ínos je v um�ní vystav�t komediální zápletku na kontrastu jevišt� a 

zákulisí politiky. Tento kontrast t�ží z konvence – diskurzu politické kultury.  Politický 

kabaret Blon�atá bestie p�inesl ur�ité uvoln�ní napjaté atmosféry v souvislosti 

s politickou situací. Z reakce publika je patrná pot�eba vyrovnat se z existencí 

politického zákulisí.  Humor p�ináší o�iš	ující katarzi. Lze jen doufat v jeho preventivní 

ú�inky v rámci zvýšení úrovn� politické kultury. Doufejme, že v budoucnu už nikoho 

nenapadne vydávat „cílenou lež“ za legitimní nástroj politického boje.149

Spolupráce Kabaretu Blon�atá Bestie s vysílacími médii vyvrcholila po�adem �T 

Bestie v blázinci, který byl odvysílán v lednu letošního roku.150  Tv�rci p�vodního 

kabaretu v �ele s Ond�ejem Pavelkou a Tomášem Svobodou (už bez Barbory Polákové) 

se pokusili p�evést poetiku vlastního divadelního žánru do televizní podoby. Výsledek 

byl dosti rozpa�itý. Vy�p�lost narážek na korup�ní chování politik� dohán�li auto�i 

prvoplánovým humorem a komediální úrovn� svých divadelních p�edstavení zdaleka 

nedosáhli. Politickému kabaretu v televizi chyb�lo hlavn� publikum. Spontánní reakce 

pou�eného publika, které sdílí podobný názor na interpretaci skute�ných událostí, je 

nenahraditelná.  Zp�tná vazba je práv� to, co dává tomuto žánru legitimitu a posouvá jej 

sm�rem k publicistické praxi ve�ejné diskuze nad aktuálními spole�enskými problémy.  

Ve smyslu vyslovení názoru na ur�ité konkrétní události tedy v p�ípad� kabaretu 

Blon�atá bestie k publicistické tvorb� došlo. Jestli má soubor Kabaret Bestie 

budoucnost jako zvláštní druh systematické divadelní práce, ukáže až �as. Pokud se týká 

samotných „dramatických d�l“, jejich povaha je spíše efemérní. Pochybuji, že v nich 

najdou inspiraci tv�rci, diváci a �tená�i ješt� za osmdesát let, jako tomu je u her 

Voskovce a Wericha.  Jejich látka stojí na pevn�jších základech, než jsou útržky 

z mediálních obsah� té doby, které by nám samy o sob� také už byly dnes 

nesrozumitelné.  

                                                
149 Zde se autorka mimod�k p�iklání k dominantní ideologii otev�eného politika sloužícího nezištn� svým 
voli��m. 
150 Dostupné z odkazu  http://www.ceskatelevize.cz/porady/10524751435-blondata-bestie-v-blazinci/. 
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3.2 Teatralita ve spole�nosti a médiích 

B�hem výkladu o teatralit� spole�nosti, jsem se snažila dokázat, že divadelní 

rozm�r je vlastní každé spole�enské komunikaci. V každé situaci je ur�ující rozd�lení 

jevišt�, zákulisí a hledišt�.  Média, zvlášt� ta elektronická, zm�nila povahu mnohých 

situací, zrušila fyzické hranice mezi tradi�n� odd�lenými prostory.151 K p�ilákání 

pozornosti divák� je t�eba zacházet stále více do zákulisních prostor, což m�že být 

vykládáno jako informa�ní služba ve�ejnosti a „odhalování pravdy“.  

Jak píše Martin Esslin ve své knize The Age of Television, obrazy sv�ta, které se 

nám touto cestou dostávají, v sob� nesou ve velké mí�e stopu „skute�nosti“, ale jsou 

zpracovány doslova „p�efiltrovány skrze síto inscena�ních a produk�ních postup�.“152

Mezi tyto inscena�ní postupy pat�í charakteristika rolí – vytvá�ení dramatických 

osob, které jednají na základ� p�ipisovaných motiv�. Média tyto motivy „odhalují,“ a 

vysv�tlují tak souvislosti.  D�ležité je si uv�domit, že n�které události se odehrávají 

jako inscenované pro média. V tomto sm�ru probíhá spolupráce mezi t�mi, kte�í média 

pot�ebují k prosazování svého cíle. Jako p�íklad mohou sloužit nejen politici, jimž se 

v�novala tato práce. Ale také lidé, kte�í cht�jí získat podporu pro n�jakou myšlenku. 

Na internetu nedávno vzbudila pozornost p�ednáška italského fotoreportéra Rubena 

Salvatoriho, který fotografoval v Silwanu ve východním Jeruzalém� n�kolik týdn�

jedno místo, kde se schází palestinští demonstranti. Záb�ry z t�chto míst pat�í 

k nejprodávan�jším u zpravodajských agentur, protože �asto obsahují „dramatické“ 

scény, jako jsou ho�ící zátarasy a zakuklení demonstranti házející kameny. P�ednáška 

odhaluje, jak se na vzniku t�chto dramatických situací podílí skupinka „vále�ných“ 

fotograf�, kv�li kterým jsou protesty inscenovány.   

Prostým odhalením fotograf� na jiném záb�ru stejného místa dostane situace zcela 

nový rozm�r. To, co m�lo z�stat v zákulisí (po�etní p�evaha fotograf� nad 

demonstranty), se najednou ukáže na jevišti. Šéfredaktorka m�sí�níku Lidé a zem�

Lenka Klicperová k reportáži Rubena Salvatoriho dodává: „Ten kluk m�l geniální 

nápad! Ale to, co je za tím, nejsou jen ti „strašliví“ noviná�i, ale šéfové velkých médií, 

kte�í je nutí vytvá�et dramata tam, kde nejsou. A pro�? Aby se noviny a �asopisy 

prodaly. Takže ve finále jsme tím vinni my sami, všichni, kdo média konzumujeme. 

                                                
151 Srov. Meyrowitz,J.2006. 
152  “...that reality is strongly filtred through staging and production process.”Esslin,M.The age of 
Television.Stanford, California:Alumni Assoc.,1981, str. 13. 
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Statistiky prodej� dávají šéfredaktor�m jasný impuls, co ve�ejnost chce. A naprostý 

souhlas s Olinou (Olga Šilhová K.H.)- rozhodn� to vždycky neprobíhá takhle.“153   

Sledování zpravodajských obsah� bývá �asto náplní volného �asu. Aby diváci 

tento �as (nebo i peníze v p�ípad� tišt�ných médií, jak zmi
uje Lenka Klicperová) 

v�novali ur�itému tématu, musí se toto téma týkat bezprost�edn� jejich existence anebo 

být dostate�n� poutavé, aby mu byla v�nována pozornost.  

Ve spole�enské komunikaci obecn� se výrazn� prosazuje její performativní 

rozm�r. Není d�ležité, jaký n�kdo je, ale jakým se zdá být, jak naplní p�edstavu ur�itého 

performativního vzorce, který je dán spole�enskou ideologií.  Rozm�r teatrality 

v médiích je pokra�ováním performativního charakteru spole�enské komunikace 

obohaceným o drama a jeho inscenaci.  

                                                
153 Komentá� Lenky Klicperové k odkazu http://www.videacesky.cz/ostatni-zabavna-videa/tvorba-
valecnych-fotek  na síti Facebook. V diplomové práci citováno s laskavým svolením Lenky Klicperové.  
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Záv�r 

V této práci jsem se zabývala prolínáním divadelních a mediálních obsah� na 

základ� spole�ného principu teatrality. T�žišt�m zájmu práce byla zejména divadelnost 

faktických mediálních obsah� a jejich další interpretace v divadle. 

Zpravodajství je pro nás mnohdy hlavním zdrojem informací o sv�t�, s nímž 

nemáme bezprost�ední kontakt. Využíváme ho také k udržování p�ehledu o �innosti 

volených zástupc�. Jejich žádoucí morální profil odpovídá konvenci- ideologii, kterou 

je možné nazvat demokratickou. Bezúhonný politik by m�l být otev�ený, neúplatný a 

kompetentní.  Je žádoucí, aby svoje povolání vykonával jako službu, nikoliv pro peníze 

nebo slávu. Ale kolik takových morálních vzor� známe ze svého okolí?  P�ejeme si, aby 

naše reprezentace p�edstavovala to nejlepší z nás. Význam cizího slova reprezentace je 

krom� jiného znak. Tedy n�co, co stojí místo n��eho jiného.  Z tohoto pohledu se dá 

�íct, že politici jsou obrazem spole�nosti, která je zvolila jako svou reprezentaci. 

V politice jde o výsledek – nap�íklad o schválení zákona, obsazení d�ležitých 

vedoucích funkcí ve státních organizacích, o vyslání voják� na mírovou misi nebo 

naopak o vyhlášení války.  To jsou události, které m�žeme sledovat na „politické 

scén�“.  Jejich p�edstavení ale p�edchází složitá zákulisní p�íprava – vyjednávání. Tento 

proces si uv�domujeme jenom neur�it�, víme, že politika je otázkou kompromisu, a je 

známo, že kompromis m�že také znamenat „n�co za n�co“.   

Média v roli „hlídacího psa“ se snaží na tyto vyjednávací procesy upozor
ovat. 

Zvláš	, když se do nich zapojí soukromé subjekty. Je to téma, které má dramatický 

potenciál, protože je ho možné interpretovat jako konflikt „dobra“ se „zlem“.  

Interpretace je pokra�ováním politiky jinými prost�edky.154  Záleží na interpretaci, jak 

vyloží tato zákulisní jednání a p�ípravy, o kterých víme, že existují a že jsou nutné, ale 

na jejich odhalení reagují n�kte�í „diváci“ podrážd�n�. Dochází totiž k nedodržení 

performativního vzorce, narušení diskurzu. 

                                                
154 Na p�ednášce z Filozofie médií na Kated�e žurnalistiky FF UPOL v Olomouci 25. 2. 2009 tento  
známý výrok Carla von Clausewitz „Válka je pokra�ováním politiky jinými prost�edky“aplikoval takto 
prof. Stanislav Hubík. 
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Existují i takové hlasy, které navrhují, aby politici byli absolutn�

transparentní.155 Pokud se to stane a p�edstavitelé státu dají na ve�ejnosti pr�chod své 

p�irozenosti, nap�íklad se opijí nebo používají vulgarismy, je to d�vod ke skandálu. Jak 

jsme vid�li i na p�íkladu Kristýny Ko�í.  

Nová média p�inášejí dosud nevídané možnosti posouvání hranic zákulisí. 

Mnohdy je patrné, že zákulisní p�edstavení jsou zajímav�jší, než to, co je oficiáln�

p�edstavováno na politické scén�. V�ci, které jsou „ob-scénní“156, p�itahují pozornost 

davu stejn� jako kdysi popravy nebo praný�ování.  

Média se ale nespokojí s pouhým odhalením zákulisí – ukazováním. Nabízejí 

interpretaci. Už jenom tím, že vybírají z p�edem daného obsahu, co zve�ejní a co zaml�í. 

P�i prezentaci tohoto výb�ru pak nabídnou perspektivu, z níž se lze na problém dívat.  A 

zpracují materiál tak, aby byl kompozi�n� zajímavý. 157 Podle této koncepce interpretují 

motivy dramatických postav s ohledem na jejich jednání v ur�ité situaci.158  

Takový materiál –  interpretovaný záznam výpov�di skute�ných osob zpracovala 

skupina divadelník�.  V p�edstavení vystoupil také léka�, aby poukázal na patologické 

jevy �eské politické scény. 

                                                
155 Daniel Taká� v po�adu Hyde park �T konfrontuje Kristýnu Ko�í s jejím mediálním obrazem a ptá se, 
jak se shoduje se skute�nou Kristýnou Ko�í. Když mu poslankyn� odpovídá, že doma se chová jinak než 
ve sn�movn�, pokládá redaktor návodnou otázku „ A nem�l by mít politik jen jednu tvá�?“. Bárt�v byt je 
podle Ko�í plný nahrávacích za�ízení.�eská televize: Hyde Park. 1.9. 2011, dostupné z odkazu: 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/134944-bartuv-byt-je-podle-koci-plny-nahravacich-zarizeni/
155 http://www.lidovky.cz/koci-si-pujcila-od-barty-na-kabelky-rika-john-fzv-/zpravy-
domov.aspx?c=A110407_183553_ln_domov_hs
156 Výraz obscénní odkazuje k n��emu, co se d�je za- scénou nebo co je nepat�i�né. Dob�e vystihuje 
pot�ebu zákulisí ve spole�enské komunikaci. O�ekáváme, že její ú�astníci dodrží konvencí stanovené 
hranice zákulisí a jevišt�. Erving Goffman tomu �íká spole�enský takt, neboli opat�ení, které má p�edejít 
trapným okamžik�m a zabezpe�it dojem, který jedinec vytvá�í. Srov.Goffman,E.,1999. 
157 P�i natá�ení televizních reportáží ve zpravodajství existuje okruh povinných prvk�, které by se m�ly 
v p�ísp�vku objevit. Jedním z nich je tzv. HLP (Hluboký lidský p�íb�h), mediální profesionálové, s nimiž 
jsem se setkala p�i práci redaktorky jedné regionální televize, tuto zkratku b�žn� užívali. Úkolem 
redaktora je v co nejkratším �ase najít kohokoliv, kdo je ochoten k danému problému n�co �íct na kameru 
z pohledu osobní zkušenosti. Pokud možno tak, aby to bylo v souladu s dosavadním vyzn�ním ostatního 
nato�eného materiálu. 
158

P�íkladem, kdy média nevyhodnotila správn� motivy konkrétní osoby, byl práv� rozkol ve stran� V�ci 
ve�ejné. V den, kdy Kristýna Ko�í, tehdy ješt� p�edsedkyn� poslaneckého klubu, svolala sch�zku ve 
sn�movn�, dozv�d�li se n�kte�í �lenové VV o afé�e s údajným uplácením od Víta Bárty. V�tšina jeho 
p�ívrženc� demonstrativn� opustila jednání klubu p�esunutého na jiné místo. Jedna z prvních variant 
nového místa jednání byl byt poslance Víta Bárty. Tam se odmítla odebrat poslankyn� za Karlovarský 
kraj Jana Suchá. Z�stala na míst� p�vodního jednání a byla tak médii za�azena do skupiny „rebelujících 
poslanc� VV“, ke kterým pat�ili Kristýna Ko�í, Jaroslav Škárka a Stanislav Huml. Postava poslankyn�
Jany Suché je pro celou aféru zajímavá, protože jako jediná upozornila na fakt, že Kristýnu Ko�í nahrál 
její p�ítel Lukáš Vích. Po celou dobu aféry nebyla k zastižení, nereagovala na výzvy noviná�� ani 
spolustraník�, aby se p�idala k jednomu, nebo druhému táboru. Po návratu ze svého rodišt� se rozhodla i 
na základ� debaty s voli�i ze svého kraje v klubu V�cí ve�ejných z�stat a podpo�it tehdejší vládu. 
Srov.Machová,M.Ztracená poslankyn� Suchá: nejlepší je podpo�it vládu.Aktuáln�.cz.26.4.2011. 
Dostupné z odkazu: http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=698345
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 Tyto symptomy byly identifikovány za pomoci divadelních znak�. Už p�ed 

�ty�mi sty lety pojmenoval jiný léka� Jan Jessenius nauku o symptomech nemoci jako 

sémiotiku.159 Tato v�da nám pomohla v p�edstavení Blon�atá bestie ur�it následující 

znaky nemoci �eské politiky: korupce, stranické pletichy, prostoduchost a 

nekompetentnost politik�, odposlechy a vydírání, bezostyšné zneužívání moci pro 

vlastní prosp�ch. 

Všechno ale závisí na interpretaci, neboli dominantní ideologii, která �íká, co je 

dramatické (konfliktní) a co ne. Jako alternativní výklad klasické Machiavelliho teze, že 

politika, je um�ním možného, je zmi
ováno pojetí Antonia Gramsciho. Ten „politiku 

chápe nikoliv jako um�ní ale jako sílu, která prosazuje hledání specifických alternativ a 

scéná��.“160  Ze zdramatizovaného p�íb�hu Víta Bárty a Kristýny Ko�í si možná 

nebudeme pamatovat jednu v�tu, slovní spojení nebo p�ezdívku, ale jist� v kolektivní 

pam�ti utkví specifický, alternativní p�ístup k vykonávání role poslance a poslankyn� a 

redefinování limit� politické kultury a komunikace. 

Pro upoutání pozornosti divák� budou muset média na p�íšt� zase zvednout 

la	ku, a tak není pochyb o tom, že tv�rci Kabaretu Bestie budou mít stále nová témata. 

Stejn� jako ve starov�ku nebo st�edov�ku i dnes stále lidé touží být ohromováni a 

žasnout nad v�cmi, které jsou mimo dosah jejich všední zkušenosti. „O�arování je 

p�edpokladem všeho dramatického um�ní.“161   

Divadlo i média pat�í do této „kategorie zázra�na“. Zážitky, které p�ináší jejich 

sledování, mohou být skute�né. Bereme-li do úvahy nabízené interpretace pro další 

utvá�ení našeho sv�ta, je užite�né rozlišovat ozna�ující a ozna�ované.  

                                                
159 Srov. Kraus,J.str.36. 
160 Kraus,J.2008, str.129. 
161 Nietzsche,F.Zrození tragédie.Praha: Vyšehrad, 2008. str.78. 
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Summary 

In this work I dealt with mingling of theatre and media contents on the basis of 

mutual princip of theatricality. The focal point was the theatricality of factual media 

contents and their further interpretation in the theatre.  

The news service often is for us the main source of information about the world 

we do not have the immidiate contact with. We use it also to keep the knowledge of  

activities  of the elected representatives. Their required moral profile corresponds with 

the convention – ideology that is possible to be called democratic. According to this 

ideology the unblemished politician should be open, incorruptible and competent. It is 

required so that he performs his job as a service and not for money or fame. Let us wish 

to our representation to show the best of us. The meaning of the foreign word 

representation is among others a sign. It means something what stands for something 

else. From this point of view is possible to say that the politicians are the reflection of 

the society that elected them as their representatives.  

In politics the point is the result – for instance to pass the law, to take control of 

important leading positions in state organisations, to send the soldiers to a peace mission 

or to declare war. These are the events that we can observe on „political scene“. Their 

performace is, however, preceded by complicated offstage preparation – negotiation. 

We realize this proces only vaguely, we know that politics is a question of compromise 

and it is well known that a compromise can also mean „something for something“. The 

media in a role of a „watchdog“ try to point out these negotiations. Above all when 

private subjects take part in it. It is a topic that has dramatic potential because it is 

possible to interpret it as a conflict of the „good“ and the „bad“.  Interpretation is 

continuation of politics through other means. 162  It depends on interpretation, how it 

interprets these offstage negotiations and preparations that are known to us that they 

exist and necessary but when they are revealed, some „onlookers“ are irritated. The 

thing is that  the performance pattern is not kept and the diskurz is disturbed.  

There are also such minds that suggest to the politicians to be fully 

transparent.163  

                                                
162 In the lecture on Media Philosophy at the Department of Journalism FF UPOL in Olomouc 25. 2. 2009 
this well known quote from Carl von Clausewitz „The war is continuation of politics through other 
means“ was applied this way by prof. Stanislav Hubík. 
163 Daniel Taká� in the programme Hyde park on �T confronts Kristýna Ko�í with her media image and 
asks how identical it is to the real Kristýna Ko�í. When the Member of Parliament replies that she 
behaves differently at home and in parliament, the presenter asks another question „ And should not the 
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When it happens and the state representatives let loose their nature in public, 

such as get drunk or use vulgarism, it is a reason for a scandal. We saw this also with 

the example of Kristýna Ko�í.  

New media bring so far extraordinary possibilities of moving the bounds of 

backstage. Often is evident that the backstage performances are more interessting than 

what is officially presented on the political scene. Things that are „ob-scene“164 attract 

attention of the crowd as well as long time ago the executions or criticizing. 

Media are not satisfied only with disclosure of the background – with the show. 

They offer interpretation. Only with the fact that they choose from in advance given 

content what they make public and what conceal. During the presentation of this 

selection they offer the perspective how to look at the problém. And they proces the 

material in such a way so that it is compositionally interesting. According to this 

conception they interpret the motives of dramatic character with respect to their 

behaviour in particular situation. 

Such material – interpreted record of a statement of real persons was processed 

by a group of theatre actors. Also a doctor appeared in the performance to show the 

pathological phenomena of Czech political scene. These symptoms were defined with 

the help of theatre characteristics.  As early as four hundred years ago named another 

doctor Jan Jessenius the studies about disease symptoms as semiotics. 165 This science 

helped us in the performance Blonde beast to determine following characteristics of a 

disease of Czech politics: corruption, party´s intrigues, simple-mindedness and 

inkompetence of politicians, bugging and blackmailing, unashamed power misuse for 

own benefit. 

Maybe we will not remember a single sentence, phrase or a nick name from the 

dramatized story of Vít Bárta and Kristýna Ko�í but in the collective memory will be 

stuck the specific, alternative approach how to perform the role of a Member of 

Parliament and the redefined limits of political culture and communication. 

                                                                                                                                              
politician have only one face?“. Bárta´s flat is according to  Ko�í full of recording devices.Czech TV: 
Hyde Park. 1.9. 2011, available on this page: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/134944-bartuv-
byt-je-podle-koci-plny-nahravacich-zarizeni/
163 http://www.lidovky.cz/koci-si-pujcila-od-barty-na-kabelky-rika-john-fzv-/zpravy-
domov.aspx?c=A110407_183553_ln_domov_hs
164 The term obscene refers to something what is going on behind the scene or what is inappropriate. It 
expresses well the need of background in social communication. We expect that the participants will keep 
the conventionally set bounds of the background and stage. Erving Goffman calls it social tact or  
arrangement that should prevent from the embarrassing moments and guarantee the impression that the 
individual creates. Srov.Goffman,E.,1999. 
165 Srov. Kraus,J.str.36. 
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To attract the viewer´s attention the media will have to go even further next time 

and there is no doubt that the authors of Cabaret Beast will have still new topics. In the 

Ancient times or the Middle Ages alike today people desire to be astonished and to 

marvel at things that are beyond their daily experience. „Enchantment is a precondition 

of all dramatical art“166   

Theatre as well as media belong to this „cathegory of miraculousness“. 

Experience that they bring can be real.  

When we take into consideration the offered interpretation for other formation of 

our world, it is useful to distinguish between the signifier and the signified. 

                                                
166 Nietzsche,F.Zrození tragédie.Praha: Vyšehrad, 2008. str.78. 
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P�íloha 3 

Dobešová: No my už jsme uvažovali s Milanem, že založíme novou stranu 

Ko�í: No po�kej, my máme na ú�t� 120 milión� na novou stranu 

Vích „ Stodvacet milión� na co? Na novou stranu? 

N�kdo: Budem o tom o víkendu jednat 

Vích to je možná malá…možná tak na malou stranu… Dobrý den (p�icházejí do 

kavárny, sedají si) 

Vích: já budu hulit tak komu. 

Dobešová Nó, d�kuju teda 

Vích Tlucho� , ku�í? 

Ko�í Ne 

Dobešová Není rozum�t 

Ko�í dy	 já vám to �íkám, já paradoxn� úpln� v klidu, protože t�ch variant je furt rozn�

moc (…)  Je pot�eb a butáln� za�ít tla�it 

Vích My máme Rusnoka v Místku v Ostrav� zítra. V podstat� by mohl, ale jak s ním 

mám za�ít mluvit, jako? Na to téma, aby se vrátli zpátky. Já nevím, co mu ten Bárta 

jako že ho drží. 

Dobešová: no p�ece Dáša 

Ko�í No dy	 já vim, on se bojí, že to tom pom�ru vyte�e.Na každýho n�co má 

Dobešová: mn� je jasný, že Bárta na každýho n�co má 

Ko�í: na každého n�co má 

Vích: On ten hajzl si na každýho n�co najde 

Ko�í : a na to je drží…bu� prachama nebo… 

Servírka: Dobrý den 

Vích: Já chcu pikolo malé 

Ko�í: Já bych vás taky poprosila… 

Dobešová Já si dám kapu�ínko, budete moc hodná, d�kuju 

Ko�í: na každýho z nás (…) má fotky… 

Vích: …je jistota, že ta  odska to podrží, že vás nechá jako, že vás nenechá chcípnout. 

Vždy	 vy ste po�ád jako..já si nedokážu p�edstavit, že ten Ne�as dokáže postavit vládu 

na 101na102 lidech, kte�í budou fungovat jako,  já  prost� nev��ím tomu, že on p�jde do 

takového rizika jako. 
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Ko�í :To m�že, akorát , že ta odeska mu to nedovolí. Já vám to �eknu jinak. Ta odeska 

mu �íká,mu �íká, to je tvoje vina ty jsi nás do t�hle sra�ek zatáh. Tys to tady stím 

zmrdem celou dobu hrál, kdo ví co je to za psychose a on ovládá vnitro, to je tvojí 

slabostí. A Ty jdi doprdele.A my si prost�… My  t� odpálíme, ud�lá se nová �istá, 

správná ods. Ty jdi do hajzlu. Seš mrtvej. Jestli to prost� nezvládne, tak oni ho odst�elej, 

vezme to n�kdo jinej, já nevim kdo, t�eba Petr 

Vích  a ten tlucho� tam má takovou sílu 

Ko�í no vobrovskou, Regiony 

Dobešová Fakt 

Ko�í no úpln� brutál 

Vích jak on je t�eba s Bendou. Vždy	 to jsou, to jsou,to je t�eba… já nevím… jak on se 

jmenuje? 

Dobešová: Petr Bendl 

Vích Bendl, Bendl 

Dobešová Bendl 

Ko�í: Bendl je slabej. To už dávno není reálný (…) to je jedinej region, kterej nemáme. 

Ale te� jsem je sp�átelila i Plzní s Jure�kem, takže on naopak to drží (…) tak jsme si to 

spo�ítali a máme to, takže v pohod�. A Petr pro ten sv�j p�íb�h pot�ebuje (…) on cht�l 

jako aby to byla moje kampa
, to že oni se posrali, za to já nem�žu… 

Vích poslouchej dokážeš si p�edstavit, co my tady �ešíme jako? 

Dobešová My tady �ešíme velkou vládu, velkou politiku 

Vích Nemám dát borc�m zákusky, kurva? Te�ka (…) a my tady najdenou �ešíme 

takovýhle v�ci. 

Dobešová: to je neskute�né a proto jsem pot�ebovali ty informace. Pot�ebuje v�det… 

Dobešová: ptá se Vícha na zákusky není p�esn� rozum�t 

Vích : Si d�láš prdel? Tady mám cukrárnu, ne? 

Ko�í no nevím 

Vích no nechodíš, nevíš. Musíš najít n�jakou p�knou t�eba na kabelky (velmi 

nesrozumitelné) 

Co ten Vítek jako na té doprav�? Vždy	 on tam má nachystaných projekt� já nevím 

kolik, že a je to v prdeli. 

Ko�í No práv�, toho taky bylo pot�eba zastavit. Hele jako otev�en�… 

Dobešová No? 
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Ko�í T�m velkejm hrá��m, se kterýma mi mluvíme se hod�j p�ed�asný volby. Jako 

Roman�m a tak 

Vích On tam má �ímana z odsky ten Roman. 

Ko�í em (p�ikyvuje) 

        Já vám to �eknu jinak.Bu� to prost� se sežene do party Rusnok, což já bych byla 

velmi ráda nebo oni ud�lají p�ed�asný volby. Oni si to ti naši neuv�domujou  oni furt 

po�ítají s tím, že se cht�j udržet u koryt. Ale paradoxn� jedinej, kdo se chce udržet u 

koryt je Petr Ne�as, kterej tímhle tím ješt� víc p�ichází o tu podporu. Tohle to, ten 

v�erejší radikální krok ho donutil ud�lat prost� jako Petr a regiony. Ty mu �ekli, ty to 

neud�láš a my to pošleme do t�ch region� a necháme tebe odpravit za to, žes tohleto 

dovolil.Tys jim to vnitro dal, ty seš ten , kdo za tohlecto m�že. No jo, vono by to bylo 

takhle super, ale topka byla,kdo tu myšlenku p�ines v�era, že VV�ka musej jít do hajzlu 

celý, celý z vlády, celý. Jsem v�era sed�la s knížetem. 

Vích  Sice nechápu jako kde ten kníže jako …bez tak to už je d�dek. Držte d�dka 

v rohu… 

Ko�í Hele ale není, von se najednou probere a je hrozn� mravní 

Dobešová ale von je, von je… 

Ko�í: V�era se mnou sed�l a notoval mi, a �ekl takhle ne, vé�ka z vlády. 

(není rozum�t) 

Ko�í: … akorát že to prost� m�že znamenat p�ed�asný volby.  My jsme po�ítali s tim, 

že se ti naši seberou takoví ti Vaskové a Skokani, ty takový co jim de o prachy a koryta, 

že se seberou a �eknou si: hele, radši než p�iját vo fonkci a ten plat poslaneckej, tak do 

toho p�jdou. A voni p�jdou až jim to jakoby dojde, ale oni mají v podstat� jakoby furt 

pocit, že ty Vé�ka , ten Bárta furt nechápe, o co  jde.On furt  Nechápe, že to není hra, 

proto ten kníže. A nakonec ta topka uhla. Že když se te�ka zachovaj jako ty totáln�

mravní ty který tohlecto za�ízli i za cenu, že jdou do prdele, tak voni získaj �ást t�ch 

našich hlas�, t�ch bojovník� proti korupci. 

Vích Dob�e t�eba a jak v tom hraje roli t�eba Drobil jako jo. Má  jakoby šanci na n�jaký 

návrat? 

Ko�í: Jo a te� Pavel se vrací. 

Vích: Pavel se chce vrátit? 

Ko�í: Ne, Pavel se už vrátil. 

Vích Už je zpátky? 



  78

Ko�í  My jsme spolu s Petrem  ho vrátili do hry. On je úpln� best. (poslednímu slovu 

není dob�e rozum�t)

Vích No tak já… v Ostrav� jsme se o tom bavili, že? 

Ko�í Já jsem ti to �íkala, co jsme p�ipravili, abychom my m�li exit. 

Vích Dob�e ale za ním stojí takoví ti Zátorští a tady tydleti a r�zní kamarádi, takže já, já 

po�ád jako mám obavu a	 to nep�inese zase n�kde n�co. Vždy	 ten Drobil…Vždy	

jeden ministr odstoupí kv�li korupce a druhý zase se vrátí, který byl už jednou… 

Ko�í… že je �istej. Ale on �ekne já jsem �istej já tady mám (…) moje celá kauza byla 

prošet�ena. Já jsem absolutn� �istej takže nazdar, já se vrátim. Ono je to ve výsledku 

jedno, jestli se vrátí Pavel nebo nevrátí Pavel. Akorát že Pavel je ten, kdo by m� vzal 

hnedka na první nám�stkyni. Ale, ale…ten je zpátky ve všech hrách najednou… 

Dobešová(Víchovi): No co na to �íkáš? 

Ko�í:…ten se vrátil, Blažek je m�j, moje je Mirka N�mcová 

Vích No co na to �íkám? Co na to �íkám? My jsme tady jak v Ji�íkov� vid�ní. Pro nás je 

to jo 

Dobešová Každopádn� se musíme setkat my p�íznivci 

Ko�í Sejdeme se opravdu 

Vích Vy asi odsa� te� nem�žete asi 

Ko�í Te�ka fakt nem�žu, já bych p�ijela. Ale když p�ijedeš sem, tak n�co najdem. 

 To není prdel, takovejhle sch�zek je miliarda. Já musím ješt� s Kamile Jankovským 

Dobešová: A co na to Kamil? 

Ko�í  Kamil se asi posral. Oni se všichni v n�jakou chvíli prost� posrali. Protože to 

prost� jako…Kamil se asi hrozn� bál, že když odstoupí jenom Bárta, tak to bude ješt�

horší, protože jim bude vobjížd�t ty ministerstva a bude je tam �ídit a kasírovat. To co 

dneska d�lá,ale ješt� to ned�lá ve sto procentech, protože aspo
 jeden den ješt� na tý 

doprav� musí bejt, pak bude d�lat p�t dní v tejdnu. 

Vích a Šmerda, já jsem myslel, že odstoupil Šmerda normáln�

Ko�í Ne, Šmerda, Sýkora to jen ten z tý Ablky ten se z toho zhroutil ješt� víc než celej 

Bárta. Ale Šmerda to je jejich kandidát na ministra. 

Vích Odesácký? 

Ko�í Ne, vé�ka�ský. To je ten jejich strašák. 

Vích Šmerda, no tak to my víme, o kauze Veli�ka 
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Ko�í No to jsem Ti práv� cht�la �íct, Lukáši, že není  práv� naopak jako dobrý…hele, 

Kmenta po tom jde. Úpln� otev�en� Kmenta jde po Bártovi. Kmenta ho dostane. 

Kmenta to všecko ví. 

Vích Kmentu platí ODS 

Ko�í Já jsem se te� cht�la o tom s Tebou pobavit, a ty by rychle  to prost�  posunula. 

Ten Veli�ka má te�ka dokonalou šanci p�esn� jako ten Škárka. Škárka jim ten matroš 

dal vo tý praze 1, vo tom sledování a tim se jakoby on z toho všeho, prost� nikdy jeho 

jménov t�ch nejv�tší sra�kách nebude panovat, nebude , protože on je ten zdroj. A to 

stejný oni nabízej tomu, kdo to všechno pojmenuje. A nepojmenuješ to tak budeš zase 

v tom pavoukovi. Jak je Bárta a �SD a všechny ty firmy. On to všechno má. 

Vích: v tom �SD je to hrozné jako, to je marast. No Ostrava je Ostrava, ale je to asi 

všude stejné. 

Ko�í:  Proto �íkám že zvažme, já zprost�edkuju sch�zku s Kmentou. A je to absolutn�, 

otev�en� jako ,jako fakt to…ta mladá fronta je jako jediná, kdo to jako hraje (Vích: 

doprava) s náma. A proto je pot�eba … a mezi námi kdyby se odhalilo to �SD tak i pro 

ty naše lidi, �ím víc.…Oni pot�ebujou..oni furt v��ej, oni  tohlecto nevid�j, oni jsou furt 

jak… 

Vích to je jako bych p�istával letadlem. 

Dobešová já jsem v�d�la jen n�které informace 

Vich dob�e, ale tam je hromada kmotr� Odeesáckých na tom �SD 

Ko�í  Já vám to �eknu jinak. Bu� to budeme my, kdo bude ur�ovat to nový �SD 

s novejma kmotrama  nebo to necháme t�m starejm, který odhalí  Kmenta a p�jde to 

n�kam doprdele, no tak ty vole.. 

Naopak, já vám te�ka �eknu s jakýma já to hraju. Já to hraju s t�ma ODS kmotrami, ale 

s t�ma, který to cht�j zm�nit. 

Vích Dob�e a ti jsou n�kde u vesla aspo
, nebo je to záležitost t�ch ,co t�eba �ekají co 

bude. 

Pro� myslíte, že ta Plze
 , Jure�ko, pro� že jsem šla na státní zastupitelství. Ty vole ty 

na tom kle�ej. Petr, pražský státní zastupitelství na tom ležej, stejn� jako Plze
 celá. 

Nakonec i Renáta Vesecká, celá tahle ta na tom kle�í. A ty p�jdou sed�t a to je úpln�

jedno, jestli ovládá celou polici, protože my držíme celou justici. Proto ten Pospíšil, ty 

vole to už jako… 

Dobešová Je to promyšlené 

Ko�í všechno je to celé promyšlený 
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Dobešová Tady jde jen o ty lidi 

Ko�í Pot�ebujeme ty lidi  

Ko�í prost� vobrovská hra. Já to hraju te�ka tak, že musím získat lidi.  

Dobešová: No ale tak si to vem. My jist� budeme mít n�jakou �ást V�cí ve�ejnch, která 

p�jde za tebou. Jako ano, chceme tam n�jakou tu o�istu a tak dále. Ale co dál, to máme 

jako vystoupit. Budeme novou stranou? Jaký bude postup. Ti lidi musí taky v�det 

konkrétn�. Oni se zeptají a co budeme? Oni si zapaltili poplatky a te� se na nás budou 

obracet z V�cí ve�ejných z centrály. Co máme d�lat? 

Ko�í Já tomu rozumim,a le já jsem se do takovýchhle úvah ješt� nedostala. V t�ch 

nejbližších dnech…jako takhle Kmenta už tu informaci má, v�era mi to �ek. 

Vích sm�rem na toho Palase, jo? 

(dál nahrávka odpovídá p�episu v �lánku �asopisu Týden) 
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P�íloha 4 
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P�íloha 5 


