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Abstrakt
Práce se zabývá historií televizního formátu talk show v USA s důrazem na její konkrétní 

podobu, kterou je late-night talk show. Úvodní část je věnována vzniku televizních sítí 

a podobě amerického vysílacího trhu v době, kdy se talk show začala vyvíjet. Práce se 

krátce věnuje i rádiovému vysílání, které významně ovlivnilo televizi. Mnohé tváře talk 

show, jež diváci znali z televizních obrazovek, v rádiu začínaly. V další kapitole se práce 

zprvu věnuje teoretickému popisu talk show jako formátu a charakterizuje některé důležité 

prvky, které by měla talk show formálně splňovat. Následuje popis vývoje talk show 

od počátku padesátých let do přelomu tisíciletí. Tato kapitola je dělena na několik období. 

Každé z nich je charakterizováno několika televizními osobnostmi a vybranými pořady, 

které měly pro talk show zásadní význam. Závěr práce je věnován rozboru pěti vybraných 

late-night talk shows, které se v současnosti objevují na televizních obrazovkách 

ve Spojených státech amerických. Těmi jsou Late Show with David Letterman, 

The Tonight Show with Jay Leno, The Late Late Show with Craig Ferguson, Late Night 

with Jimmy Fallon a Chelsea Lately. Každý z moderátorů je krátce představen a následuje 

popis toho, co se během vysílání vybrané late-night talk show odehrává. Závěr analýzy 

u každého pořadu zkoumá naplnění formálních náležitostí talk show a všímá si rozdílů 

mezi nimi.

Abstract

This thesis focuses on the history of talk show in USA with emphasis on its specific form, 

which is late-night talk show. The first chapter focuses on the creation of new television 

networks and the overall state of american broadcasting during the first era of the 

television talk show format. The thesis briefly describes radio broadcasting which served 

not only as an important source of inspiration for television but also as a starting platform 

for most talk show hosts. Next chapter theoretically approaches talk show as a format and 

establishes some of the important aspects that a talk show should fulfill. This chapter is 

followed by a historical insight into how talk show has evolved from the early fifties until 



the dawn of a new millennium. It is separated into several time periods, each of which are 

characterized by particular television personalities, as well as examples of important talk 

shows that had a greater impact on the talk show as a format. The last chapter focuses on 

analyzing several late-night talk shows that are still on air. These talk shows are – Late 

Show with David Letterman, The Tonight Show with Jay Leno, The Late Late Show with 

Craig Ferguson, Late Night with Jimmy Fallon and Chelsea Lately. Each talk show host is 

briefly introduced, followed up by a detailed description of what happens during the whole 

show. The analysis also covers information about whether the show can be called a talk 

show, based on the formal definitions introduced in the beginning of this thesis.
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ÚVOD

 Televize se stala neodmyslitelnou součástí západní kultury. S televizním vysíláním 

přišlo mnoho rituálů, které si společnost okolo něj vytvořila. Po návratu z práce mnoho 

rodin usedá k televizi a celý večer ji sledují. Právě v tomto období má televize nejvyšší 

sledovanost a televizní sítě se pokoušejí tuto náklonnost udržet. Ve všední dny  tak nasazují 

osobnosti, které dokáží svým talentem, charismatem a umem udržet u televizních 

obrazovek co možná největší počet lidí. Tyto osobnosti mají své vlastní pořady, ve kterých 

zpovídají známé osobnosti a prostřednictvím odlehčených rozhovorů a humoru navazují 

kontakt s publikem ve studiu, i doma v obýváku. Tento formát je označován jako late-night 

talk show a právě o něm pojednává tato bakalářská práce.

 Cílem bakalářské práce je prozkoumat žánr televizní talk show v samotném místě 

jejího vzniku – tedy v USA. Zabývat se bude nejen jeho historií od vzniku v pozdních 

40. letech až po současnost, ale krátce nastíní i to, co vzniku televizní talk show 

předcházelo, a jak ji ovlivnilo rádiové vysílání. Věnovat se bude přeměně ryze rádiových 

společností na podniky, které se začínají více věnovat televiznímu vysílání a televiznímu 

boomu 50. let. Práce bude dále teoreticky popisovat vlastnosti a charakteristiky, jež musí 

talk show dodržovat, a jakých forem může nabývat. Historicky rozebere etapy vývoje talk 

shows s důrazem na konkrétní formát, kterým je late-night entertainment talk show. Práce 

se bude věnovat klíčovým postavám ve vývoji talk show jako formátu, vybraným 

pořadům, které pomohly ustálit a definovat tento formát v pevných rámcích, a v neposlední 

řadě se bude věnovat analýze vybraných pořadů, které se v současné době udržely 

na televizních obrazovkách.
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1. Rané vysílání ve Spojených státech amerických

1.1. Rádiové vysílání

 K historii televizního vysílání neodmyslitelně patří také rádio, bez něhož by  

pravděpodobně nemohly vzniknout televizní stanice a televizory by se nemohly těšit 

takové popularitě. Přestože rádiové vysílání není primárním tématem této bakalářské 

práce, hrálo důležitou roli v utváření podoby televizního vysílání, které z rádií přebíralo 

mnoho formátů – mezi nimi i formát talk show. Proto se mu budu stručně věnovat na 

následujících několika řádcích a pokusím se vytyčit momenty, které jsou pro potřeby této 

práce důležité.

 Od počátku rádiového vysílání na počátku dvacátých let změnilo rádio svou tvář 

a předznamenalo příchod televize. Za počátek rádiového vysílání můžeme považovat první 

rádiové ohlášení výsledků voleb Pittsburskou stanicí KDKA 2. listopadu 1920, jehož 

svědkem bylo však pouze několik stovek lidí. Naproti tomu rádiový přenos 2. července 

1921 z boxerského zápasu poslouchalo již několik stovek tisíc lidí a miliony dalších o něm 

četly. Tato událost může být  také považována za pomyslný  „velký třesk“ rádiového 

vysílání [Gomery 2008: 1–2].

 Od tohoto pomyslného počátku vysílání však muselo uplynout dlouhých pět  let, než 

rádiové vysílání našlo svou institucionalizovanou podobu ve formě společností National 

Broadcasting Company (NBC), která vznikla odštěpením divize Radio Corporation of 

America (RCA) v roce 1926, a Columbia Broadcasting System (CBS), která vznikla 

nadcházející podzim. I když ceny za pronájem linek telefonní společnosti AT&T 

(monopolní postavení) byly  vysoké a takřka znemožňovaly příchod nových hráčů na trh, 

přesto se po letech objevily i rozhlasové sítě Mutual a American Broadcasting Company 

(ABC). Vznik sítí byl v mnoha ohledech výhodný. Docházelo totiž k rozprostření nákladů 

mezi lokální, přidružené rádiové stanice, jež pomáhaly spolufinancovat velké pořady, 

s jejichž zaplacením by jednotlivé stanice měly  problém [Gomery 2008: 13–14]. Nejprve 

se zmiňme o nejstarší rádiové síti, která se později stala i sítí televizní – National 

Broadcasting Company.

1.2. National Broadcasting Company

 National Broadcasting Company (NBC) vznikla jako rádiová síť v roce 1926. Šlo 

o dceřinou společnost Radio Corporation of America (RCA). RCA zakládala NBC 
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s úmyslem prodat co nejvíce rádiových přijímačů, jejichž prodej měla podpořit právě jejich 

vlastní rádiová síť. Ta byla krátce po svém založení doplněna o druhou vysílací síť a tyto 

dvě separátní sítě nesly označení NBC-Red a NBC-Blue [Newcomb 1997: 1136–1137]. 

Přestože v polovině 30. let NBC prosperovala a čím dál tím více lidí vlastnilo rádiový 

přijímač, chyběly  telekomunikační kabely, které by spojovaly východní pobřeží se 

západním. V letech 1935–1936 však AT&T shledala rádiový  trh jako rostoucí a rozhodla se 

investovat do většího počtu linek. Na problém narazila NBC na počátku 40. let, kdy 

Federal Communications Commision (FCC) označila monopolní postavení NBC za 

nevyhovující. Podle výsledku šetření FCC měla totiž NBC ve své moci příliš mnoho 

lokálních rádiových stanic. Z rozhodnutí soudu v roce 1943 musela NBC prodat jednu ze 

svých sítí. NBC se rozhodla zbavit  NBC Blue, která měla nižší rating a menší počet 

přidružených stanic nežli sesterská Red, a vznikla jednotná síť NBC radio 

[Gomery 2008: 19–22]. NBC Blue byla odkoupena Edwardem J. Noblem, který  ji později 

přetvořil v American Broadcasting Company [Newcomb 1997: 1137].

1.3. Columbia Broadcasting System

 Columbia Broadcasting System (CBS) vznikla nedlouho po NBC. Vysílat začala již 

18. září 1927. Tehdy nesla název Columbia Phonograph Broadcasting Company, jež 

vznikla fúzí United Independent Broadcasters a Columbia Phonograph Company 

[Newcomb 1997: 401]. Ve svých počátcích se CBS potýkala s finančními problémy a jen 

těžko soupeřila s konkurenční NBC, která vládla rádiovým vlnám. V roce 1928 se začalo 

ve vedení CBS hovořit o tom, že by bylo nejlepší se společností skoncovat a zastavit 

vysílání. V té době ale investice do vysílání přesáhly milion dolarů a tak se začalo vedení 

poohlížet po nových sponzorech. Sponzora našlo ve společnosti The Congress Cigar 

Company of Philadelphia, která si zaplatila hudební varieté s názvem La Palina Smoker. 

Nejen díky tomuto kroku tak mohlo vedení na počátku roku 1929 sloučit  United 

Independent Broadcasters se CBS a ponechat jí název Columbia Broadcasting System. 

Největší záchranou pro CBS ale byla investice ze strany společnosti Paramount. Ta koupila 

13. června 1929 poloviční podíl CBS za 3,8 milionu dolarů. Koncem roku 1929 již neměla 

CBS finanční problémy [Gomery 2008: 23–26].

 NBC a CBS nebyly jediné, které se na poli rádiových sítí objevily. Můžeme zmínit 

například Amalgamated Broadcasting System, Mutual network nebo rádiovou síť 

společnosti Metro Goldwyn Mayer. Nejdůležitějšími hráči však zůstávaly NBC a CBS. 
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Výše zmíněná American Broadcasting Company hrála daleko větší roli až v pozdějším 

televizním vysílání. V současnosti si konkurovala spíše se sítí Mutual nežli s „velkou 

dvojkou“. I přes účinkování tehdy velmi oblíbeného herce Binga Crosbyho na ABC 

[Gomery 2008: 28–32], se jí nepodařilo dostat  na úroveň NBC či CBS. Do rádiového 

vysílání přišla příliš pozdě. O to více se projevila v počátcích televizního vysílání.

1.4. Nástup televizní éry

 Velký  vzestup zažívá televize v USA v roce 1945. Meziročně rapidně roste počet  

televizních přijímačů v domácnosti. V roce 1954 mělo televizor 65 procent domácností, 

v témže roce se objevil první barevný  televizor [Dieter 2005: 287–288]. Na konci 50. let, 

tedy  dekádu po počátku televizního boomu, disponovalo alespoň jedním televizním 

přijímačem okolo 90 procent amerických domácností. Televizory se samozřejmě nešířily 

všude stejně rychle. Například v polovině padesátých let vlastnila televizor pouhá pětina 

obyvatel státu Arkansas. Televize začala krátce po svém uvedení velmi rychle plnit 

společenskou úlohu, kdy sousedé navštěvovali domácnost, která měla televizi, častěji. 

I když ceny televizorů klesaly a jejich úhlopříčky se zvětšovaly, po několik let byla 

investice do tohoto přístroje stále vysoká. V roce 1948 se nejlevnější televizor dal pořídit 

za necelých 300 dolarů [Baughman 2007: 1–2]. Rádiová éra tak končí po Druhé světové 

válce. Několik let po jejím konci byly televizory  inovovány  [Gomery 2008: 107] a staly  se 

finančně dostupnějšími.

 Televize zasadila velkou ránu rovněž filmovému průmyslu. Ten mohl ještě v roce 

1946 být spokojený s 88 miliony návštěv týdně. Do roku 1959 však tento počet klesl na 

22 milionů a počet kin se zredukoval z dvou set tisíc na pouhých jedenáct tisíc [Conant 

1960; De Fleur 1970 dle Dieter 2005: 288]. Do kin se začali diváci vracet až  se vznikem 

prvních autokin, cinemaskopických systémů a prvních kin systému Cinemarama. Tyto 

technické novinky vrátily  kinům až 20 procent ztracených diváků [Batz dle Dieter 

2005: 98].

1.5. Televizní sítě

 Jak vyplývá ze situace na poli rozhlasových sítí, od počátku televizního vysílání si 

na americkém vysílacím trhu konkurovaly 3 hlavní vysílací sítě: CBS, NBC a ABC. NBC 

se nejvíce soustředila na zábavné pořady jako Texaco Star Theater nebo hudební show 

a mýdlové opery. CBS vynikala sitcomem I Love Lucy a televizní show Person to Person, 

ve které se mohli diváci podívat na to, jak bydlí různé celebrity. ABC naopak držela 
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prvenství ve vysílání amerického fotbalu a hádankářských pořadů [Dieter 2005: 288–289]. 

I když  byla ABC vždy považována za nejslabší ze sester „Velké trojky“, byla v roce 1951 

[Gomery 2008: 32] koupena společností United Paramount Theaters a zajistila tak 

pomyslnou fúzi stříbrného plátna a televizních obrazovek. Podílela se i na stavbě 

zábavního parku Disneyland v Kalifornii, jehož zakládající společnost Walt Disney 

Company je současným vlastníkem televize ABC [Newcomb 1997: 53].

 Dobře nakročeno k úspěšnému vysílání měla i stanice DuMont, která jako jediná 

vysílala, byť omezeně, v průběhu Druhé světové války. DuMont ale za sebou neměl 

žádnou rádiovou základnu jako zbylí televizní velikáni [Briggs 2006: 234]. Televizní síť 

DuMont měla své kořeny  jinde. Firma DuMont, která byla založena v roce 1931 Allenem 

B. DuMontem, nesla původně název Allen B. Dumont Laboratories, Inc. Jejím základem 

podnikatelského úspěchu byla výroba prvních katodových trubic, tedy  prvních CRT 

televizorů. Zpočátku bylo možné přijímat televizní vysílání stanic NBC a CBS pouze z 

přístrojů společnosti DuMont. Ta však zpočátku nevysílala, pouze se věnovala výrobě 

televizorů. Do vysílání se zapojila až  v roce 1938. Jeden z největších problémů, který  se 

zdá být společnosti DuMont osudný, byla snaha o rychlou expanzi. Oproti tomu CBS a 

NBC vyčkávaly na dobu, kdy bude rozšiřování televizní sítě co nejvíce přístupné a zdaleka 

ne tak nákladné jako v počátcích. Právě s nedostatkem financí se začal DuMont brzy 

potýkat. Nemohl si dovolit financovat pořady velkých formátů, které by přitáhly masy 

lidí, a tím pádem i sponzory a investory. Jak CBS, NBC, tak i ABC měly příjmy  od 

sponzorů a ze svých rádiových stanic, ne však DuMont. Allen B. DuMont je proto 

považován za „otce“ komerční televize, stejně tak jako byla televizní stanice významným 

průkopníkem počátků televizního vysílání a držela mnoho prvenství [Newcomb 1997: 

543–544] . Poslední den pravidelného vysílání čekal DuMont 23. září 1955, po kterém se 

stanice uchýlila k občasnému přenosu sportovních utkání. Postupný  zánik DuMontu 

nahrával zejména ABC, která začala paralelně pociťovat rapidní růst. [Ingram 1999–2008]. 

I když DuMont musel sféru vysílání nadobro opustit, televizory vyráběl i nadále.
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2. Vývoj formátu televizní talk show

 V této kapitole se bude práce zevrubně zabývat historií televizní talk show tak, jak 

se vyvíjela od počátku padesátých let až  do současnosti. Akcentovat bude zejména odnož 

late-night talk show, která je ústředním tématem této práce. Cílem této kapitoly je 

charakterizovat zejména počátek vzniku talk shows a vytyčit milníky, které ovlivnily 

následující dekády. Závěr kapitoly se bude věnovat zejména těm late-night talk shows, jež 

budou zanalyzovány na konci této práce.

 Televizní talk show vznikla až ve vysílání dvacátého století; vzala staré, doposud 

známé komunikační a konverzační postupy a přetváří je do nenákladné a vysoce populární 

formy zábavy  a informačního sdílení [Newcomb 1997: 1617]. Nejprve ale bude nutné si 

vymezit, co vlastně za talk show můžeme považovat a co naopak ne. Timberg odděluje 

pojmy „television talk“ od pojmu „talk show“, aby nedocházelo k interpretačním 

nepřesnostem, co má čím na mysli [Timberg 2002: 3]. Vzhledem k tomu, že se termín 

„talk show“do češtiny zpravidla nepřekládá, toto rozdělení nebude pro potřeby této 

potřeba. Kořeny talk show ale samozřejmě sahají dále než na přelom 40. a 50. let, kdy se 

začaly  na televizních obrazovkách objevovat první nástiny  toho, jak bude talk show 

v televizi po několik dalších desetiletí vypadat. Neformální diskuzní pořady měly svou 

tradici již v rozhlasovém vysílání. Proto považuji za podstatné zmínit, jak je v prostředí 

rozhlasu talk show definována. V tomto širším pojetí, kdy je zohledněno i rádio, definuje 

Humeová talk show jako televizní nebo rozhlasový  pořad, kterého se účastní moderátor 

(který  může nebo nemusí být doplněn o hosty  ve studiu) a který nějak bere v potaz otázky 

nebo komentáře z publika [Hume 2000–2010a]. Je ale důležité zmínit a popsat koncept, 

který  je vlastní jen a pouze televiznímu prostředí – není už  vlastní filmu, fotografickému 

materiálu nebo knihám. Materiál, který  produkuje televize, se vyznačuje tzv. 

„fresh talk“ (Goffman dle Newcomb 1997: 1617). Termín fresh talk označuje způsob 

vyjadřování, který  působí jako by byl spontánně vytvářen, zároveň je ale důkladně 

strukturovaný. Fresh talk se odehrává ve vysoce ritualizovaných setkáních. I když je tento 

způsob projevu přítomný  v talk shows, tento žánr televizní zábavy přesahuje do 

zpravodajství, „skrytých kamer“ a podobně [Newcomb 1997: 1617]. Podívejme se na 

to, jak bývá talk show zpravidla strukturována. Podle Timberga se talk show zpravidla 

vyznačuje následujícími charakteristikami. 
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 Za prvé je v pořadu tohoto typu přítomen vždy nějaký  moderátor či moderátoři, 

kteří jsou přímo zodpovědní za to, jakým směrem se bude děj pořadu ubírat, jak bude 

rozhovor s případnými hosty  vypadat apod. Moderátor tak neplní pouhou úlohu „hvězdy“ 

pořadu, ale často se přímo podílí na tvorbě scénáře jednotlivých dílů a zároveň je 

s pořadem neodmyslitelně spjat. To však neznamená, že by po odchodu moderátora musel 

pořad nutně zaniknout, byť se obsah může dramaticky změnit. Často bývá k názvu pořadu 

přiřazeno jméno nově nastupujícího moderátora1 [Timberg 2002: 3–4]. The Tonight Show 

takto prošla různými podobami názvu – od Tonight Starring Jack Paar, přes The Tonight 

Show starring Johnny Carson až po současnou The Tonight Show with Jay Leno.

 Za druhé musí pořad vypadat jako konverzace, která se odehrává v přítomném čase, 

nehledě na to, jestli je předtočená nebo jde o živý přenos. Pokaždé, když televizní diváci 

pořad sledují, mají mít pocit, jakoby moderátor promlouval právě k nim, právě v tuto 

chvíli. Tento pocit důvěrnosti, jde ruku v ruce s pocitem toho, že se vše děje v přítomném 

čase [ibid: 4].

 Za třetí jde o produkt jako jakýkoli jiný. Jde o komoditu, která soutěží s ostatními 

vysílanými komoditami. A právě z tohoto důvodu musí být pečlivě spravována a plánována 

dopředu. Nesmí působit nikdy příliš divoce nebo „cize“, aby neodradila své diváky. Hosté 

jsou proto pečlivě dopředu vybíráni a otázky předem připraveny [ibid: 4–5].

 A za čtvrté musí být  talk show jasně strukturována, třebaže navenek působí velmi 

spontánně. I když  něco působí velmi bezprostředně a neočekávaně, mělo by vždy jít 

o pečlivě vypočítaný zákulisní kalkul [ibid: 5].

 Moderátorů, kteří pomáhají utvářet finální podobu svého pořadu, je mnoho. Typů 

jednotlivých talk shows je ale, jak se zdá, jen velmi omezené množství, které se více či 

méně mohou přelévat jeden do druhého. Televizní talk shows lze řadit do třech kategorií, 

které se nepřímo odvíjely od toho, v jakém časovém úseku dne byly vysílány [Timberg 

2002: 8]. Tou první z nich je late-night entertainment talk show, která se pravděpodobně 

vybaví většině lidem, když  se použije spojení late-night talk show. Jde o formát, ve kterém 

hovoří zpravidla slavný moderátor s jedním nebo vícero neméně slavnými hosty 2. Jsou 

nejčastěji neformální a mnoho z nich do svého obsahu zařadilo i monology či komediální 
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1 Příkladem může být The Late Late Show with Craig Ferguson, dříve The Late Late Show with Tom Snyder, 
resp. The Late Late Show with Craig Kilborn. Nemusí jít nutně o nově nastupujícího moderátora, bývá 
pravidlem, že jméno moderátora je již od začátku nějakým způsobem spjaté s názvem pořadu (Chelsea 
Handler Show, Larry King Live).

2 V Čechách například Uvolněte se, prosím! na České televizi, resp. Show Jana Krause na Prima Family.



dialogy [Newcomb 1997: 1619], respektive skeče. Druhá kategorie představuje daytime 

audience-participation show, která staví do přímé interakce publikum a celebrity nebo 

pozvané hosty [Timberg 2002: 7–8]. Příkladem takového pořadu může být slavná, avšak 

již  skončená, The Oprah Winfrey Show, ale i Dr. Phil. Participace nemusí být přímá 

(kladení přímých otázek lidmi z publika), za účast na pořadu se považuje i projevení 

souhlasu prostřednictvím potlesku. Přímá divácká účast  prostřednictvím otázek na 

moderátora nebo na hosty je častější v rádiových talk shows [Halper 2009: 4].

 Třetí typ talk show označujeme jako early-morning news talk magazine show, který  

přináší většinou aktuální zpravodajství obohacené o kulturní novinky a zábavné 

zajímavosti [Timberg 2007: 8]. Známý  pořad tohoto typu je například The Today Show 

stanice NBC nebo The Early Show stanice CBS. 

 Další možností, jak rozčlenit televizní talk shows, je podle jejich formátu, počtu 

hostů i moderátorů a témat, kolem kterých se všechny  konverzace odehrávají. Mluví-li se 

převážně o událostech všeobecného charakteru nebo veřejných záležitostech, je typicky 

přítomen moderátor a panel expertů (Washington Week sítě PBS) nebo panel a nějaký 

veřejný  činitel či známá osobnost (Meet The Press televize NBC). Dále se objevuje 

magazínový  typ pořadu s jedním zastřešujícím tématem (Nightline z produkce ABC), 

magazínový  typ  pořadu s vícero tématy (60 Minutes stanice CBS) nebo přímý rozhovor 

moderátora s hostem (World of Ideas z přelomu 80. a 90. let s Billem Moyersem) 

[Newcomb 1997: 1619]. 

 Podobně jsou koncipovány i talk shows, které řeší zábavná témata, bulvární zprávy  

apod. Takový  pořad může být soustředěn na jedno téma (The Phil Donahue Show), může 

jít  o magazínový  typ  pořadu s vícero tématy (Good Morning America z produkce ABC), 

nebo může moderátor vést přímý rozhovor s hostem (rozhovory Barbary Walters), jak 

tomu bylo v případě seriózních zpráv a témat. Obdobně koncipované jsou i talk shows, 

které se zaměřují na ekonomiku, sport, módu, osobní psychologii, literaturu, kutilství 

a vaření [Newcomb 1997: 1619]. Tato práce se bude soustředit převážně na první z výše 

uvedených, tedy na late-night entertainment talk show.

 Ústředními tématy talk shows jsou tedy  aktuální události a zábavní průmysl. 

S postupem času se samozřejmě začaly objevovat různě tematicky smíšené pořady jako 

například výše zmíněná The Oprah Winfrey Show. Zhruba třetina moderátorů talk shows 

přišla ze zpravodajského odvětví, zbylé dvě třetiny ze zábavního průmyslu a často šlo 
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o profesionální komiky [Newcomb 1997: 1618], čemuž  se z aktuálního pohledu bude 

věnovat i závěr této práce. Nejprve však řekněme něco o historii talk show obecně.

2.1. Rozhlasová talk show

 První talk show, ve které neformálně promlouval moderátor k posluchačům, se 

odehrála v roce 1921 a během dvacátých let se napříč rádii objevilo na 21 obdobných 

pořadů. Zabývaly se náboženskými tématy, kutilstvím ale i veřejnými záležitostmi. 

Moderátoři spíše vystupovali jako experti, kteří vzdělávali a poučovali své posluchače, 

nabízeli pohled do luxusnějšího a zábavnějšího světa, který byl většině posluchačů 

vzdálený. Moderátoři často sdíleli své pocity z knih, které zrovna dočetli nebo zážitky se 

setkání se známými osobnostmi. Teprve ve 30. letech se v převážně jednosměrné 

komunikaci začala objevovat interaktivita – to když populární pořad Vox Populi ve svém 

vysílání zahrnul rozhovory s lidmi na ulici [Hume 2000–2010b].

 Vzhledem k tomu, že rozhlasových a posléze i televizních talk shows se objevilo od 

počátku televizního vysílání bezpočet3, budu se na následujících stránkách věnovat pouze 

těm nejdůležitějším či nejznámějším. Kromě late-night talk shows popíši či zmíním i ty 

shows a osobnosti, které měly pro rozvoj formátu talk show velký význam.

2.2.  1. období: 1948–1962

 Období vzniku talk shows v něčem věrně kopíruje vývoj televize jako média. 

Přelom 40. a 50. let představuje období experimentování, polovina 50. let  představuje éru 

konsolidace, kdy začaly televizní sítě bojovat o moc s reklamními agenturami a sponzory, 

a závěr let padesátých představuje období, kdy se moc přenesla plně do rukou televizních 

sítí [Timberg 2002: 21]. Na pozadí prvního období, tedy období vzniku talk shows, stály 

velké osobnosti. Šlo o lidi, kteří byli na přelomu 40. a 50. let již  dávno známými 

rozhlasovými moderátory. Televize pro ně sloužila jako další místo, kde se mohou 

realizovat, čehož naplno využili. V relativně benevolentním období, co se experimentování 

v televizním vysílání týče, byla široká plejáda zaměření a odvětví, ze kterých tyto 

osobnosti pocházely, vítanou vlastností. Těmito lidmi byli například E.R. Murrow a Arthur 

Godfrey ze CBS, Dave Garroway, Arlene Francis, Steve Allen a Jack Paar z NBC a Mike 

Wallace z Dumontu [Timberg 2002: 18]. Samotný pojem „talk show“ se začal používat ale 

až v polovině šedesátých let, přestože různé formy spontánních diskuzí byly pilířem 
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televizního vysílání už v jeho počátku. Rádiové talk shows zaplnily v letech 1927 až 1956 

okolo 24 procent vysílacího času denně, není proto s podivem, že večerní program4 televizí 

zaplnily v letech 1949 až  1973 televizní talk shows z 15 až  20 procent 

[Newcomb 1997: 1620]. Přesto plnily vysílací čas zejména předtočené hrané filmy. 

Televizi byla často vyčítána rychle mizející kreativita co se tvorby obsahu týče. Podle 

kritiků chtěli tvůrci dosáhnout toho, čeho dosáhlo rádio – přinést co nejvíce zábavy 

[Briggs 2006: 236].

 Jednou z nejdůležitějších postav, která stála u zrodu talk show formátu, byl, již výše 

zmíněný, Edward R. Murrow, který  v roce 1935 nastoupil do CBS Radio a v roce 1951 

přestoupil do televize stejné společnosti. Byl průkopníkem třech forem zpravodajské 

prezentace. Přišel s investigativním podáváním zpráv, žurnalismem orientovaným 

na celebrity a živými transoceánskými rozhovory. Stál za zrodem talk show See It Now 

(1951–1958), která zprostředkovávala divákům zpravodajské a dokumentární poznatky. 

Dále pak Person to Person (1953–1959), ve kterém Murrow konverzoval s nějakou 

osobností, často politikem. A nakonec stvořil Small World (1958), kde Murrow opět vedl 

rozhovor, tentokrát však s někým z Evropy nebo jiného neamerického kontinentu 

prostřednictvím telefonních linek a místních videokamer [Timberg 2002: 21–29].

 Arthur Godfrey, Murrowovův současník a kolega, také nastavoval pravidla. 

Tentokrát ale pravidla zábavných, neformálních talk shows. V době své největší slávy  měl 

současně dva pořady  v hlavním vysílacím čase a týdně k obrazovkám přilákal na 

82 milionů diváků. Mohl za to pravděpodobně styl, se kterým ve svých pořadech 

vystupoval; styl, který je později vlastní například i Davidu Lettermanovi v osmdesátých 

a devadesátých letech. Šlo o styl přesvědčivý, ale zároveň přátelský a v rozhovorech velmi 

často sarkastický  a ironický. Godfrey  byl jedním z nejpopulárnějších televizních 

moderátorů 50. let. Stál za pořady Arthur Godfrey and His Friends (1949–1957), Arthur 

Godfrey and His Ukulele (1950), Arthur Godfrey Time (1952–1959), The Arthur Godfrey 

Show (1958–1959). Nechvalně ale proslul vyhazovem jednoho ze svých spolupracovníků, 

kterého Godfrey vyhodil v přímém přenosu [Timberg 2002: 29–33].

 Důležitou postavou tohoto období byla i Arlene Francis, moderátorka všeobecné 

denní talk show Home televize NBC. V ní divákům, resp. především divačkám, kterým 
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byla talk show primárně určena, prezentovala širokou škálu témat – od kontroverzních 

témat, kterými byly v 50. letech rozvody, přes módu, vaření až  po soudobé události. Došlo 

i na rozhovory  se známými osobnosti, kterými byli například senátor John Kennedy nebo 

tehdejší viceprezident Richard Nixon. Cílem tohoto pořadu bylo podle tehdejšího 

výkonného ředitele NBC Sylvestera Weavera předat ženám v domácnosti informace 

o nejaktuálnějším celosvětovém dění prostřednictvím jiné ženy. Za doposud nejasných 

okolností byl pořad v roce 1957 stažen z vysílání [Timberg 2002: 39–41]. Hovoří se často 

o sexistických důvodech ale i o rozkolu ve vedení NBC po tom, co z vedení odešel 

Weaver [Halper 2009: 85]. Ještě předtím než Weaver NBC opustil, stál u zrodu pořadu, 

který  byl průlomový a jehož základní „kostra“ zůstala na televizních obrazovkách po 

několik následujících desetiletí – Tonight!.

 Pro odnož late-night entertainment talk show bylo pravděpodobně nejdůležitější 

duo Steve Allena a Jacka Paara s jejich pořadem Tonight!, který Allen moderoval v letech 

1954–1957, a Paar od roku 1957 do roku 1962. Tonight! měla být původně hybridem talk 

show Today a Broadway Open House5  [Timberg 2002: 45]. Allen trval na svém a 

s podporou Weavera prosadil svůj vlastní formát – komediální improvizaci. K tomuto 

nápadu se NBC zprvu stavěla skepticky a Allenův nápad nechtěla podpořit. Weaver ale 

v Allenovi spatřoval silnou moderátorskou osobnost  s ověřenými komediálními nápady. 

Tonight! začínala hrou na piano, otevíracím monologem a pokračovala humornou interakcí 

s publikem, různými hrami a nepřipravenými rozhovory. Existovaly ale i díly, kde se 

věnoval celý  večer jedinému hostu. Takto pořad navštívil například Jack Kerouac, který 

zřídkakdy dával rozhovory do televize. Jednou z Allenových předností byla komediální 

minulost, ve které dovedl k dokonalosti stand-up comedy, která zahrnovala důkladně 

připravené a předem napsané vtipy. Tradice předem napsaných vtipů, kterou v době 

Allenovy  Tonight! udržovali dva scénáristé, přetrvala až do současnosti. Na konci 80. let 

jich měl David Letterman celkem dvanáct [Timberg 2002: 45–47].

 Jack Paar, jako následovník Steva Allena, byl vnímán jako otevřenější a více 

emotivní nežli jeho předchůdce. Do formátu late-night talk show vnesl polosoukromé 

proslovy k publiku, které neměly do té doby tradici. Jeho osobnost proslavil i dramatický 

odchod z vlastního pořadu a jeho výbušnost [Timberg 2002: 48–51]. Odchod těchto dvou 

osobností z vlastního pořadu a ze světa late-night talk show ale neznamenal pro pořad 
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skeče a rozhovory [Baughman 2007: 96].



Tonight! zánik, ba naopak. Udržel se na televizních obrazovkách dodnes a po víc jak třicet 

let jej moderoval jediný člověk, který se prosadil hned v šedesátých letech.

 Ještě v letech padesátých se ale podařilo jednomu muži využít potenciál televizní 

zábavy naplno. Ernie Kovacs měl za sebou stejně jako většina jeho vrstevníků úspěšnou 

rádiovou kariéru a komediální minulost. Po dobu působení na obrazovkách vystřídal 

několik televizních formátů na různých lokálních přidružených stanicích. Ve všech 

případech se pokoušel využívat televizi více než  jako pouhé rozšíření zábavného formátu 

vaudeville, jak k televizní zábavě mnoho jeho vrstevníků přistupovalo a na který  byli 

diváci zvyklí již  z rádia. Divákům ve svých skečích ukazoval zákulisí natáčení pořadu, 

dělal rozhovory se štábem a konverzoval s publikem. Svým komediálním stylem tak přímo 

ovlivnil pořad Saturday Night Live nebo show Davida Lettermana. Na pomyslné pole late-

night talk show se dostal hned dvakrát. Jednou jako náhradník Allena, kdy v době jeho 

indispozice moderoval Tonight!. Podruhé stál proti Allenovi, když přidružená stanice 

DuMontu v New Yorku nasadila svou vlastní late-night talk show a do role moderátora 

obsadila právě Kovacse [Chorba 2010]. Kovacs ale bohužel tragicky zahynul 

v automobilové nehodě na počátku roku 1962 [Quagliata 2013] a oblast  zábavního 

průmyslu tak opustil v době své největší slávy.

 Pomyslné první období rozvoje televizních talk shows uzavírá Mike Wallace, který  

v mnohém představoval maskulinního muže padesátých let, podobně jako Arlene Francis 

byla femininní ženou stejného období. Stejně jako mnohé jeho předchůdce i Wallace 

provázela rádiová minulost, mj. v Chicagu. Svou první televizní show měl na CBS a nesla 

název Mike and Buff, kterou uváděl s Buff Cobbovou, jeho tehdejší manželkou. Tématicky 

se pořad věnoval jak kontroverzním a nelehkým tématům, tak odlehčeným, která 

se zaměřovala na události ze zábavního průmyslu [Timberg 2002: 51–52]. Premisa tohoto 

pořadu byla zajímavá – duo předstíralo, že se před natáčením pořadu bavilo o nějakém 

tématu, na které měl každý  z nich jiný  názor. Poté, co se o tomto problému ve studiu 

pobavili, si pozvali do studia experty, s nimiž  téma rozebrali podrobněji [Halper 2009: 37]. 

Wallace se ale po čase rozhodl pro kariéru televizního hlasatele. Na nezávislé stanici 

v NYC, která spadala pod řetězec DuMont, rozeběhl late-night talk show s názvem Night 

Beat, která měla úplně jiný koncept než všechny dosavadní. Wallace si před natáčením 

pořadu zjistil o hostech co nejvíce z jejich života a kariéry a následně byl v otázkách, které 

kladl, neúprosný. Atmosféra ve studiu byla nepříjemná a Wallace ve svých otázkách 

neustupoval. Tento koncept fungoval a v roce 1957 měl Wallaceův Night Beat sledovanost 
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okolo jednoho a půl milionu lidí. Úspěšnost pořadu tohoto formátu na nezávislé televizi 

samozřejmě přilákala pozornost stanic CBS a ABC, které Wallacovi již na sklonku roku 

1956 nabízely dlouhodobé kontrakty. Wallace nakonec „podlehl“ ABC, což se mu velmi 

brzy vymstilo. ABC přetvořilo Night Beat podle obrazu svého a dala Wallaceovi méně 

prostoru. Ten musel brzdit ve svém vyjadřováním a nemohl tolik tlačit své hosty  do kouta6 

[Timberg 2002: 51–54].

 Padesátá léta tak provází jeden společný  jmenovatel – prvotní hvězdy  late-night 

talk show nebyly schopné se adaptovat na měnící se podmínky. Dá se usoudit, že nikdo 

z nich si nebyl přesně jist tím, kde se vlastně octl – nikdo ze zakladatelů rychle se 

rozvíjejícího formátu talk show nechtěl být původně televizní osobností. Jediný, kdo 

padesátá léta „přežil“ s nějakým větším úspěchem, byl Mike Wallace. Osobnosti, které 

přicházely v následujícím období, byly  zřídkakdy nějakými inovátory. Tato „nová krev“ 

byla spíše souborem velkých osobností, které měly  bohaté zkušenosti v showbusinessu 

a které věděli, jak se v něm pohybovat [Timberg 2002: 54–57].

2.3.  2. období: 1962–1974

 Druhé období charakterizuje převážně přenos moci z rukou sponzorů a reklamních 

agentur k vysílacím společnostem. Relativně malá oblast televizních talk shows začala 

rapidně vzrůstat, hlavně celostátně [Newcomb 1997: 1620]. Rozmach zažívá i satelitní 

vysílání a kabelové televize, které pomohly rozšíření počtu televizních stanic [Timberg 

2002: 67–68], a v roce 1967 je barevná televize zažitým fenoménem, který  stále sílí 

a získává si větší oblibu [ibid: 72]. V tomto období se podařilo prosadit zejména dvěma 

významným osobnostem televizní talk show: Johnnymu Carsonovi a Barbaře Walters. 

Každý z nich byl neodmyslitelně spjat  s pořadem, který  se stal jedním z nejvýdělečnějších 

pro danou televizní stanici. Vzhledem k tomu, že si tohoto postavení byli oba dobře 

vědomi a dostatečně ho využili, stali se v 70. a 80. letech elitou televizní talk show. Ke 

konci 60. let dochází k boomu televizních talk shows a v roce 1969 se počet nových talk 

shows zvýšil na dvacet. K tomu přispěly  mimo jiné výše zmíněné nové možnosti přenosu 

vysílání a levný  pronájem televizních studií [Newcomb 1997: 1620]. Nejvýraznější 

osobností tohoto období je bezpochyby Johnny Carson, který  byl považován za krále „late-
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night talk shows“ po několik dekád a navazoval na tradici svého předchůdce Stevea 

Allena.

 John William Carson, kterého neznali televizní diváci jinak, než jako familiárního  

Johnnyho Carsona, začínal svou televizní kariéru na CBS v pořadu The John Carson Show, 

který  ovšem neměl dlouhého trvání. Na konkurenční NBC se mu ale podařilo pevně 

ukotvit a vrýt se do povědomí diváků, když pokračoval v tom, co vytvořili Allen s Paarem. 

Carson se svým týmem předělal Tonight podle svých představ a v této podobě byl schopen 

tento formát udržet dalších třicet let. Tonight začínal monologem, který  trval až patnáct 

minut, následovalo několik hostů ze zábavního průmyslu, skeče, senzační kousky, kterých 

se účastnil sám Carson, výpravy do publika a došlo i na hudební číslo, během něhož měl 

Carson šanci si oddechnout, neboť Tonight běžela celých 105 minut. Carsonovi se podařilo 

zdvojnásobit počet lidí, kteří Tonight sledovali oproti době, kdy měl show pod taktovkou 

Paar. Oproti svým předchůdcům ale během svých monologů zřídkakdy udržoval přímý 

oční kontakt  se statickou kamerou, která ho po celou dobu monologu natáčela. Mluvil 

zpravidla přímo k publiku ve studiu, občas se obrátil na některého ze svých kolegů ve 

studiu. Ubíral tak tomuto sdělení na osobní rovině, což bylo po emotivním Paarovi 

nezvyklé. Během let se naučil jak se vyhýbat  některým nevhodným, ožehavým 

a kontroverzním tématům a nechával si své osobní liberální politické názory pro sebe 

[Timberg 2002: 58–62]. Přesto se politickému humoru nebránil. Po Allenovi a Paarovi 

bylo nezvyklé, že v late-night talk show docházelo i na politickou satiru až kritiku. Carson 

si uměl udělat  legraci z každého. Uměl skvěle postihnout rozpačité počínání kohokoli, 

nehledě na jeho politickou příslušnost nebo status [Halper 2009: 94]. Přesto však věděl, 

kde jsou hranice, které nemínil překračovat. Je patrné, že věděl, jak se v showbusinessu 

pohybovat, neboť projevování osobních názorů a zbrklé volení kontroverzních témat 

zkomplikovalo mnohým jeho předchůdcům, ale i vrstevníkům, profesní život.

 I výše zmíněná Barbara Walters byla jednou z těch, která se udržela na televizních 

obrazovkách po dlouhá léta. V šedesátých letech se stávala rychle populární. V Today 

Show stanice NBC začínala jako pomocná scénáristka a postupem času získala i místo před 

kamerou, když  se stala reportérkou. Její úspěch je často spojován s feministickým hnutím 

v USA [Timberg 2002: 63–66]. Jako jediná z výše jmenovaných stále žije a zároveň ve 

svých 83 letech spolumoderuje pořad, který sama založila – The View na stanici ABC.

 Další důležitou postavou tohoto období byl Phil Donahue. Ten je mnohými 

považován za zakladatele dnešní kultury talk shows, která akcentuje „obyčejné“ 
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Američany z publika jako hvězdy show [Hume 2000–2010b]. Přivedl totiž do televize 

participaci publika, tak jak ji lidé znali z rádiových talk shows, kdy se neznámí lidé 

z publika v průbehu pořadu ptali pozvaných hostů na jejich názory na různá témata. Denní 

talk show s názvem Donahue byla primárně určena ženám a věnovala se tématům, které 

nebyly  v denní talk show běžné [Timberg 2002: 68–71]. Často se týkaly  ožehavých nebo 

intimních ženských problémů, které byly  sice akceptovatelné ale ze soudobého hlediska 

lehce šokující.

 Závěr druhého období se nesl ve znamení prvních tzv. „late-night talk show wars“, 

které představovaly  reakci na velmi úspěšný  pořad The Tonight Show Starring Johnny 

Carson. Silné osobnosti a charismatu Johnnyho Carsona jako první začala konkurovat 

ABC, která po několika obměnách moderátorů a pořadů zůstala u pořadu Joeyho Bishopa, 

The Joey Bishop Show. I ten byl ale kvůli nízké sledovanosti po dvou letech vyměněn za 

Dicka Cavetta, kterému se rovněž nepodařilo sesadit Johnnyho Carsona z pomyslného 

trůnu late-night talk shows. Největší konkurenci pro Carsona představoval až Merv Griffin 

ze CBS, který na počátku 60. let několikrát zaskakoval v Tonight Jacka Paara, tedy 

přímého předchůdce Carsona. Jeho první denní talk show se netěšila velkému úspěchu a na 

obrazovkách vydržela pouhých 6 měsíců. Jenže v roce 1965 se Griffin na obrazovky vrátil 

pod logem CBS, tentokrát s late-night pořadem The Merv Griffin Show, která byla 

důstojným konkurentem Carsonova pořadu. Carson se ale uměl v show pohybovat „lépe“ 

nežli Griffin. Griffin šel ve svém pořadu často proti tomu, co by se CBS líbilo. Často totiž 

přicházel s kontroverzními tématy, které šly za hranici toho, co bylo pro CBS přijatelné. 

Griffinovi hosté například otevřeně kritizovali válku ve Vietnamu. Jelikož CBS do pořadu 

často zasahovala a nutila měnit  Griffinovu koncepci pořadu, včetně propouštění lidí, se 

kterými dlouhá léta spolupracoval, byl pořad v roce 1972 pro nedostatečný  zájem diváků 

zrušen a Griffin obdobnou verzi svého pořadu přesunul ke společnosti Metromedia 

[Timberg 2002: 73–77]. Carson mezitím po několika neshodách s vedením v NBC posílil 

nezávislost svojí show a přesídlil na Západní pobřeží, kde mohl být v užším kontaktu 

s prominentními obyvateli Hollywoodu a mohl tak snáze zvát  Hollywoodské herce 

a herečky do svého pořadu [Timberg 2002: 86]. Pozici „krále“ late-night talk show si tak 

Carson nejen udržel, ale dokonce upevnil.
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2.4.  3. období: 1974–1980

 Díky satelitnímu vysílání a rozvoji kabelových sítí se dařilo oslovit širší, 

celonárodní publikum. Možnost syndikace7  některých typů pořadů pomohla například 

Donahueovi [Timberg 2002: 89–90]. V syndikaci se realizoval i Michael Douglas, který  se 

na rozdíl od Donahuea nezabýval tématy, které by akcentovaly nějaké sociální problémy či 

napětí. Douglas vycházel z tradičního Carsonova pojetí, když se jeho show zaměřovala 

spíše na celebrity a zábavné rozhovory s nimi. Byl zastáncem amerických tradic a hodnot, 

které byly  podle něj pilířem americké velikosti. Byl zastáncem tradičních genderových rolí 

a na rozdíl od Donahuea se neptal a nezpochybňoval jakékoli společenské hodnoty  

[Timberg 2002: 93–95].

 Donahueovi se mezi lety  1974 a 1979 podařilo expandovat ze 40 trhů na 169 tím, 

že si (právě prostřednictvím syndikace) získal celonárodní publikum. Na scéně televizní 

talk show se dále objevili například Bill Moyers a William Buckley, kteří zůstali na 

televizním poli ještě několik desetiletí. Bill Moyers v tomto období začínal s Bill Moyers’ 

Journal, William Buckley s Firing Line. Oba na síti Public Broadcasting System8  (PBS)  

[Newcomb 1997: 1620]. Bill Moyers začínal v New Yorku na nezávislé stanici WNET a 

v koncepci své show pokračoval v Murrowově tradici – zval si umělce, vědce, politiky 

a osobnosti, co měly co říct [Timberg 2002: 95–96] spíše než celebrity známé z Carsonova 

pořadu. Neochvějné pozici televize v této době začal konkurovat nejen pomalý  příchod 

videokazet a videorekordérů, ale také místní nezávislé televize [Newcomb 1997: 1620]. 

V tomto období roste počet žen před televizními kamerami, například na pozici hlasatelek, 

eventuálně i moderátorek vlastních pořadů [Timberg 2002: 91]. Takovým příkladem může 

být například Dinah Shore nebo Barbara Walters, které se v 70. letech konečně podařilo 

moderovat svou vlastní show.

 Barbara Walters byla již  dlouhou dobu známá ze zpravodajství, ale NBC jí stále 

nechtěla obsazovat do role samostatné moderátorky Today Show, pouze spolumoderátorky. 

Waltersová touha po vlastní show se naplnila až v roce 1971, kdy začala moderovat 
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7 Syndikací rozumíme pronájem práv k vysílání televizních pořadů,  zpravidla více než jednomu zákazníkovi. 
Ve Spojených státech se nejčastěji tento obsah objevuje na kabelových stanicích [Newcomb 1998: 1607]. 
Televize, které vysílají syndikovaný obsah, tak nemusí mít smlouvu s vysílací sítí (nemusí jít o přidružené 
stanice), nejsou tedy závislé na tom, kdy bude daný obsah síť vysílat a mohou proto vysílat i pořady, které již 
skončily („reruns“). 

8  PBS je nezisková televizní síť, která by měla sloužit všeobecné veřejnosti jako zdroj kulturního 
a intelektuálního obohacení.  Svůj původ má tento koncept v Británii, avšak v USA vznikl jako protiklad 
k tržní orientaci zbylých televizních sítí [Newcomb 1998: 1314–1315].



syndikovanou show Not For Women Only, která běžela celých osm let. V této show se 

zaměřovala pět dní v týdnu na jedno téma, a i přes svůj název byl tento pořad určen 

primárně ženám. I když Waltersová od roku 1974 spolumoderovala Today Show, chtěla 

show vlastní, kde by  mohla vést rozhovory s osobnostmi a usídlila by se jako moderátorka 

talk show. Když v roce 1976 opustila NBC a za plat milion dolarů ročně, příslib vlastní 

show a větší seberealizace přestoupila do ABC, začala moderovat zprávy. I když prvotní 

reakce na osobnost Waltersové byly negativní (podle soudobých průzkumů bylo 13 procent 

diváků raději, kdyby zprávy četl muž, většině divákům vadil její hlas apod.), její interview 

se známými osobnostmi patřily mezi vysoce sledované a sledovanost rostla. První 

exkluzivní rozhovor v jejím vlastním pořadu s prezidentem Jimmym Carterem sledovalo 

několik milionů lidí [Timberg 2002: 100–103].

 Mezitím Johnny Carson se svou show jen posiloval. Zatímco v šedesátých letech 

show sledovalo průměrně 7,5 milionu diváků, na konci let  sedmdesátých to bylo už 

17 milionů. Pro Carsona to však bylo období vyjednávání a nepříjemností s vedením NBC, 

které mu neustále stanovovalo nové podmínky, které Carson nechtěl plnit. Podmínky 

zahrnovaly například větší propagaci ostatního vysílaného obsahu NBC, více rozhovorů 

s prestižními celebritami a navrácení se k původnímu čtyřdennímu vysílání show namísto 

třídenního. NBC si byla dobře vědoma toho, že jí Carson zajišťuje daleko vyšší 

sledovanost, a proto jej chtěla mít  na obrazovkách častěji. Když Carson v roce 1979 

v rozhovoru pro 60 Minutes stanice CBS zmínil, že chce opustit The Tonight Show, klesly 

ceny  akcií NBC (resp. RCA). Po mnoha vyjednáváních Carson na vysílání čtyřikrát týdně 

přistoupil, pouze však za cenu zvýšení honoráře na 6 milionů dolarů ročně a dodatečných 

12 milionů pro Carsonovu produkční společnost Carson Productions. Ta měla na starosti 

nejen produkci The Tonight Show, ale i některých filmu a televizních speciálů [Timberg 

2002: 106–110].

2.5.  4. období: 1980–1990

 Toto období se nese ve znamení dalších technologických pokroků. Produkční 

společnosti byly schopné mezi své syndikované stanice rozeslat obsah prostřednictvím 

satelitů ještě v ten samý den, co byl pořad dotočen. Celonárodní vysílací sítě musely čím 

dál tím intenzivněji čelit syndikovanému obsahu. Přišlo období prolínání různých podob 

talk shows a osmdesátá léta se ukázala jako období velké konkurence [Timberg 2002: 111–

112]. Jednou z nejvýraznějších postav tohoto období, která má svou talk show dodnes, je 
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bezpochyby David Letterman, jehož  show bude zanalyzována i v závěru této práce. 

Nejprve ale popíšu, jak vypadal zrod této úspěšné postavy televizních obrazovek.

 David Letterman vycházel z Carsonova modelu zábavné late-night talk show. Show 

dal ironický podtón a inspiroval mnohé ostatní moderátory, včetně samého Carsona. 

Letterman měl vždy blízko ke komedii a stand-up comedy. V roce 1978 se objevil v The 

Tonight Show, kde měl půlhodinový  prostor pro své číslo. Ještě před tím, než měl svou 

vlastní late-night talk show, působil v ranní show na NBC. Ta byla zpočátku vedena jako 

spojení informačních bloků, humoru a jakési domácí atmosféry, což Letterman po svém 

nástupu rychle změnil a akcentoval komedii. Přesto ale neměla dlouhého trvání a navzdory 

protestům lidí, co show sledovali, byla po půl roce zrušena. Show ale dostala během svého 

vysílání dvě ocenění Emmy a Letterman se rychle stával populárním. Lidé volali po jeho 

návratu a vzhledem k tomu, že mu v době zrušení ranního pořadu ještě nevypršela smlouva 

s NBC, měla 1. 2. 1982 na NBC premiéru jeho vlastní late-night talk show Late Night with 

David Letterman [Timberg 2002: 111–116]. Late Night with David Letterman byla 

zařazena hned po Carsonově pořadu, což výrazně pomohlo jeho počáteční sledovanosti 

[Halper 2009: 163].

 Konec osmdesátých let se nesl ve znamení úspěchů a rozmachu nejen late-night 

talk shows, ale i těch denních. Úspěch mohla slavit první afroameričanka, která se 

prosadila ve své vlastní denní talk show – Oprah Winfrey. Na poli late-night zase poprvé 

konkurovala Carsonovi žena, konkrétně Joan Rivers. Právě té se budu na následujících 

řádcích věnovat podrobněji, třebaže její první talk show, se kterou Carsonovi konkurovala, 

neměla dlouhého trvání. Její komediální styl totiž  do jisté míry připomíná styl pořadu 

Chelsea Lately, jehož analýzou se budu zabývat v závěru práce.

 Boj o sledovanost mezi Carsonem a Riversovou začal v roce 1986, když Riversová 

prodloužila svou současnou smlouvu s televizní stanicí Fox o tři roky. Avšak jediné, co tyto 

dvě osobnosti spojovalo, byl formát pořadu, který  oba uváděli, a stejný vysílací čas. 

Humor a styl obou nemohl být odlišnější. Carsonův středozápadní uhlazený  humor se ostře 

bil s agresivním, průbojným stylem Riversové. Šlo o souboj maskulinity a femininity, 

kterého si všimla média po celé zemi. Riversová však souboj o sledovanost prohrála, 

i když není zcela jasné, proč tomu tak bylo. Je možné, že se tak stalo mj. i díky  přičinění 

konkurenční Carsonovy NBC, která hrozila hostům show Joan Rivers, že je dá na 

„blacklist“ – tedy pokud se u ní ve studiu objeví, ke Carsonovi se již nedostanou. Je ale 
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také dost možné, že se její břitkému stylu nedostalo takové odezvy, protože na ni diváci 

nebyli připraveni [Timberg 2002: 131–134].

2.6.  5. období: 1990–2000

 V devadesátých letech nebyla talk show již neznámým formátem, ale 

institucionalizovanou formou zábavy. Přišlo období změn, ale i období přemítání a návratu 

ke klasickým talk shows. Jednou z největších změn byl odchod Johnnyho Carsona 

z Tonight Show na počátku 90. let. Tento krok předznamenal další boj o sledovanost – 

tentokrát mezi Carsonovým nástupcem Jayem Lenem a veteránem z 80. let Davidem 

Lettermanem.

 Ačkoli se zdálo, že formát talk show nikterak neupadá, co se sledovanosti týče, 

opak byl pravdou. Carson měl sice před svým odchodem stálou sledovanost, avšak nižší 

než v polovině sedmdesátých let. Objevovala se nová generace mladých diváků late-night 

talk shows, kteří převážně žili ve městech. Od doby Carsonovy největší slávy 

v sedmdesátých letech do roku 1990 se počet diváků zvedl z 18 na 27 milionů 

[Timberg 2002: 151–152].

 Jay Leno, podobně jako Letterman, začínal se stand-up  comedy. Ve své komedii 

inklinoval k politickému humoru, ve kterém se předmět a terč vtipu pokoušel 

nezesměšňovat. I přes své vysoké pracovní nasazení a pracovitost nebyly jeho začátky 

v Tonight Show jednoduché. Těžko navazoval na Carsonovu tradici, jelikož byl podle 

mnohých moc „milý“ pro Carsonův pořad. A i když nebyl zpočátku úspěšný, začal ve 

sledovanosti dosahovat na čísla konkurenčního Davida Lettermana. Jak se ukázalo, nebylo 

to ani tak tím, že by se Leno nějak komediálně přibližoval svému (resp. Carsonovu) 

publiku. Spíše Letterman začal ve své pozici oslabovat. Jeho talk-show přestávala být  tolik 

ironickou, Letterman se více otevíral publiku a podal velmi rozpačitý výkon při 

moderování předávání cen Oscar v roce 1995. Jak se ale s odstupem ukázalo, nebyla to 

pouze Lettermanova chyba, která zapříčinila pokles sledovanosti. CBS se nedařilo zaplnit 

prime-time natolik zajímavým obsahem, aby diváky udržela až  do Lettermanovy show. 

Navíc s příchodem televizní sítě Fox začala tratit i na některých místních stanicích, které jí 

Fox přebrala. Lenova pracovitost, která byla po Carsonovi až  neobvyklá, nakonec 

dopomohla k tomu, že ve sledovanosti na sklonku roku 1995 předběhl Lettermana 

[Timberg 2002: 152–158].
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 Druhá polovina 90. let se nesla ve znamení senzacechtivosti a rozmachu denních 

talk shows. Moderátoři se snažili šokovat a jejich pořady se začínaly zabývat 

rozvolněnějšími a kontroverznějšími tématy. Příkladem takové show, která „žila“ ze 

skandálů je The Ricki Lake Show stejnojmenné moderátorky [Timberg 2002: 175–176]. 

Ricki Lake si do pořadu zvala neznámé lidi, kteří měli nějaký problém9 a ona jej řešila ve 

studiu i s pomocí publika. Podle kritiků se Lakeové podařilo snížit  úroveň televizní zábavy 

na nové minimum. I přesto si našla mnoho diváků. Měla nejmladší publikum ze všech 

soudobých denních talk shows – 22 procent diváků tvořily  děti od dvou do sedmnácti let 

[ibid]. Následovalo mnoho dalších, nových moderátorů, kteří se často udrželi na 

obrazovkách dodnes – například Jerry Springer v late-night talk show nebo Rosie 

O’ Donnell ve své denní show.
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chování“[Timberg 2002: 176].



3. Analýza

 V této části se bude práce věnovat pěti vybraným televizním late-night talk shows. 

Analýza se bude týkat popisu pořadu. Součástí tohoto popisu budou základní informace 

o stopáži, povaze late-night talk show, informace o moderátorovi, témata, kterým se talk 

show věnuje, průběh apod. Práce podrobí analýze ty talk shows, které si přímo konkurují 

ve stejném časovém úseku a o nichž se již zmínila nebo se jim podrobněji věnovala. 

V analýze půjde především o to, jakou podobu mají pořady  v současnosti. Jde primárně 

o Late Show with David Letterman společnosti CBS, The Tonight Show with Jay Leno 

televize NBC a o talk shows, které následují bezprostředně po nich. V případě stanice CBS 

to je The Late Late Show with Craig Ferguson, NBC pak navazuje s Late Night with 

Jimmy Fallon. V neposlední řadě se tato práce zaměří i na show Chelsea Lately, která sice 

nedosahuje tak vysoké sledovanosti jako ostatní talk shows, ale během několika let začala 

výrazně posilovat. První kapitola se bude zabývat historicky  nejstarší show10, resp. nejdéle 

působící osobností late-night talk show, Davidu Lettermanovi.

3.1. Late Show with David Letterman

 O této show již práce několikrát pojednávala. Je ale důležité uvést některá dříve 

neuvedená fakta. Show probíhá11 každý  všední den od 23:3512 prostřednictvím sítě CBS 

a trvá 60 minut včetně reklamních bloků [CBS Interactive 2013c]. Pořad začíná úvodní 

znělkou – přeletem přes New York kolem sochy  Svobody a představením jmen hostů 

večera. David Letterman otevírá svou show za doprovodu kapely, ve které působí Paul 

Shaffer. Ten má na starosti hudební režii pořadu a s Lettermanem je spojen již  od jeho 

působení na NBC [CBS Interactive 2013b]. Studio vypadá jako studia většiny  late-night 

talk shows. Zadní část tvoří noční silueta města, ve kterém se show natáčí, a přední část 

tvoří stůl, za kterým Letterman usedá. Nalevo od stolu jsou dvě samostatná křesla, kam 

usedají hosté. Stejně jako mnoho moderátorů i Letterman má své tradiční přivítání, ve 

kterém se pokaždé představí celým svým jménem. Následuje monolog, který  se zpravidla 

21

10  Pro upřesnění – Late Show with David Letterman není starší než The Tonight Show with Jay Leno. 
Letterman ale svou vlastní talk show vede již od první poloviny 80. let,  zatímco Leno se svou show přišel až 
v roce 1992.

11 Málokterá late-night talk show je vysílána skutečně živě. Již Carson upřednostňoval předtočené díly, které 
sice byly před živým publikem, ale nebyly vysílány živě. Mnoho Carsonových následovníků ale i vrstevníků 
tento krok následovalo [Halper 2009: 101].

12 Jedná se o časové pásmo východního pobřeží Spojených států, tedy UTC-5. Standardně se v USA udává 
čas pro východní pobřeží a střed spojených států (eastern/central).



zabývá vícero tématy, ať už politickými či ze zábavního průmyslu. Často bývá proložen 

záznamy různých událostí, o kterých Letterman hovoří, pro pobavení publika. Zde se 

projevuje „fresh talk“, který  byl zmíněn v první části této práce. Letterman jakoby 

nezávazně a bez jakékoli struktury hovoří se Shafferem. Celkově je Letterman ironický, 

vtipkuje a navozuje atmosféru spontánnosti. Monology trvají zpravidla pod deset minut 

a Letterman je nevěnuje pouze lidem před televizními obrazovkami, ale reaguje i na 

publikum ve studiu. Po monologu následuje reklamní blok. V druhé části zpravidla 

následuje nějaký  skeč, čtení zpráv od diváků nebo Lettermanův Top Ten List, který  je 

součástí pořadu již  od devadesátých let. Letterman má na stole po celou dobu poznámky. 

Tento segment je kratší nežli úvod. Po dalším reklamním bloku přichází první host. 

Rozhovor s ním je přerušen dalším reklamním blokem, po němž  rozhovor pokračuje. Po 

skončení rozhovoru následuje další reklamní blok. Tentokrát je delší a naopak blok je 

proložen nějakým krátkým oznámením ze show. Do show po skončení bloku přichází další 

host, před jehož přivítáním Letterman zpravidla opět prohodí pár slov se Shafferem. 

S druhým hostem vede Letterman další rozhovor nebo jde o stand-up komika, který  před 

publikem předvede své vystoupení, neboli set. V závěru se představí hudební číslo, které je 

součástí každé epizody. Letterman kapele poděkuje a pořad skončí.

 Letterman působí na obrazovkách nejdéle, a protože byl po dlouhou dobu 

nejsledovanější, nevyhnutelně se s ním stále mnoho ostatních pořadů srovnává. 

Lettermanova show působí přesně tak, jak bylo popsáno v první části této práce. Show 

působí na první pohled spontánně, čemuž dopomáhá nejen komediální talent Lettermana, 

ale i nezávazné povídání se Shafferem, jakožto Lettermanovou „pravou rukou“. Zároveň se 

ale Letterman drží svých poznámek, jejichž  přítomnost dodává divákům pocit, že se „jede“ 

podle předem připraveného scénáře, takže je nemůže nic šokovat. Element interakce 

s publikem není pouze pasivní, který by  byl projevován potleskem, ale Letterman 

s publikem komunikuje i tím, že živě odpovídá na předem vybrané divácké dotazy. I přes 

slušnou úroveň pořadu a jeho dlouhou tradici však Letterman dlouhodobě prohrává boj 

o sledovanost  s konkurenčním Lenem, potažmo Fallonem [TVbytheNumbers 2013]. 

Fallonovi v časovém úseku konkuruje Craig Ferguson, jehož  show rozebírá následující 

kapitola.
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3.2. The Late Late Show with Craig Ferguson

 Craig Ferguson se jako jediný  ze všech výše jmenovaných narodil v Evropě, 

konkrétně ve skotském Glasgow. Ve Velké Británii se na televizních obrazovkách ve své 

vlastní show poprvé objevil ještě v první polovině 90. let – v The Ferguson Theory. Po 

zrušení tohoto pořadu se v roce 1995 přesunul do Spojených států amerických, kde 

účinkoval v komediální show Maybe This Time stanice ABC po boku Betty White a Marie 

Osmond. Ta ale neměla dlouhého trvání. I přesto až do roku 2003 působil v ABC, tentokrát 

v dlouholetém seriálu The Drew Carey Show. Do Late Late Show nastoupil v lednu roku 

2005, kde je dodnes [CBS Interactive 2013a]. Pokračuje tak v Late Late Show, kterou do té 

doby vedl Craig Kilborn.

 Late Late Show with Craig Ferguson začíná hned po Lettermanovi, tedy ve 00:35 

a trvá 60 minut [CBS Interactive 2013a]. Show narozdíl od Lettermanovy  začíná krátkým, 

zhruba tříminutovým segmentem, který předchází znělce. Součástí je krátký  monolog, 

nebo krátký  maňáskový  skeč, popř. interakce s někým z publika, který stojí vedle 

Fergusona. Po reklamě přichází znělka, jejíž  součástí je i Ferguson. Po příchodu do studia 

přivítá publikum a začne monolog, který často působí uvolněněji a improvizovaněji nežli 

Lettermanův. Stalo se tradicí, že v každém z monologů proběhne věta „It’s a great day  for 

America, everybody“, po které Ferguson kamarádsky „poplácá“ kameru. Stejně tak jako 

Letterman má svého Shaffera i Ferguson má svou „pravou ruku“, kterou tvoří kostlivec 

Geoff Peterson. Jde o mechanického robota, který  takřka nehybně stojí v levé části studia 

a kterého mluví Josh Thompson. V průběhu pořadu, zejména v úvodním monologu s ním 

Ferguson občas interaguje. Po monologu usedá Ferguson ke svému stolu a věnuje se 

jednomu z opakujících se segmentů, mezi které mimo jiné patří čtení diváckých příspěvků 

z Twitteru. Po tomto segmentu následuje další reklamní blok a na řadu přichází první host, 

jehož  segment je stejně jako v Lettermanově případě rozdělen na dvě části. Konec druhé 

části pak občas bývá zakončen nějakým klasickým rituálem, který  Ferguson s hosty 

pravidelně dělá – například „trapné ticho“, kdy Ferguson s hostem předstírá moment trapné 

chvíle v rozhovoru. Rozhovory  bývají zpravidla dva, občas místo druhého hosta zaujme 

nějaký  stand-up komik. Zřídkakdy vystoupí i nějaká kapela. Po posledním reklamním 

bloku shrnuje Ferguson celou episodu v segmentu zvaném „What Did We Learn on the 

Show Tonight, Craig?“.

 Ferguson přichází po Lettermanovi na scénu jako daleko cyničtější a ironičtější. 

Akcentována je nepřipravenost pořadu a Fergusonova projevu. Na začátku každého 
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interview roztrhá předem připravené lístky z otázkami, které mu leží na stole, aby podtrhl 

spontánnost rozhovoru. Vzhledem k faktu, že se to ale děje v každé epizodě, je tento projev 

nevyhnutelně stereotypní a ve své podstatě přestává být náznakem nepřipravenosti 

rozhovoru. Show ale nepůsobí tak velkolepě a Ferguson daleko více interaguje s publikem 

nejen před monologem (interakce s konkrétními lidmi z publika, které si přivede před 

kameru), ale i v průběhu pořadu, kdy aktivně reaguje na potlesk či smích publika.

3.3. The Tonight Show with Jay Leno

 Leno začíná stejně jako Letterman, tedy úvodní znělkou, která má velmi podobný  

charakter záběrů města, ve kterém se pořad natáčí – v tomto případě v Los Angeles. Ve 

znělce jsou představeny jména těch, kteří vystoupí. Na scénu poté přichází Jay  Leno. Ve 

studiu je přítomna i kapela Ricky Minor, kterou Leno pozdraví a hned po příchodu si podá 

ruku s několika diváky, kteří stojí vpředu. Pozdraví slovy  „Welcome to the Tonight Show!“ 

a následuje desetiminutový monolog, který Leno přednáší převážně těm, co jsou přítomní 

ve studiu. Je s podivem, že se takřka nikdy  nepodívá přímo do kamery. V monologu se 

taktéž zabývá vícero tématy – sportovními, politickými a společenskými. Trvá 

standardních deset minut a následuje reklamní blok, po kterém Leno opět představí jména 

hostů a přichází komediální skeč nebo pravidelný segment. Velmi populární segment tvoří 

„Headlines“, kde se Leno věnuje humorným a podivným zprávám, které proběhly tiskem 

a byly mu zaslány diváky. Po konci segmentu následuje reklamní blok a první host, jehož 

rozhovor je stejně jako u Lettermana rozdělen na dvě části. Po skončení rozhovoru zůstává 

první host ve studiu a přesedá si z křesla, které je blízké Lenovu stolu, na sedačku. Často 

tak v druhém rozhovoru, který  následuje, dochází k interakci mezi jednotlivými hosty. To 

v Lettermanově případě není možné, neboť první host studio opouští zpravidla hned po 

konci rozhovoru. Leno se ale vždy snaží zpovídat hosta, kterému by se měl daný segment 

věnovat. Po konci druhého rozhovoru následuje reklamní blok a poslední segment, který je 

v drtivé většině hudební a zahrnuje vystoupení živého interpreta. Po tomto segmentu show 

končí.

 Lenova a Lettermanova show je prakticky ve všech ohledech identická, s několika 

drobnými detaily. V obou případech jde o šestisegmentovou show, ve kterých se probírají 

stejná témata a hosté se nijak zvlášť neliší, co se známosti týče. V obou případech je patrná 

vysoká připravenost, ale také rutina a v Lenově případě jakási rezignovanost. Jeho úvodní 

monolog mívá málokdy jakékoli pojítko mezi tématy a zpravidla jde o kusá souvětí, která 

24



vrcholí pointou jen proto, aby bylo místo na další. Nezvyklý je i Lenův přednes monologu, 

ve kterém se zřídkakdy podívá do kamery, směrem k televizním divákům. Vždy  se dívá 

přímo pod kameru, nebo do stran na diváky. Přesto jsou rozhovory o poznání zajímavější 

v momentě, kdy se vedle sebe na sedačkách potkají dva hosté, kteří by často neměli 

společné místo, kde by se mohli střetnout, a začnou na sebe ve studiu reagovat.

3.4. Late Night with Jimmy Fallon

 Než začal Jimmy Fallon moderovat svou vlastní show, prošel si několika různými 

televizními rolemi. Začínal na NBC v komediálním pořadu Saturday Night Live, několikrát 

moderoval předávání hudebních a filmových cen MTV a po odchodu Conana O’Briena 

z Late Night v březnu roku 2009 nastoupil na jeho místo [NBCUniversal Media 2013a]. 

Fallon má tedy za sebou, stejně jako většina moderátorů late-night talk shows, komediální 

minulost. 

 Stejně jako Late Late Show with Craig Ferguson i Late Night with Jimmy Fallon 

přichází hned po hlavní late-night talk show, v tomto případě po Tonight Show with Jay 

Leno v 00:35. Je tedy v přímé konkurenci s Late Late Show with Craig Ferguson. S ním 

má i podobnou znělku, ve které Fallon běží New Yorkem a zdánlivě přiběhne reálně do 

studia, když se rozevře opona. V pravé části studia hraje kapela The Roots. Stejně jako 

v případě komornější Late Late Show i Fallonovo studio je o poznání menší nežli Lenovo. 

Během prvního segmentu proběhne klasický úvodní monolog, který  je o vícero tématech, 

které nemají žádné pojítko. Strukturou je tak podobný  Lenovi. Po monologu přichází na 

řadu některý  ze segmentů, kterého se Fallon účastní buď zpoza svého stolu nebo jde přímo 

mezi diváky, kteří se stávají součástí skečů. Populární je například segment, během něhož 

se Fallon zeptá vybraných diváků na nějaké osobní informace a nechá The Roots o nich 

zahrát píseň tak, aby  ve zpívaném textu použili údaje o divákovi. Po reklamním bloku 

následuje rozhovor s prvním hostem. Rozhovor s ním je přerušen dalším reklamním 

blokem, poté se účastní nějaké hry  nebo skeče spolu s Fallonem. Po skončení hry 

a předposlední přestávce přichází druhý host, se kterým Fallon vede rozhovor. Poslední 

segment po posledním reklamním bloku je ve znamení hudebního vystoupení, popřípadě 

vystoupení stand-up komika.

 Ze všech výše uvedených talk shows Fallonova nejvíce využívá potenciálu kapely. 

Ve svém přístupu k publiku a ve svém monologu se Fallon hodně podobá Lenovi a snad 

možná i proto bude Lena v roce 2014 nahrazovat, až  Leno Tonight Show 
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opustí [Luippold 2013]. Late Night splňuje všechna kritéria, která práce zmiňuje v druhé 

kapitole –participaci diváků, „fresh talk“ a vysokou strukturovanost. I přes některé prvotní 

rozpačité a negativní reakce [Gilbert  2009] se Fallonovi (pravděpodobně díky úspěšnému 

Lenovi) podařilo udržet na obrazovkách a nyní bude svůj pořad opouštět a nahradí 

úspěšnějšího Lena. Kdo zaplní Fallonovo místo je už v tuto chvíli jasné, i když se 

o možném nástupci vedly spekulace. Ve hře byla kromě Setha Meyerse ze Saturday Night 

Live, který byl nakonec vybrán [Carter 2013], i Chelsea Handler z Chelsea Lately 

[Blake 2013]. Právě Chelsea Handler se svou současnou show zakončuje tuto kapitolu.

3.5. Chelsea Lately

 Chelsea Lately je jako jediná z dříve jmenovaných vysílaná pouze přes kabelovou 

televizi, konkrétně přes kanál E! Entertainment Television, jenž  vlastní NBCUniversal, 

konkrétně NBCUniversal Cabel Entertainment. Obsahem se televize zaměřuje především 

na události z populární kultury, životů celebrit, dále se věnuje módě, hudbě, televizi apod. 

Nejznámější jsou její živé přenosy z červených koberců různých předávání cen 

a kulturních událostí [E! Entertainment Television 2013a]. Chelsea Handler začínala jako 

stand-up komička. Do televize se poprvé dostala v rámci pořadu Girls Behaving Badly 

kanálu Oxygen. Na E! se propracovala ke své první talk show The Chelsea Handler Show, 

která se později přejmenovala na současnou Chelsea Lately. Kromě úspěšné moderátorky 

je také spisovatelkou a napsala několik knih, které se dostaly  až na první místo v žebříčku 

prodejnosti. V současnosti je jedinou ženou v oblasti late-night talk shows 

[E! Entertainment Television 2013b].

 Chelsea Lately začíná přesně o půlnoci [ibid] a trvá necelou půlhodinu. Stopáž se 

zpravidla pohybuje okolo 25 minut. Handlerová otevírá pořad monologem, který bývá 

daleko kratší než u ostatních talk shows, což je dané i celkovou stopáží. Monolog je 

předem napsaný  a vždy  se věnuje pouze jednomu tématu – to je velmi zřídka politické, 

většinou se věnuje osobnímu životu Handlerové nebo celebritám. Následuje znělka, která 

představí nejen jméno hosta, se kterým bude Handlerová vést rozhovor a který  bývá pouze 

jeden, ale i témata, která se budou v pořadu probírat. Kromě Handlerové je totiž přítomný 

i panel tří lidí, kteří se věnují různým bulvárním a společenským tématům během celého 

druhého segmentu. Tito hosté jsou převážně z řad stand-up komiků, ale i scénáristů a lidí, 

co na pořadu pracují. Posledním, kdo je ve studiu po celou dobu, je osobní asistent 

Handlerové, Chuy Bravo. Druhý  segment, kterému se říká Roundtable je rozdělen na dvě 
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části, ve kterých Handlerová jednotlivě uvádí témata, ke kterým se pak vyjadřují všichni 

přítomní. Po konci tohoto segmentu přichází na řadu rozhovor s pozvanou celebritou, po 

kterém následuje poslední reklamní blok a poslední minutový  segment, ve kterém 

Handlerová zakončí show nějakým vtipem nebo poslední informací ze showbusinessu. 

Poté si spolu s Bravem potřese rukou s celou první řadou diváků a pořad končí.

 Chelsea Lately ze všech doposud rozebíraných late-night talk shows nejvíce 

vyčnívá. V první řadě je host vždy jeden, hudební vystoupení se prakticky nikdy nekoná 

a show zejména přináší panel hostů, kteří řeší nějaká témata. Oproti denním talk shows, 

které mají obdobný  charakter (The View) je ale Chelsea Lately orientována primárně na 

zprávy  ze zábavního průmyslu a na obskurní bulvární materiál (bizarní zatčení, výstřední 

chování apod.). Handlerová srší sarkasmem, ironií a cynismem a ve svém projevu je velmi 

blízko Riversové. Styl humoru je daleko agresivnější než kohokoli z dříve jmenovaných. 

Pořad je daleko více o ní samé, nežli tomu tak bylo v dříve analyzovaných shows. 

Hvězdou pořadu je primárně Handlerová. Rozhovory  nejsou přílišně vedené za účelem 

zjištění informací o hostovi nebo o filmu či albu, které tam přišel propagovat, ale za 

účelem co nejvíce pobavit. Proto se často Handlerová aktivně vkládá do odpovědí hosta, 

aby je nějak sarkasticky  či cynicky  podtrhla, což publikum oceňuje. S publikem ale 

Handlerová po celou dobu show vůbec nekomunikuje, do show není zakomponován ani 

jiný  segment, který by  se věnoval diváckým otázkám nebo dopisům. Účast  publika je proto 

v tomto pořadu velmi pasivní.

3.6.  Shrnutí

 Všechny late-night talk shows mají mnoho společné. Nikde neabsentuje monolog 

a všechny shows jsou soustředěny  kolem silných a velkých osobností, které mají nadání 

podmanit si publikum. Charakter hostů napříč pořady se výrazně neliší, mnozí hosté 

navštívili vícero z nich a opakovaně. Jediná Chelsea Handler zve do svého pořadu 

výhradně herce, zpěváky, moderátory apod., nikdy však osobnosti z politické sféry. Tento 

fakt je pravděpodobně dán i povahou stanice, na které vysílá. Méně známí herci a herečky 

se dostávají zpravidla nejdříve do Fallonovy a Fergusonovy  show, aby  pak v době větší 

slávy mohli usednout u Lettermana či Lena. Jsme svědky toho, jak se z pozdějších, takřka 

ranních hodin, které již nemají tak vysokou sledovanost, dostávají moderátoři do časů 

dřívějších a přebírají místa těch, kteří se v showbusinessu pohybují již delší dobu. Leno 

tímto způsobem nahradil Carsona, i on teď bude nahrazen, tentokrát Fallonem. Je těžké 
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předjímat, kam se jeho pořad bude ubírat, vzhledem k podobnosti obou shows a charakterů 

moderátorů. Všechny talk shows (vyjma Chelsea Lately) jsou šestisegmentové, liší se 

pouze umístěním přestávek. Zajímavý  je fakt, že pozdější a méně sledované shows 

zřídkakdy uvedou do studia i nějakou kapelu či interpreta. Jedinou výjimkou v tomto 

ohledu se zdá být Late Night with Jimmy Fallon, která má vlastní kapelu a v závěru ještě 

hudebního hosta.
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ZÁVĚR

 Od počátku padesátých let, kdy se formát televizní talk show zrodil, uplynulo 

šedesát let a tento formát prodělal spoustu změn. Úspěšní průkopníci padesátých let 

připravili půdu pro velmi úspěšné dekády nadcházejících shows a silných osobností. 

Johnny Carson by  nemohl bez původního dua Allen a Paar diktovat podmínky všedních 

večerů po dlouhých třicet let, stejně tak by  Letterman nemohl překonat Lena v délce 

televizního působení. Bouřlivá osmdesátá a devadesátá léta dala vzniknout mnohým 

formátům, které dříve neměly obdoby a spolu s celkovými společenskými změnami daly 

světu i první afroamerickou ženu, která moderovala svou vlastní talk show. Analýza, která 

byla provedena v závěru této práce, ukazuje, že i přes širokou škálu a rozličnost televizních 

talk shows, stojí většina z nich na stejných základech a na obrazovky přichází s podobnými 

segmenty. Největší rozdíly lze shledat v osobnostech jednotlivých moderátorů, kolem 

kterých je show utvářena. Od jejich specifických komediálních přístupů se pak odvíjí 

i celkový tón pořadu. Vzhledem k obratu k tradičním scénářům late-night talk shows v 

současné době, je těžké předjímat, kam se bude tento formát dále vyvíjet. Jedno je ale 

jasné. Formát late-night talk show je ustálenou součástí americké televizní a populární 

kultury  a stabilní čísla sledovanosti hovoří o tom, že v blízké budoucnosti jednoznačně 

nehrozí jeho ústup.
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SUMMARY

 This thesis focused on the evolution of talk show as a television format, 

accentuating the late-night talk show. It offered a historical view on how the format has 

grown and re-invented itself throughout the decades. Many specific talk show formats and 

personalities emerged only to be forgotten several years later but several people like 

Johnny Carson, David Letterman, Barbara Walters or Oprah Winfrey found their spotlight 

and graced the television screen for decades. It also analyzed several late-night talk show 

and pointed out their similarities and differences. The analysis shows that even though 

contemporary  television offers a wide variety of different talk shows, they all have 

common core that the whole show revolves around. They all feature a host that informally 

communicates with the audience, they  all incorporate „fresh talk“ into their routines, they 

all have monologues and all invite famous guests to the studio. The differences aren’t vast, 

some segments look identical. What really makes a difference is the host’s personality and 

specific comedic approach. Over the years, many things have changed but the fundamental 

talk show principles that run deep into radio era remain the same. Undoubtedly, without 

the very influential fifties television personalities like Steve Allen and Jack Paar, that have 

set up the boundaries for forthcoming decades of television talk, today’s talk shows would 

look differently. The talk show format is however still very popular and it seems that  it is 

here to stay.

30



POUŽITÁ LITERATURA

A Short History Of Ernie Kovacs. QUAGLIATA, Albert J. Ernie Kovacs Dot Net A Tribute 

To Television's Original Genius [online]. © 2013 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: http://

www.erniekovacs.net/ernie1.html

About E! Online. E! ENTERTAINMENT TELEVISION. Entertainment & Celebrity 

News: Celebrity Gossip - E! Online [online]. © 2013a [cit. 2013-04-24]. Dostupné z: 

http://uk.eonline.com/about/

About The Late Late Show - CBS.com. CBS INTERACTIVE. CBS TV Network 

Primetime, Daytime, Late Night and Classic Television Shows [online]. © 2013a [cit. 

2013-04-23]. Dostupné z: http://www.cbs.com/shows/late_late_show/about/

BAUGHMAN, James L. Same time, same station: creating American television, 1948–

1961. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2007. ISBN 978-080-1879-333.

BLAKE, Meredith. Who will replace Jimmy Fallon on 'Late Night'?. LOS ANGELES 

TIMES. Los Angeles Times: California, national and world news - latimes.com [online]. 

3.4.2013 [cit. 2013-04-24]. Dostupné z: http://www.latimes.com/entertainment/envelope/

cotown/la-et-ct-who-will-replace-jimmy-fallon-20130403,0,2149448.story

BRIGGS, Asa a Peter BURKE. A social history of the media: from Gutenberg to the 

Internet. Cambridge: Polity, 2002, viii, 374 p. ISBN 07-456-2375-1.

CARTER, Bill. Seth Meyers to Succeed Fallon on 'Late Night'. THE NEW YORK TIMES 

COMPANY. The New York Times: Breaking News, World News & Multimedia [online]. 

12.5.2013 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/2013/05/13/business/

media/seth-meyers-to-succeed-fallon-on-late-night.html?_r=0

Ellen Hume: Published Articles: Talk Show Culture. HUME, Ellen. Ellen Hume: Media 

Analyst and Journalist [online]. © 2000–2010a [cit. 2013-04-04]. Dostupné z: http://

www.ellenhume.org/articles/talkshow1.htm

31

http://www.erniekovacs.net/ernie1.html
http://www.erniekovacs.net/ernie1.html
http://www.erniekovacs.net/ernie1.html
http://www.erniekovacs.net/ernie1.html
http://uk.eonline.com/about/
http://uk.eonline.com/about/
http://www.cbs.com/shows/late_late_show/about/
http://www.cbs.com/shows/late_late_show/about/
http://www.latimes.com/entertainment/envelope/cotown/la-et-ct-who-will-replace-jimmy-fallon-20130403,0,2149448.story
http://www.latimes.com/entertainment/envelope/cotown/la-et-ct-who-will-replace-jimmy-fallon-20130403,0,2149448.story
http://www.latimes.com/entertainment/envelope/cotown/la-et-ct-who-will-replace-jimmy-fallon-20130403,0,2149448.story
http://www.latimes.com/entertainment/envelope/cotown/la-et-ct-who-will-replace-jimmy-fallon-20130403,0,2149448.story
http://www.nytimes.com/2013/05/13/business/media/seth-meyers-to-succeed-fallon-on-late-night.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2013/05/13/business/media/seth-meyers-to-succeed-fallon-on-late-night.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2013/05/13/business/media/seth-meyers-to-succeed-fallon-on-late-night.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2013/05/13/business/media/seth-meyers-to-succeed-fallon-on-late-night.html?_r=0
http://www.ellenhume.org/articles/talkshow1.htm
http://www.ellenhume.org/articles/talkshow1.htm
http://www.ellenhume.org/articles/talkshow1.htm
http://www.ellenhume.org/articles/talkshow1.htm


Ellen Hume: Published Articles: Talk Show Culture. HUME, Ellen. Ellen Hume: Media 

Analyst and Journalist [online]. © 2000–2010b [cit. 2013-04-04]. Dostupné z: http://

www.ellenhume.org/articles/talkshow2.htm

GOMERY, Douglas. A history of broadcasting in the United States. Malden, MA: 

Blackwell Pub., 2008, ISBN 14-051-2282-X.

GILBERT, Matthew. Fallon gets off to sluggish start on new 'Late Night'. NY TIMES. 

Boston.com: Boston, MA news, breaking news, sports, video [online]. 4.3.2009 [cit. 

2013-04-24]. Dostupné z: http://www.boston.com/ae/tv/articles/2009/03/04/

fallon_gets_off_to_sluggish_start_on_new_late_night/

HALPER, Donna L. Icons of talk : the media mouths that changed America. Westport, CT: 

Greenwood icons, 2009, ISBN 978-0-313-34381-0.

HARE, Breeanna. Viewers still in Letterman's corner. CABLE NEWS NETWORK. 

CNN.com [online]. 7.10.2009 [cit. 2013-04-23]. Dostupné z: http://edition.cnn.com/2009/

SHOWBIZ/TV/10/07/letterman.show.ratings/index.html?_s=PM:SHOWBIZ

Channel Seven: Finale. INGRAM, Clarke. DuMont Television Network: Historical Web 

Site [online]. © 1999–2008 [cit. 2013-05-14]. Dostupné z: http://www.dumonthistory.com/

7.html

Chelsea Lately: E! Online. E! ENTERTAINMENT TELEVISION. Entertainment & 

Celebrity News: Celebrity Gossip - E! Online [online]. © 2013b [cit. 2013-04-24]. 

Dostupné z: http://uk.eonline.com/shows/chelsea/bio

CHORBA, Frank J. Kovacs, Ernie. THE MUSEUM OF BROADCAST 

COMMUNICATIONS (MBC). The Museum of Broadcast Communications [online]. © 

2010 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: http://www.museum.tv/eotvsection.php?

entrycode=kovaksernie

32

http://www.ellenhume.org/articles/talkshow2.htm
http://www.ellenhume.org/articles/talkshow2.htm
http://www.ellenhume.org/articles/talkshow2.htm
http://www.ellenhume.org/articles/talkshow2.htm
http://www.boston.com/ae/tv/articles/2009/03/04/fallon_gets_off_to_sluggish_start_on_new_late_night/
http://www.boston.com/ae/tv/articles/2009/03/04/fallon_gets_off_to_sluggish_start_on_new_late_night/
http://www.boston.com/ae/tv/articles/2009/03/04/fallon_gets_off_to_sluggish_start_on_new_late_night/
http://www.boston.com/ae/tv/articles/2009/03/04/fallon_gets_off_to_sluggish_start_on_new_late_night/
http://edition.cnn.com/2009/SHOWBIZ/TV/10/07/letterman.show.ratings/index.html?_s=PM:SHOWBIZ
http://edition.cnn.com/2009/SHOWBIZ/TV/10/07/letterman.show.ratings/index.html?_s=PM:SHOWBIZ
http://edition.cnn.com/2009/SHOWBIZ/TV/10/07/letterman.show.ratings/index.html?_s=PM:SHOWBIZ
http://edition.cnn.com/2009/SHOWBIZ/TV/10/07/letterman.show.ratings/index.html?_s=PM:SHOWBIZ
http://www.dumonthistory.com/7.html
http://www.dumonthistory.com/7.html
http://www.dumonthistory.com/7.html
http://www.dumonthistory.com/7.html
http://uk.eonline.com/shows/chelsea/bio
http://uk.eonline.com/shows/chelsea/bio
http://www.museum.tv/eotvsection.php?entrycode=kovaksernie
http://www.museum.tv/eotvsection.php?entrycode=kovaksernie
http://www.museum.tv/eotvsection.php?entrycode=kovaksernie
http://www.museum.tv/eotvsection.php?entrycode=kovaksernie


Late Night TV Ratings. TVBYTHENUMBERS. TV Listings Guide, TV Ratings, TV News, 

TV Shows - Zap2it [online]. © 2013 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: http://

tvbythenumbers.zap2it.com/category/ratings/late-night/

Late Night with Jimmy Fallon: Watch Episodes, Video, and Clips for Free - NBC Official 

Site. NBCUNIVERSAL MEDIA. NBC.com: TV Network for Primetime, Daytime and Late 

Night Television Shows [online]. © 2013a [cit. 2013-04-24]. Dostupné z: http://

www.latenightwithjimmyfallon.com/about/jimmy-fallon/

Late Show Cast - CBS.com. CBS INTERACTIVE. CBS TV Network Primetime, Daytime, 

Late Night and Classic Television Shows [online]. © 2013b [cit. 2013-04-23]. Dostupné z: 

http://www.cbs.com/shows/late_show/bios/

LUIPPOLD, Ross. Jimmy Fallon To Take Over 'The Tonight Show' From Jay Leno In 

Spring 2014. THEHUFFINGTONPOST.COM. Breaking News and Opinion on The 

Huffington Post [online]. 3.4.2013 [cit. 2013-04-24]. Dostupné z: http://

www.huffingtonpost.com/2013/04/03/jimmy-fallon-to-take-over-tonight-show-

official_n_3007684.html

NEWCOMB, Horace, Cary O'DELL a Noelle WATSON. Encyclopedia of television. 

Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers, c1997, 3 v. (xxxv, 1948 p.). ISBN 18849642573.

Prime time. THE MUSEUM OF BROADCAST COMMUNICATIONS (MBC). The 

Museum of Broadcast Communications [online]. © 2013 [cit. 2013-05-14]. Dostupné z: 

http://www.museum.tv/eotvsection.php?entrycode=primetime

PROKOP, Dieter. Boj o média: dějiny nového kritického myšlení o médiích. 1. české vyd. 

Praha: Karolinum, 2005, ISBN 80-246-0618-6.

TIMBERG, Bernard a Bob ERLER. Television talk: a history of the TV talk show. Vyd. 1. 

Austin, Tex.: University of Texas Press, 2002. ISBN 02-927-8176-8.

33

http://tvbythenumbers.zap2it.com/category/ratings/late-night/
http://tvbythenumbers.zap2it.com/category/ratings/late-night/
http://tvbythenumbers.zap2it.com/category/ratings/late-night/
http://tvbythenumbers.zap2it.com/category/ratings/late-night/
http://www.latenightwithjimmyfallon.com/about/jimmy-fallon/
http://www.latenightwithjimmyfallon.com/about/jimmy-fallon/
http://www.latenightwithjimmyfallon.com/about/jimmy-fallon/
http://www.latenightwithjimmyfallon.com/about/jimmy-fallon/
http://www.cbs.com/shows/late_show/bios/
http://www.cbs.com/shows/late_show/bios/
http://www.huffingtonpost.com/2013/04/03/jimmy-fallon-to-take-over-tonight-show-official_n_3007684.html
http://www.huffingtonpost.com/2013/04/03/jimmy-fallon-to-take-over-tonight-show-official_n_3007684.html
http://www.huffingtonpost.com/2013/04/03/jimmy-fallon-to-take-over-tonight-show-official_n_3007684.html
http://www.huffingtonpost.com/2013/04/03/jimmy-fallon-to-take-over-tonight-show-official_n_3007684.html
http://www.huffingtonpost.com/2013/04/03/jimmy-fallon-to-take-over-tonight-show-official_n_3007684.html
http://www.huffingtonpost.com/2013/04/03/jimmy-fallon-to-take-over-tonight-show-official_n_3007684.html
http://www.museum.tv/eotvsection.php?entrycode=primetime
http://www.museum.tv/eotvsection.php?entrycode=primetime


The Tonight Show - All Bios - Newest - NBC Official Site. NBCUNIVERSAL MEDIA. 

NBC.com: TV Network for Primetime, Daytime and Late Night Television Shows [online]. 

© 2013b [cit. 2013-04-24]. Dostupné z: http://www.nbc.com/the-tonight-show/about/

Watch Late Show with David Letterman on CBS.com. CBS INTERACTIVE. CBS TV 

Network Primetime, Daytime, Late Night and Classic Television Shows [online]. © 2013c 

[cit. 2013-04-23]. Dostupné z: http://www.cbs.com/shows/late_show/

34

http://www.nbc.com/the-tonight-show/about/
http://www.nbc.com/the-tonight-show/about/
http://www.cbs.com/shows/late_show/
http://www.cbs.com/shows/late_show/

