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Abstrakt 

 Diplomová práce s názvem „Trend zombifikace v současné filmové a seriálové tvorbě 

– výzkum publika“ se zabývá otázkou „proč lidé vyhledávají seriály a filmy se zombie 

tematikou.“ V teoretické části práce autorka představí pojem „zombie“ z hlediska jeho 

dominantní pozice v rámci populární kultury. Na pozadí historického a teoretického 

vymezení tématu budou představeny výsledky výzkumu publika, který je zaměřen na 

diváky-fanoušky zombie žánru mediální tvorby. Výsledná analýza se pokusí komparací 

diskurzu mediálního produktu a diskurzu publika odhalit hypotézu vystihující vztah 

diváků k mediálním obsahům se zombie tematikou. Výzkum je založen na kvalitativní 

metodě zakotvené teorie. Pro výzkum byly použity metody polostrukturovaného 

rozhovoru a zúčastněného pozorování. 

 

 

Abstract 

The dissertation is titled “The trend of zombification in a current film and series 

production – audience-based research” and is aimed at explaining why people seek 

zombie themed series and movies. In the theoretical part, the author introduces the 

concept of a zombie in terms of its dominant position within the popular culture. With 

the historical background and the theoretical frame of the topic, the results of the 

audience research, that was focused mainly on the fans of a zombie genre, will be 

presented. By comparison of the media product discourse and the public discourse, the 

analysis reve als the hypothesis describing the relationship between the audience and 

the media content with a zombie theme. The research is based on a qualitative method 

of grounded theory. The methods of semi-structured interview and participant 

observation were used to collect the data.  
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ÚVOD 

Tato práce se zaměřuje na zombie žánr současné filmové a seriálové tvorby. Na 

ose přenosu mediálního sdělení nás bude zajímat množina příjemců, která takové 

obsahy vyhledává. Naším cílem je nalézt popudy, které publikum ke sledování vedou. 

Proč je zombie žánr v současnosti tak populární, že prostupuje mnoha sférami lidské 

kultury? Proč se lidé dívají na zombie seriály a filmy? Co je na tomto tématu láká? 

V českém akademickém prostředí bylo téma zombií do nedávné doby tabu, na rozdíl od 

Spojených států, kde nalezneme o kanibalistických monstrech hojné množství studií. 

Což není překvapující. Zombie se jako monstrum populární kultury zrodilo právě na 

půdě Nového světa (Bishop 2010). Nepočítáme-li etnografické průniky do vúdú 

náboženství
1
, jehož oživlé mrtvoly nelze plně ztotožnit s těmi, které dnes potkáváme na 

TV obrazovkách, česká odborná literatura zůstává v popisu mediálního „zombismu“ 

zdrženlivá. Jedinou knižní publikací setrvává populárně naučné dílo Tomáše Dosoudila 

Se zombiemi se netančí (2012). Nejširší množství příspěvků vztahujících se k mediální 

reprezentaci zombií tak nalezneme ve studentských pracích. Většina příspěvků však 

zůstává ve formě odboček a aluzí, primárně se však na téma nezaměřuje (zmínek si 

například můžeme všimnout v pracích zaměřených na počítačové hry, společenské 

subkultury nebo filmové žánry s postapokalypitckou tematikou).
2
 Do dnešní doby 

evidujeme v českém mediologickém kontextu pouze několik akademických prací, 

jejichž téma přímo souvisí s reprezentací zombií v kinematografii. Tyto práce sledují 

obsahovou povahu mediálních textů a podmínky, které ovlivnily jejich vznik.
3
 Naší 

práci lze proto považovat v českém kontextu za unikátní, jelikož jako první reflektuje 

zombie mediální tvorbu, ať filmovou či seriálovou, optikou jejího diváka. 

 

Dříve než přikročíme k jednotlivým teoriím, které se zabývají zombie žánrem 

v rámci mediálních studií, nastíníme problematiku zombismu v lidské kultuře 

v komplexnějším měřítku. Tento krok považujeme za důležitý, neboť na otázku „co je 

to zombie“ neexistuje jednoznačná odpověď. I filmové monstrum mění své specifikace 

vzhledem k tomu, jak se žánr vyvíjí. Pokládáme v této souvislosti za adekvátní 

vysvětlit, jak je možné, že mediální reprezentace zombie stále mění svou podobu 

                                                 
1 Šulcová 2013, Stingl 2014, Mildnerová 2002 

2 Práce jsme vyhledávali také skrz repozitáře závěrečných prací Masarykovy univerzity v Brně 

a Karlovy univerzity v Praze. 

3 Vývoj žánru zombie hororu komparací filmů Úsvit mrtvých (Bačová 2012); Zonbi vs. Zombie: Od 

náboženství vúdú k sekularizované hrozbě (Štukhejlová 2014); Rozbor vývoje zombie filmů (Štajer 

2014); Fenomén zombie ve filmech George A. Romera (Wernischová 2014) 
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a význam tohoto slova se snadno transformuje. Vzhledem k tomu, že je filmová 

a seriálová zombie východiskem této práce, musíme jednoznačně definovat, jaká ze 

škály zombií nás bude zajímat. Seznámení se s tématem, které v české odborné 

literatuře není šířeji rozebráno, považujeme proto za nezbytné. 

 

 

TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1.1 Zombie jako sémiotický strom v lidské kultuře 

Zombie v průběhu své ani ne 100leté působnosti v hlavním proudu americké 

a později i celosvětové populární kultury prostoupila do mnoha odvětví lidské činnosti. 

Jako mnohoznačný výraz se stala součástí našeho figurativního jazyka. Původně 

zombie
4
 označovala v haitském folklóru osobu, kterou čaroděj, kněz vúdú nebo také 

zvaný bokor přivedl ze světa mrtvých k životu. Zotročené bezduché tělo sloužilo svému 

pánovi především k manuální práci. (k tématu například Davis 1988, Bishop 2010, 

Stingl 2014, Moreman 2010) Z označení zombie se postupně stal hyperlexém s několika 

významovými invarianty. Tyto invarianty spolu vzájemně souvisí a vytvářely se 

metaforicky/metonymicky na základě podobnosti. (o polysémii viz Filipec a kol. 1985 : 

137)  

 

Dnes tedy slovo zombie nalezneme v přeneseném významu v mnoha kontextech. 

Na poli zábavního průmyslu, kultury, ekonomie, politiky, biologie i praxe 

každodenního života (v jazyce). Kromě zmíněné haitské zombie – oživlé, zotročené, ale 

jinak neškodné mrtvoly – se v kinematografii objevila i další stejnojmenná kreatura, 

která mediální produkci do dnešní doby dominuje. Novou zombie od sklonku 60. let 

doprovází osobitá vlastnost. Už není poslušným otrokem, ale neřízeným monstrem, 

které prahne po lidském mase. Kanibalistickou zombii představil George A. Romero 

v roce 1968 ve filmu Night of the living dead. Sám o stvořených kreaturách hovořil jako 

o „ghoulech“ nebo „chodících mrtvých“. Inspirací pro monstrozitu těchto postav mu 

byli upíři Richarda Mathesona z románu I am Legend (1954). Spojitost mezi 

Romerovými kanibaly a ranými zombie filmy našlo až publikum a kritici. Pojmenování 

„zombie“ už monstrům zůstalo (Moreman 2010 : 39). Publikum nové hororové příšery 

                                                 
4 Budeme nadále používat pro význam oživlé mrtvoly slovo „zombie“ po vzoru moderní americké 

angličtiny. V rámci etymologie se slovo utvářelo z afrických kořenů slova nzúmbe (duch, duše 

mrtvého). Syntetizovalo se s kreolským výrazem zöbi, později zonbi. (Bishop 2010 : 60) 
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kategorizovalo na základě podobnosti s původními zombiemi (zmrtvýchvstání, 

apatičnost, strnulá pohyblivost, zastřené pohledy atp.). K obdobným spojením došlo 

i u dalších přenesených významů, nejen na poli filmového průmyslu. 

 

V barové terminologii zombie označuje silně alkoholický koktejl, jenž může 

konzumenty přivést do otupělého stavu. (Bishop 2010 : 47) Termín je používán i pro 

počítač napadený speciálním virem, který jej zotročuje – stroj je ovládán přes vzdálený 

počítač. Zombie můžeme nalézt i v ekonomii. Poukazuje na banku nebo firmu, která je 

nesolventní, ale může na základě finančních půjček dále fungovat. Tedy ač je v podstatě 

v bankrotu a hypoteticky mrtvá, stále nějak funguje, přežívá. (Rutherford 2013 : 20) 

V astronomii se hvězda stane zombií tím, že ji oživí výbuch supernovy. (Hubbleside 

2014 : online) V biologii zombie označuje organismus, na kterém se přiživuje parazit. 

Ten svou obětí výhodně manipuluje a ovládá ji tak, aby se mohl rozmnožovat. Většinou 

donutí svou oběť nechat se cíleně sežrat – je tomu například u zombie hlemýždě.
5
 

Zombie pronikla i do naší každodenní figurativní řeči, kde působí jako stylisticky 

příznakový (expresivní) konkurent k vyjádření vlastností. Říkáme například, že se 

cítíme jako zombie (bez života, bez energie, letargicky) nebo vypadáme jako zombie 

(nezdravě, vybledle). V USA se zombie slangově nazývá člověk, který je očividně pod 

vlivem drog. (Bishop 2001 : 47) Souvislosti, v kterých slovo zombie používáme, se 

mohou aktualizovat. Jak vidíme, významy slova se stále vztahují k původnímu smyslu 

oživlé mrtvoly v haitské kultuře. Ovládání a manipulování nevědomého subjektu 

odkazuje k zotročování mrtvých těl. Stejně tak sledujeme spojitost v motivu oživení 

něčeho, co by mělo být po smrti. Otupělost, nezdravost a letargie odkazuje nejen 

k faktu, že zombie jsou ve své podstatě mrtvé, ale také k jejich explicitnímu vyobrazení 

ve faktografické literatuře a filmu.
6
 

 

                                                 
5 Parazit Leocochloridium paradoxum se snaží přežít pomocí svých hostitelů – ptáků a hlemýžďů. 

Proces začíná v hromádce ptačích výkalů, skrz které se parazit dostane do těla hlemýždě. Ovládne 

jeho nervovou soustavu a nechá mu tělo zmutovat tak, aby šnečí tykadla vypadala jako housenky. 

Hlemýžď je donucen, aby vylezl na vrcholek rostliny, kde může být ptáky snáze uloven v domnění, 

že šlo o housenku. V ptačím těle se parazit opět rozmnožuje. Z těla odchází spolu s  ptačími výkaly, 

v kterých si počká na novou zombie oběť (National-geographic 2013 : online). 

6 Mezi rané zombie filmy patří např. Revolt of the zombies (1936); King of the zombies (1941); 

Invasion of the Body Snatchers (1956). Etnografické studie zaměřené na exotiku antilských ostrovů, 

především Haiti a náboženství vúdú jsou např.: The Magic Island (Seabrook 1929); Tell my Horse : 

Voodoo and Life in Haiti and Jamaica (Hurston 1938); Voodoo in Haiti (Métraux 1959); Passage of 

Darkness : The Ethnobiology of the Haitan Zombie (Davis 1985); Haiti, History and the Gods 

(Dayan 1995). 
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Jednoduchá otázka, která je pro naší práci zásadní, nemá proto jednoduchou 

odpověď. Co to znamená zombie? Jennifer Rutherford říká, že zombie je slovo, které 

má na jazyku každý, kdo chce vyjádřit jakoukoli formu bytí, chování a fungování, které 

obsahuje špetku „je ne sais quoi“ („nevím, co“). Zároveň chápe dnešní mobilitu tohoto 

označení jako druh metafory, lépe řečeno metafigury, která zaštiťuje dílčí metafory a je 

tvořená celou sítí významů (Rutherford 2013 : 21–23). Se socioložkou souhlasíme. 

Sami jsme při úvahách o expanzi významů pojících se se slovem zombie uvažovali 

o metafoře sémiotického stromu. Strom, který vyrostl z živné postkoloniální půdy 

Západní Indie, haitského folklóru a místního náboženství vúdú, a rozvětvuje se na 

nesmírné množství významů. Kořeny stromu ale každou významovou větev vyživují 

a propojují tak všechny dohromady. To platí i o filmovém žánru, jenž se stále vyvíjí 

a pravidla chování zombie kreatur dále aktualizuje. 

 

Kde se významová rozvětvení a metafory vzaly? Proč pojmenováváme stále více 

věcí jako zombie? Johnson a Lakoff konstatují, že lidský pojmový systém stojí 

na základech zkušenostní báze (fyzické a kulturní). Tudíž řada přenesených významů 

vzniká na základě toho, co přirozeně známe.
7
 Člověk přiřazuje rozličné obsahy ke slovu 

„zombie“ na základě korelátů jeho zkušenosti s životem a smrtí (v souvislosti 

s nocionálním významem slova zombie „oživlá mrtvola“) a na základě vizuální či 

čtenářské zkušeností. Obrázek toho, jak vypadá exotická vúdú zombie, si široká 

veřejnost mohla udělat například díky cestopisu Williama B. Seabrooka s názvem The 

Magic Island (1929) nebo různými filmovými snímky jako zřejmě nejznámějšími White 

zombie (1932) a I walked with zombie (1943). (Bishop 2001 : 13) Zkušenost s životem 

je pro člověka bezprostřední, životnost doslova podmiňuje jeho bytí. K představě života 

jako biologické existence se proto mohou pro každého individuálně vázat různé 

asociační významy. Například pohyb, dech, duše, vědomí, racionalita, emoce, zdraví, 

udržovaný vzhled či jiné hodnoty. Smrt je naopak definována absencí uvedených 

vlastností života (nezdravý vzhled, nepohyblivost, nevědomí aj.). Pokud na tyto 

asociační významy někde narazíme, můžeme slova zombie bezostyšně použít. A to je 

přesně důvod, proč je slovo zombie schopno uchopovat jevy v různých sférách lidského 

života a své pole působnosti dále rozpínat. 

                                                 
7 Autoři uvádějí příklad na orientačních metaforách, které souvisejí s lidským vnímáním prostoru. 

Kulturně máme zakódováno, že to, co je nahoře, je štěstí, to, co je dole, je smutek. Proto říkáme, že 

se nám nálada zvedla nebo že někdo propadl depresi. Tato orientace ve smyslu, že nahoře je to, co je 

dobré, může být ale spojena i s fyzickou zkušeností. Když je člověk zdravý, stojí vzpřímeně, je plný 

pohybu, naopak když se necítí dobře, choulí se, sedá si. Tato zkušenost může vést k vyjádření typu: 

upadla do nemoci, nebo je ve vrcholné formě (Johnson – Lakoff 2002 : 28). 
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Tento teoretický vhled do fungování zombie jako znaku nám pomůže definovat 

takový význam, který stojí v centru této práce.
8
 Zajímají nás filmové a seriálové zombie 

od dob George A. Romera. Tedy oživlé mrtvoly, které prahnou po lidském mase. 

Dnešní žánr označuje za zombii ale i člověka nakaženého virem či jinou látkou. Tato 

látka sice nezabíjí, ale činí z lidí nevědomé agresivní kanibaly. V této práci se budeme 

zabývat také dalšími podobami zombií, které se dnes v žánru vyskytují. Kreatury 

začínají totiž pomalu a jistě dělat dříve nemyslitelné věci – nacházet střípky racionality 

či emocí. Jak jsme ale naznačili výše, stále v žánru zůstává logika rostoucího stromu. 

Nová větev a význam zombie musí být nějak propojitelný s významem původním či na 

původní navazující. Myslící a cituschopná kreatura si zachovává alespoň svou 

mrtvolnost, chuť k lidskému masu, pohyblivost, vzhled či jiné dřívější vlastnosti.
9
  

 

 

1.2 Původ filmové zombie 

1.2.1 Kolonialismus, Haiti a vúdú. Zombie ve znamení otroctví 

Kořeny náboženství vúdú, v jehož kontextu se filmová zombie zhmotnila, sahají 

na antilský ostrov Haiti, dříve zvaný Santo Domingo
10

. Politická a společenská situace 

na Haiti byla od konce 15. století pod vlivem španělské, později francouzské a americké 

koloniální nadvlády. Historie tohoto ostrova je proto úzce spojená s otrokářstvím, 

revolucemi a občanskými válkami. Otroci přicházeli v hojném počtu ze západní Afriky, 

kde byli místními náčelníky a králi prodáváni koloniálním velmocím. Z prodeje lidí se 

stal pro Afričany výnosný obchod. Vhodné adepty proto brali nejen z řad vlastních 

otroků, ale i lovili – nejdříve příslušníky cizích kmenů, poté i vlastní obyvatelstvo. Sta 

tisíce černochů bylo nedobrovolně uvaleno do otroctví a nuceno pracovat na ostrovních 

plantážích s cukrovou třtinou. (Stingl 2014 : 37–115) Nestálá politická situace na Haiti 

a jeho společenské složení se promítlo i do místního náboženství. To bylo v podstatě 

duálního charakteru – oficiálně zde panovalo křesťanství (dle mateřské země), ve 

skutečnosti mělo ale stěžejní pozici hluboké pohanství. Evropané se pokusili černošské 

vyznání omezit v roce 1664 přikázaným křtěním otroků, ti si ale své obřady dále 

vykonávali v soukromí. (Bishop 2001 : 45) Dva tyto oddělené systémy víry se 

syntetizovaly a vytvořily novou podobu vúdú náboženství. Vúdú lze definovat jako 

                                                 
8 Prací v tomto smyslu myslíme její hlavní těžiště - výzkumnou část. 

9 Kupříkladu ve filmu Land od the Dead (2005), Zombie Strippers (2008) nebo Warm Bodies (2013). 

10 Název ostrov dostal od francouzských kolonistů v 18. století (Stingl 2014). 
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směs afrického mysticismu a obřadních rituálů, s kterými byla těsně provázaná 

katolická praxe (Métraux 1959). Uváděn je i podíl duchovního myšlení původního 

indiánského obyvatelstva (Šulcová 2013 : 57). Haiti, osídlující západní část 

stejnojmenného ostrova, vyhlásila jako první černošská republika konečnou 

samostatnost v roce 1804. 

 

Počátkem 20. století, konkrétně v roce 1915, počíná okupace Haiti Spojenými 

státy. V důsledku toho stoupá fascinace exotickou ostrovní krajinou, haitským 

náboženstvím a legendami o zombie praktikách. Zombie se brzy stává cílem 

amerických etnografických výzkumů. Antropologové, kteří se vraceli ze svých cest do 

Spojených Států, poznatky publikovali a tím „fakta“ o zombiích kodifikovali. První 

příspěvky popisují zombifikované osoby jako jedince bez duše; živé mrtvé; osoby, které 

zemřely, ale byly znovu přivedeny k životu. (Hurston 1938 : 179) Medici Hans 

Ackermann a Jeaninne Gauthier popsali zombii jako jedince zbaveného vůle, paměti a 

vědomí, který hovoří nazálním hlasem a má prázdný, skleněný pohled. (Bishop 2001 : 

48) Obrovský úspěch u americké veřejnosti měl Seabrookův cestopis The Magic Island 

(1929), v němž autor popisuje setkání se zombiemi. Všichni cestovatelé se snažili 

výskyt kreatur racionalizovat. V současnosti přetrvává vysvětlení, že zombie jsou 

stvořené vúdú kněžím (bokorem) dle přísně tajně namíchané látky, která člověka 

přivede do letargického stavu podobnému smrti. Po pohřbu kněží přijde tělo vykopat a 

přivede ho další látkou k životu. (O jedu hovoří například Davis 1988, Hurston 1938 

nebo Stingl 2014.) Oživlé mrtvoly sloužily převážně k manuální práci – jako pracovní 

sílu si je mohli zakoupit i plantážníci. (Moreman 2010 : 266) A přesně tato představa 

zotročené kreatury se stala filmařům předobrazem pro novou nestvůru hororových 

snímků. Zombie se tak stala prvním monstrem, které se dostalo z folklóru přímo na 

velké plátno a až potom do beletrie. (Bishop 2010 : 207) 

 

 Zombie samy o sobě vzbuzují v haitské kultuře spíše lítost, než strach. Přesto 

místní víra v existenci zombifikace představuje ideologii strachu, která zasahuje téměř 

každého člena této společnosti (Bishop 2001 : 52). Je to ale odlišný strach, než který 

představuje hollywoodská zombie. Tento strach nepramení z kreatury samotné, ale 

z možnosti, že by se jí člověk mohl stát. Představa porušení křesťanského dogmatu, 

který určuje, že život končí smrtí a pokračuje nanebevzetím, a představa zotročení duše 

je v haitské kultuře silnější než strach ze smrti. Zatím co tedy společnost Spojených 

států pěstuje obavy ze samotných zombií, haitští obyvatelé se strachují lidí, kteří mají 
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moc zombii stvořit. Víra v zombifikaci a s ní spojený strach konstituuje na Haiti 

ideologickou moc. Důkaz, že hodnoty haitského folklóru prostupují i do státního 

aparátu přináší i článek 249 trestního zákoníku, v němž stojí, že za vraždu bude 

považováno i pouhé přivedení do stavu letargického kómatu – více či méně dlouhého – 

po němž je osoba pohřbena (Štukhejlová 2014, Bishop 2010, Stingl 2014). Přítomnost 

v zákonu, produktu represivního státního aparátu, ukazuje, jak silná víra na Haiti, bez 

ohledu na věrohodnost dostupných mýtů, v zombifikaci přetrvává. Strach místních 

obyvatel je manifestován různými obrannými rituály. Hurston uvádí zabezpečovací 

opatření, kterými se lidé snažili bránit zombifikaci svých blízkých. Střežením čerstvého 

hrobu, balzamováním, rozřezáním těla před pohřbením nebo vstříknutím silného jedu 

do srdce zesnulého (Hurston 1938 : 191). 

 

K protínání dochází na Haiti i mezi folklórními pověrami o zombiích 

a kapitalistickým systémem. Bokorové či čarodějové, kteří vládnou mocí přivádět mrtvé 

k životu, jsou považováni za úspěšné a bohaté díky pracovní síle, kterou disponují. 

Smysl zombií totiž spočívá v otrocké práci. Místní příběhy proto zrcadlí vztah mezi 

oživlými mrtvolami a proletariátem. Proces zombifikace tak nepřímo souvisí 

i s ekonomickým systémem a s určitou představou, že ti, kdo nebudou schopni v určité 

míře pracovat, budou nahrazeni levnější a schopnější pracovní sílou – zombiemi. Chudý 

proletariát musí pracovat stejně jako oživlé mrtvoly, nebo riskují, že v ně budou sami 

proměněni. Takto se monstrum stalo doslovnou postkoloniální alegorií (Bishop 2010 : 

57). Jiným důvodem pro vytvoření zombie mohl být způsob trestu sociálně 

nezapadajících, kriminálníků nebo těch, co odporují místnímu bokorovi (Ackerman 

a Gauthier 1991 : 475). Tuto představu podporuje i Hurston, která vysvětluje, že zombie 

jsou tvořeny často proto, aby byly hrozbou a výstrahou pro ostatní. Zombie se tak stává 

symbolem sociální a kulturní moci. Bokorové by proto mohli být chápání jako 

privilegovaná sociální třída. Davis ve své knize The Serpent and the Rainbow (1985) 

uvádí, že se setkal s celým komplexním systémem, tzv. Bizangem, šedou vládou, která 

byla charakterizována vlastní organizační hierarchií, vedením a soudním systémem: 

„Není žádný pochyb, že jedy byly využity v západní Africe soudci k potrestání těch, co 

porušili zákony společnosti.“ Zombie jsou na Haiti takovým konstruktem, který udržuje 

status quo, udržuje hegemonní řád (Bishop 2010 : 59). 
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1.2.2 První zombie v Hollywoodu, fascinace haitskou kulturou 

S úspěchem zvukového filmu začal Hollywood ve 30. letech 20. století 

přemýšlet, jaké by mohlo být další monstrum velkého plátna. Faktická cestovatelská 

literatura jako Seabrookův The Magical Island přesměrovala pozornost americké 

veřejnosti ze Starého světa na ten Nový, specificky na ostrov Haiti a exotiku Západní 

Indie (antilské ostrovy a bahamské souostroví). Hlavní proud Američanů si začal více 

uvědomovat přítomnost vúdú, afrického mysticismu a ritualismu a legend 

o domorodých čarodějích, kteří jsou schopni zabít své nepřátele a znovu je přivést zpět 

z říše mrtvých jako bezduché služebníky neboli corps cadavres, také známé jako 

chodící mrtví (Bishop 2010 : 61). Netrvalo dlouho, než se karibská monstrozita stala 

populární a přenesla se z foklóru do amerického zábavního průmyslu. Jako první film se 

zombie tematikou je označován Halperinův snímek The White Zombie (1932), film 

inspirovaný cestopisem Seabrooka, Webbovou divadelní hrou Zombie a stylistickým 

modelem Browningového Draculy. Film dosáhl takového úspěchu (zisk 8 mil. dolarů), 

že – ve snaze napodobit kladný výsledek – se ostatní filmaři pouštěli do podobné 

hororové tematiky. Pro příklad uvěďme Revolt of the Zombies (1936), King of the 

Zombies (1941), I Walked With a Zombie (1957) nebo The Plague of the Zombies 

(1966). Během atomového věku 50. let se v Hollywoodu objevují zombie skrz sci-fi 

narativy jako Creature with Atomic Brain (1955); Invasion of the Body Snatchers 

(1956), Invisible Invaders (1959) nebo pozdější The Earth Dies Screaming (1964). 

Největší pozornosti kritiků dosáhl film The White Zombie a I Walked with a Zombie 

(Bishop 2010 : 62). 

 

V těchto raných filmech se zombie tematikou byl pro publikum strach 

zpodobněný v představě přeměny bílého protagonisty, zejména ženy, v zotročenou 

zombii. Jinými slovy, opravdový horor v těchto filmech spočívá v příběhu člověka, 

který se stane poddaným, podřízeným, podrobeným, symbolicky znásilněným 

a efektivně kolonizovaným pohanskými zástupci. Tento nový strach – z dominance – 

zapříčinil, že se zombie stala prvním postkoloniálním monstrem Nového světa, které se 

objevuje v populárních hororových snímcích. Narativy prvotních (předromerovských) 

filmů musí být, jak Kyle Bishop uvádí, čteny z teoretického hlediska postkolonialismu. 

Filmaři si mohli tyto náměty vybírat i pro jejich exotický a romantický charakter, ale 

spíše proto, že si tak mohly Spojené státy zprostředkovaně vyzkoušet kolonizaci 

a imperialistické vykořisťování, které jako národ nikdy nezažily. Filmy také musí být 

v základu čteny jako manifestace komplexního vztahu mezi pány a otroky. A jako 
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projev napětí, které vládne mezi jak rasami, tak národy nebo genderem. Zombie totiž 

představují zotročení nejobnaženějším způsobem. Americký lid se začal zejména na 

přelomu století více zajímat o primitivní kultury a neskrýval svou fascinovanost. 

V jistém slova smyslu lze hovořit i o sexuální fascinaci zakódovanou v odlišnosti – 

oslnění černošskou maskulinitou a běloškou feminitou. Nejprvotnější etnografické 

úvahy se zaměřovaly na zotročení právě ženy (Bishop 2010 : 66–67). 

 

Zombie filmy předromerovské éry zvýhodňovala ve své době i populárnost 

romantické přírody a mysteriózních obrazů. Inspirace zřejmě leží v gotických filmech 

jako Dracula (1931) nebo Frankenstein (1910). Monstrum z Karibiku mělo ale výhodu 

– bylo blíže než již známé kreatury z východní Evropy. Tematické vúdú filmy se staly 

proto reprezentací Východu, který přináleží Západu. Zombie jako nové monstrum 

Nového světa byla pro diváky efektivně děsivá, neboť odkazovala k rasovým 

dichotomiím. Zombie se stala kulturní metaforou otroctví, dominance a nerovného 

vztahu pán – otrok v sociální struktuře kolonialismu (Bishop 2010 : 68). 

 

1.2.3 Zombie, která kouše. Romero a nová žánrová paradigmata  

Vazby filmových zombií k vúdú a folklóru exotických států narušil snímek 

George A. Romera The Night of the Living Dead (1968). Romero přetransformoval 

dosavadní hororový žánr. Inspiroval se klasickou gotickou literaturou, upířími příběhy 

a vizemi science fiction o možnosti invaze. Romero tak vytvořil zcela originální 

a bezprecedentní text. Žádná jiná fikce do té doby neobsahovala motiv invaze zombie 

kanibalů. Oproti předchozím filmům se nová zombie odlišovala v několika bodech. 

Monstrum již nebylo vytvořeno za pomocí vúdú praktik, její původ byl neznámý. 

Zombismus se stal navíc nakažlivým, mohl se jednoduše šířit mezi zdravými jedinci 

pouhým kousnutím. Kreatura nebyla zotročena a neměla svého pána, místo toho se 

objevila v hojném počtu, který značně převyšoval hlavní protagonisty. Nejvýraznější 

rys monster spočíval v jejich nepřetržité chuti k lidskému masu (Bishop 2010 : 94). 

Většina badatelů vidí v novém typu narativu obrat v kulturní metafoře, kterou zombie 

přináší. Objevuje se i názor, že symbol zotročení je v monstru naopak zakódovaný 

trvale a nynější filmy se k tomuto významu stále vracejí (Rutherford 2013 : 37–39). 

 

Romerova série zombie filmů vešla ve známost jako sociální metafora kritizující 

společenské poměry a aktuální události. V Night of the living dead (1968) je hlavní 

protagonista tmavé pleti, jako jediný přeživší je na konci příběhu zastřelen bílými 
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policisty. Příběh je spojován s rasovými tenzemi americké společnosti 60. let nebo 

mimo jiné také se Studenou válkou či zapojením USA ve Vietnamu. Ve snímku Dawn 

of the dead (1978) se skupina lidí skrývá před zombie apokalypsou v obchodním domě, 

kam se zombie stahují, aby dělaly to, co si pamatují. Nakupovaly (Rutherford 2013 : 

38). Film bývá interpretován jako satira věku kapitalismu, materialismu a bezhlavého 

konzumerismu (Moreman 2010 : 269; Harper 2002). Romerův film měl velký finanční 

úspěch a do rozjetého vlaku zombie hororu naskočily i další produkce. Zřejmě 

nejplodnější výroba zombie snímků se utvořila v jižní Evropě, zejména v Itálii. Snímky 

zde ale byly typově brutálnější, krvavější a realističtější než v Hollywoodu (Bishop 

2010 : 158). Zařadili bychom je proto do tradice gore nebo také splatter žánru. 

Neposlední sociální metaforu spojovanou s dílem George A. Romera nalezneme ve 

snímku Land of the Dead (2005), kde se nabízí tematická spojitost s válkou proti teroru, 

která počala po útoku na USA 11. září 2001. Film odkazuje na ignorování hrozeb 

terorismu. Lidé zde totiž žijí v bezpečí opevněného města a myslí si, že se mohou 

izolovat od nebezpečí, které číhá venku (Bishop 2010 : 196). Kromě motivů spojených 

s tématy rasismu, feminismu, antikapitalismu, pacifismu a obecně autoritářství, si 

v Romerových filmech někteří všímají i náboženských významů (Moreman 2010 : 272). 

 

 

1.2.3.1 Synkretismus zombie příběhů – teorie semiosféry 

Žánrová pravidla nastavená Romerem byla již v minulosti porušována a v této 

tradici se stále pokračuje – filmoví tvůrci přicházejí se stále novými obměnami 

a aktualizacemi ustálených postupů. Výraznou změnu přinesl punkový film Dan 

O'Banona The Return of the Living Dead (1985), ve kterém zombie požírají lidské 

mozky, protože blokují neutuchající bolest v jejich těle, a jsou schopny mluvit – bručí 

slovo „mozky“ (Bishop 2010 : 15). Zombie jako synkretický znak prostupuje mnoha 

dalšími žánry, nalezneme jej nejen v hororech a akčních filmech, ale i v komediích nebo 

romantických snímcích. Motivace tvůrců k aktualizacím žánru může být zapříčiněna 

snahou o zasažení hlavního proudu populární kultury. Ta využívá ustálené znaky, které 

zaručeně vedou k emočnímu prožitku. Na to ale, aby donutila publikum říct nad svým 

obsahem „wow“, musí být tyto znaky nově propojeny, nečekaně použity či jejich 

významy jinak transformovány (Jenkins 2007 : 1–19). Sklony zombie narativu 

k nepřetržité transformaci lze vysvětlit také dialogem se sociokulturním kontextem. 
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Rick Altman ve svém článku A semantic/syntactic approach to film genre (1984) 

představuje dva dominantní přístupy k teorii žánru, které se projevily v metodologii 

výzkumníků od 60. let. Sémantický přístup, který odhaluje a kvantifikuje dominantní 

a opakované znaky určitého žánru, a přístup syntaktický, který se zaměřuje na 

propojitelnost znaků a jejich mezižánrovou strukturu (určuje tematické a konceptuální 

vzorce). Strukturní analýzu provedl kupříkladu Will Wright, jenž zkoumal proměny 

westernu mezi 30. a 60. lety 20. století. V rovině sémantické objevil několik typických 

narativních vzorců, které se ale vyvíjely v čase. V rovině syntaktické tedy Wright 

argumentoval, že vzorce reflektují kulturní a sociální změny společnosti, jež tyto filmy 

konzumuje (Ndalianis 2014 : 138). Komplexnější pojetí, které by plně postihlo interakci 

kultury a žánrů (a žánrů mezi sebou navzájem) nabídl Juri Lotman (1984) v konceptu 

tzv. sémiosféry (Ndalianis 2014 : 137). 

 

Lotman sémiosférou rozumí zapouzdřený znakový systém kultury, v němž se 

pohybují sémiotické objekty, které vstupují do vzájemné interakce a mohou si 

vyměňovat své znaky. Angela Ndalianis proces vysvětluje na příkladu hororového 

žánru, jenž změnil své atributy po teroristickém útoků 11. září. Ve společné sémiosféře 

znaky jednoho sémiotického objektu (mediální reprezentace útoku) prostoupily do 

dalšího sémiotického objektu (hororového žánru). V tomto procesu byly kódy určité 

mediální reality vystaveny žánrovým pravidlům, a byly proto donuceny podlehnout jeho 

myšlenkové struktuře a konvencím. Znakový systém a ikonické obrazy odkazující 

k teroristickým útokům se srazily se znakovým systémem hororového filmu, 

a v důsledku toho vznikl nový typ hororu (Ndalianis 2014 : 137). Místo amorfní 

představy rovnocenných znaků, které by se pohybovaly v jedné celokulturní sémiosféře, 

uvažuje Lotman spíše o struktuře sub-sémiosfér. Ty jsou charakterizovány vlastní 

jedinečnou strukturou znaků, mají svá centra a periferie, které mohou vstupovat do 

vzájemných dialogů. Hranice těchto systémů fungují jako polopropustné membrány, 

které vpouští „cizí“ znaky do svého centra, kde se tak mohou stát součástí základní 

struktury navštívené sémiosféry. Ta se přijetím nových znaků aktualizuje (Ibid. : 138–

139). 

 

Lotmanův koncept vystihuje vývoj zombie narativu, který reaguje na 

„sémiosféru“ soudobé kultury a reflektuje do sebe její znaky. Co se týče multižánrovosti 

zombie filmů, zde se již nejedná o sémiosféru zombie, která by do sebe absorbovala 

znaky jiných vnějších systémů, ale naopak. Sémiosféry jednotlivých žánrových variant 
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do sebe propouští znak „zombismu“. Znak po infiltrování upravuje žánrovou strukturu, 

zároveň se přizpůsobuje konvencím daného žánru. Proto je zombie v romantickém 

filmu schopna cítit a v komedii její jednání může působit groteskně. Zmiňme scénu 

z filmu Shaun of the Dead (2004), kde boj proti zombiím, které se dobývají za hlavními 

protagonisty do baru, podkresluje skladba hrající z jukeboxu od kapely Queen „Don ´t 

stop me now“. Zombie v tomto kontextu ztrácejí svou hrozivost a s napřaženými rukami 

do vzduchu se symbolicky proměňují ve fanoušky na koncertě. Znak „zombismu“ proto 

může být aktualizovaně přejat i na zvířata – jako ve snímku Zombeavers (2014), kde 

jako hlavní monstra vystupují zombifikovaní bobři. 

 

 

1.2.3.2 Je zombie vůbec žánr? 

Pokud znak oživlé mrtvoly může cestovat (v nesourodých podobách) napříč 

různými žánry, vyvstává zásadní otázka: Lze označit „zombie“ za svébytný žánr? Nebo 

je stejně jako jeho hlavní monstrum pouhou „znakovou“ infekcí, která se šíří a jiné 

žánry napadá. Odpověď shledáváme ambivalentní, a to dle základních dvou definic 

výchozího genologického pojmu „žánr“. Nominalistická definice označuje za žánr 

skupinu děl, která se vyznačují určitými společnými žánrovými znaky. Realistická 

definice chápe žánr jako otevřený systém žánrových znaků, na nichž jednotlivá díla 

různou měrou participují (Šidák 2013 : 15). V prvním případě tedy hovoříme o skupině 

konkrétních děl, v druhém případě o souhrnu abstraktních znaků. V každém případě 

zůstává nezodpovězena otázka, kolik znaků je potřeba pro žánrovou spojitelnost textů. 

Dle nominalistického přístupu cítíme, že určitá díla nejsou zařaditelná do stejné skupiny 

– například zombie bobři v Zombeavers a oživlé mrtvoly v raném snímku Night of the 

Living Dead toho moc společného nemají. Naopak různé skupiny textů inklinují 

k podobným charakteristikám a o jejich propojitelnosti svědčí i to, že se o ně badatelé 

zajímají hromadně a jako skupinu je vydělují. 

 

Návod ke stratifikaci textů spočívá v uvědomění si, za jakých okolností se motiv 

zombismu přenesl do kinematografie. Ve 30. letech 20. století se zombie staly 

novodobým monstrem hororových snímků. Filmy, v nichž nalezneme zombie kreatury, 
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lze proto považovat originálně za hororový subžánr
11

 neboli žánrovou variantu (Šidák 

2013 : 19). Rozlišujeme dva základní hororové zombie subžánry a v této práci jsme je 

již zmínili. Prvním je skupina textů, kde zombie inspirovaná haitským foklórem funguje 

jako zotročená lidská bytost. Druhý subžánr vychází z nastavených pravidel George 

A. Romera, v nichž se objevuje zombie jako člověk zbavený vědomí, racionality 

či emocí, který prahne po lidském mase. Ve druhé skupině shledáváme další společné 

rysy – zombie ohrožuje hlavní postavy a narativ má apokalyptický charakter.  

 

Obdobně lze definovat určité zombie snímky jako subžánr filmových komedií. 

U romantických zombie filmů navrhujeme zdrženlivost. Dle nominalistického přístupu 

dochází k ustavování žánrů (a jejich variant) až po vymezení skupiny textů. Jelikož jsou 

romantické zombie filmy, v kterých jsou kreatury schopné prožívat emoce, mladou 

záležitostí, vzorek textů ještě není saturován natolik, aby se daly dělat o stratifikaci 

těchto textů jednoznačné závěry. Také musíme brát v potaz geneticko-recepční aspekt 

žánrů, tj. že fungují jako určitý návod, jak texty v rámci daného žánru tvořit a jak číst. 

Úspěšná komunikace u řady filmů na ose produkce – příjemce vychází z předpokladu, 

že tato skupina má specifická pravidla, která musí divák znát (Wenzel 2006 : 164). 

Negativní přijetí filmů s argumenty typu „zombie přece nemůže cítit, to je absurdní“
12

 

svědčí o tom, že se tato skupina textů zatím plně jako žánr neetablovala. Zombie 

a zombismus v takových – zatím neobvyklých – kontextech můžeme proto dočasně 

chápat jako znak „prokousávající“ se novým prostředím. Rutherford se domnívá, že 

úspěšná infiltrace zombie motivů do jiných žánrů souvisí s blízkým vztahem tématu 

oživlých mrtvých se sociální realitou (Rutherford 2013 : 13). Na vztah zombie narativů 

se sociální realitou se zaměříme v následující kapitole. 

 

 

                                                 
11 V této práci budeme i nadále pro označení skupin textů se zombie tematikou používat obecnější 

pojem žánr místo konkrétnějšího termínu subžánr. Oba dva termíny odkazují k určité množině 

abstraktních znaků a pravidel, jimiž se daná skupina textů řídí, což je pro naše účely dostačující. 

Termín subžánr akcentuje hierarchický vztah jednotlivých genologických rovin. 

12 Autorka si dovoluje tento příklad na základě provedeného výzkumu, kdy někteří informanti přiznali, 

že se jim romantické zombie filmy zdají divné, zvrhlé nebo neodpovídající žánru. 



   

 

15 

  

1.3 Rezonance oživlých mrtvol v populární kultuře 

Zombie úspěšně útočí na celé spektrum populární kultury – na seriály, filmy, 

literaturu, počítačové hry, hračky nebo dokonce pohádky pro děti.
13 

Nesmíme ale 

opomenout, že zombie není jediným monstrem nebo nadpřirozenou bytostí, která si 

dobila pole populární kultury. Upíři, vlkodlaci, čarodějové či jiné mýtické a fiktivní 

bytosti se těší stále velké oblibě. Je to snad právě ona monstrozita, co je na těchto 

postavách lákavá? Může to být jejich vybočení z řady „normálnosti“, s kterým se 

mohou příjemci identifikovat? „There is always something nearly me about the 

monster“, konstatují Webb a Abyrnard (2008). Onou „nenormálností“ přináší tyto 

postavy do příběhu nové zápletky, napětí a nečekané situace, s kterými se musí 

vypořádat. Jejich povaha se tedy stává hnacím pohonem narativní linky. Zatím co ale 

například s upíry se mohou diváci identifikovat, protože jsou to svébytné myslící a cítící 

osoby (a mohou se proto stát hlavními protagonisty příběhů), u zombie tento proces 

zatím ve valné většině nefunguje.
14

 Výjimky, které potvrzují naši domněnku, jsou 

příklady dětských „zombie“ hraček. Pokud má jít o kreaturu samotnou, je obohacena 

o osobnost (vědomí, identitu, emoce). Například Ghoulia, zombie panenka z edice 

Monster High, se podobá více člověku než zombii. Se známou příšerou jí spojuje pouze 

barva kůže, to, že ráda chodí pomalu a nedisponuje obličejovými výrazy (Monsterhigh 

2015 : online). Zombie se oproti svým kolegům z řad monster liší základní věci. 

V drtivě většině případů nejsou příběhy o zombiích samotných, ale spíše o tom, jak 

jejich výskyt ovlivňuje sociální podmínky. 

 

Globální zombie apokalypsa vede v příbězích k naprostému převratu 

dosavadního společenského systému, kulturních hodnot a lidského jednání. Vztah 

zombií a sociokulturních podmínek není ale jen otázkou fikčního světa. Kreatury se 

vztahují i k naší žité skutečnosti. V momentě, kdy dojde k nějaké události, která 

negativně zasahuje civilizaci a rozebírá její hodnoty, ať už k násilnému ataku, 

válečnému konfliktu nebo přírodní katastrofě, zombie narativ se stává z absurdního 

scénáře rezonujícím obrazem toho, co by mohlo přijít. Zmapováním produkce zombie 

filmů dospěl Kyle Bishop (2010 : 12–18) k názoru, že se frekvence snímků zvyšuje 

v dobách sociálního a politického neklidu, v opačném případě stagnuje. 

                                                 
13 Disney Channel například uvedl a v současnosti reprízuje dětský pohádkový seriál Městečko záhad 

(2012), kde je zombie jednou z přítomných kreatur. 

14 Již se ale objevily filmy, ve kterých zombie postavy jednoznačně myslí nebo cítí, například 

v romantické komedii Warm Bodies (2013). 
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Bishop identifikuje za pomocí tří publikací, které přinášejí přehled produkce 

zombie filmů (dle autorů Newitze, Dendla a Russella), cykly „hladu a požitku“, tedy 

cykly s vyšším a nižším počtem vyprodukovaných snímků. Celkově jsou evidentní 

v diachronním hledisku 4 produkční vrcholy. Vývojový v 70. letech, kdy se žánr teprve 

ustavoval, ale mohl už reagovat na válku ve Vietnamu, Studenou válku, boje za lidská 

práva a konzervativní americkou společnost. Klasický vrchol v počátku 80. let přichází 

v reakci na dva úspěšné filmy: Dawn of the Dead (1978) a italský snímek Zombie 

2 (1979), díky němuž se opět do popředí kromě kanibalismu dostává motiv exotické 

země, domorodého náboženství a čaroděje, který přivede mrtvé zpět k životu. Například 

španělský La mansión de los muertos vivientes (1982) nebo japonský – v angl. překladu 

– Kung Fu Zombie (1982) (Bishop 2010 : 15). Pozdní 80. léta jsou ve znamení 

parodických a komických filmů. Paradigma je utvrzeno i videoklipem Michael 

Jascksona Thriller (1983), ve kterém zombie postrádají hrůzostrašnost, namísto toho 

vedle krále popu tančí. Publikum žilo v bezstarostné, spotřebitelské době 

a nevyhledávalo vážné narativy, které by dávaly všanc sociální či individuální hodnoty. 

(Ibid.) Klidný společenský život v 90. letech se projevil výrazným útlumem zombie 

produkce.  

 

Renesance žánru přišla na přelomu milénia a silně se projevila po 11. zářím 2001 

a teroristickém útoku na USA, který odstartoval později globální válku proti teroru. Tato 

událost dle badatelů redefinovala hororový žánr vůbec. Změny se dotkly i zombie 

narativu. Nově se objevily třeba tyto atributy: fyzické mučení a brutalita; využití 

perspektivy natáčení z pohledu postavy, která děj zachycuje příruční kamerou – např. 

REC (2007); perspektiva kamery z pohledu oběti; ikonické výjevy spojitelné 

s katastrofami – prázdné ulice, utíkající davy lidí, padající či hořící budovy; stěny 

polepené fotkami hledaných osob – např. I am Legend (2007), 28 Days Later (2002) 

nebo Diary of the Dead (2007) (Ndalianis 2014 : 140–141). V příbězích se objevuje 

motiv ospravedlnitelného násilí nebo kontroverzních činů, které by v civilizované 

společnosti byly chápány jako morálně neakceptovatelné. V momentě apokalypsy jsou 

ale přijímány, jelikož postavám jde o jediné – přežití. S touto tematikou silně pracuje 

seriál The Walking Dead (2012),
15

 který akcentuje otázku humanity: co to znamená být 

člověkem a žít ve společnosti lidí? Interpretace snímků také podléhá dobovému 

kontextu čtení – zombie kreatury jsou čteny jako monstrózní „oni“ ohrožující 

                                                 
15 Premiérový díl páté řady seriálu, vysílaný na podzim 2014, zlomil dosavadní rekordy a stal se 

nejsledovanější kabelovou televizní show všech dob (Forbes 2014 : online). 
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dobro/dominantní ideologii, tedy „nás“. Pro výzkumníky symbolizují islamistické 

skupiny, teroristy (Ndalianis 2014, Wessels 2007) nebo jiné nepřátele dominantní 

ideologie dané společnosti. Při klasifikaci společnosti jako dominantně patriarchální 

mohou být zombie kupříkladu čteny jako horda žen (v genderovém smyslu feminity), 

která ohrožuje muže (maskulinitu) potenciálním převzetím moci – což znamená pro 

mužský svět apokalypsu (Jones 2011 : 40–61).
16

  

 

Pro účely našeho výzkumu je odhalení souvislosti sociokulturních podmínek 

a produkce zombie filmů zajímavé zvláště ve zjištění, že se frekvence snímků zvyšuje 

v dobách společenského neklidu a v opačném případě stagnuje. Týká se to nejen 

produkce, ale i publika? Zvyšuje se v období, kdy jsou lidé nespokojení a vnímají 

sociální realitu jako úzkostnou, hlad po zombie příbězích? A co to lidem přináší? V této 

souvislosti zmíníme osobní přiznání Jennifer Rutherford, která odhalila, za jakých 

okolností se sama o sobě začala dívat na zombie filmy. V podstatě jí připomínaly vlastní 

život. Údajně začala filmy sledovat během těžkého období, které prožívala kvůli 

rozvodu: „Když jsem byla vržena do chaotického a násilného světa zombie filmu, cítila 

jsem se na rovinu jako doma. Můj svět byl zčistajasna zničen a já jsem jen přežívala. 

Někdo – On – se choval jako zombie, udržoval mě a mé děti ponořené v novém světě 

rozpolcených významů. Byl to pocit jako přežívat zombie apokalypsu.“ (Rutherford 

2013 : 3) 

 

 

1.3.1 Zombie jako odraz modernity. Dekonstrukce hodnot 

a zhmotnění hrozeb 

Na výčtu kulturních metafor, jak symbolické spojitosti fikčních světů a reality 

nazývá Kyle Bishop, se dobře manifestuje základní atribut zombie narativů. Mohou být 

určitým měřítkem společenského znepokojení a mohou definovat soudobý sociokulturní 

                                                 
16 Tato interpretace je založena na dualitách genderu – muži a ženě – a asociacích, které jsou s těmito 

kategoriemi spojeny. Muž versus žena, to je mysl proti tělesnosti, objektivnost proti subjektivnosti, 

konání proti bytí, kultura proti přírodě a stejně tak člověk proti zombii. Muž s ženou si jsou podobni 

jako člověk a zombie, druhová podobnost podmiňuje i přenášející se infekci. Ženy ohrožují muže 

nekontrolovatelnou reprodukcí – reprodukcí feminismu. Barbara Creed uvádí, že jsou ženy 

stereotypně vnímány jako nenásilné, mírumilovné, neagresivní – což vedlo k nadvládě mužů; zároveň 

jsou ale někdy prezentovány v opozici k tomuto stereotypu. A to jako impulzivní, nekontrolovatelné 

a útočné. Zombie zosobňuje obě dvě tyto charakteristiky – jsou jak pasivní, tak zároveň agresivní. 

Příhodná je poznámka k lidské reprodukci, vyslovená Aristotelem, že tělo je stvořeno ženou, ale duše 

je stvořena mužem. V návaznosti na toto stanovisko by dávala smysl i fikční reprodukce zombií – bez 

mužského semene mohou plodit jen „bezduché“ zombie (Jones 2011 : 40–61). 
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kontext. Právě tento atribut vidí Bishop jako klíčový k vysvětlení oblíbenosti a šíři 

zombie narativu v populární televizi, filmu a v jiných médiích. Důvodem může být 

základní vztah zombie monstra s hororovým a postapokalyptickým sci-fi žánrem. 

Klasický zombie příběh – tedy ten, který je zasazený do kontextu apokalyptické invaze 

oživlých mrtvol – obsahuje určité neměnné motivy: zombii jako zhmotněnou hrozbu 

násilné smrti, kolaps sociální infrastruktury, boj o přežití a strach z ostatních přeživších. 

Narativy tak poskytují divákům potřebnou katarzi odhalováním a transformováním 

potlačených obav a strachů. (Bishop 2010 : 18) 

 

Mohl se zombie narativ stát právě pro svou schopnost zasahovat emoce nejvíce 

rezonující fikcí poslední dekády? (Takto žánr označuje Bishop 2010 : 13.) Populární 

kultura je vystavěna na základech emocionální intenzifikace – je zaměřena primárně na 

to, abychom při její konzumaci prožívali emoce, než aby nás nutila o svém obsahu 

přemýšlet. Přesněji řečeno jsou to právě prožité emoce, co nás nakonec donutí 

k zamyšlení nad tématem. Emoce generované populární kulturou nejsou osobního 

charakteru, ale spíše společenského. Aby byly texty definované jako „populární“, musí 

klást důraz na široce sdílené pocity. Nejvíce emocionální momenty jsou takové, které se 

týkají sporů, znepokojení, představ nebo strachů, jež jsou blízké určité kulturně 

vymezené společnosti (Jenkins 2007 : 1–19). 

 

Klíčovým pojmem, z něhož v dnešní době plynou sdílené obavy a znepokojení, 

je modernita. Současná vyspělá společnost je v kontextu modernity formována. Tento 

pojem odkazuje ke způsobu a organizování sociálního života a svůj počátek v Evropě 

datuje už do 17. století. Od sklonku 20. století je pociťována nastupující změna ve 

společenském řádu (pohyb směrem k informační či konzumní společnosti). Nastupující 

éra dostala různá přízviska jako postmoderní, postkapitalistická nebo postindustriální. 

Společenské změny jsou způsobeny v úvahách technologického determinismu 

i neustálým vývojem komunikačních technologií,
17

 dynamika modernity se odvozuje 

z oddělení času a prostoru, což přímo souvisí s mediálním pokrokem (Giddens 2010 : 

23). Anthony Giddens ale tvrdí, že „spíše než o vstup do období postmodernity se jedná 

o to, že se dostáváme do situace, v níž jsou důsledky modernity radikalizovány 

a zevšeobecňovány mnohem více, než tomu bylo dříve.“ (Giddens 2010 : 11–12) Lidé, 

kteří se ve vyspělých státech cítí daleko méně ohroženi nezajištěním primárních potřeb 

(jídlo, bydlení, spánek), jsou vystavováni jiným obavám a strachům. Pokud 19. století 

                                                 
17 O technologickém determinismu např. Jirák – Köpplová 2009 : 51, 338. 
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nazýváme společností nerovnosti, v pozdní modernitě hovoříme o společnosti nejistoty 

(Keller 2012 : 44). 

 

Giddens charakterizuje moderní kulturu v kontrastu k tradiční kultuře na základě 

dvou kategorií – prostředí důvěry a prostředí rizika. Stabilizace sociálních svazků 

probíhá v moderní době prostřednictvím přátelských či intimních vztahů (nikoli 

příbuzenských) a důvěrou v abstraktní, institucionalizované a uměle vytvořené systémy. 

Moderní doba je orientovaná na budoucnost, typické je pro ni kontrafaktuální myšlení.
18

 

Co se týče rizik, Giddens určuje tři druhy (Giddens 2010 : 92–101). Zaprvé, hrozby 

a nebezpečí vzešlé z reflexivity modernity. Do této kategorie Giddens zařazuje následky 

lidských zásahů do přírody, a to takových zásahů, které jsou podmíněny průmyslovým 

rozvojem či jiným rysem moderní doby (třeba globalizovaným trhem). Například 

ekologické katastrofy, globální oteplování, mýcení pralesů, nehody jaderných 

elektráren, krachy investičních trhů atp. Zadruhé jde o hrozbu lidského násilí v důsledku 

industrializace války, čímž jsou myšleny zbraně hromadného ničení, zvláště jaderné 

zbraně, které by při použití vedly ke globální katastrofě. Třetí druh rizika moderní 

společnosti je hrozba ze ztráty osobního smyslu života (Giddens 2010 : 93). Může to být 

nezaměstnanost, zkrachovalé manželství nebo ztráta hodnot, kolem kterých je vytvořena 

identita jedince – to jsou každodenní krize pozdní modernity (Rutherford 2013 : 7). 

V pozdní modernitě jsou i spojení jako rodina, strana nebo národ velmi nestálá 

a ponechávají osamocené jedince vypořádat se se smyslem života, který si musí 

uspořádat z fragmentovaných hodnot. V pozdní modernitě lidé ztrácejí útěchu 

v náboženství a kolektivní identitě, stávají se z nich individualizované objekty 

izolované v prostoru, bez cíle, plánu a slepé vůči svým koncům (Ferguson 1995 : 10). 

 

Dosah rizik se v moderním světě zintenzivňuje a navyšuje z důvodu celosvětové 

globalizace (obchodních trhů, politik a vojenské síly). Další okolností je obecné 

povědomí společnosti o možných rizicích, kterým kolektivně čelíme. V tomto smyslu 

pomáhají média, překonávající časoprostor, více či méně objektivně informovat 

                                                 
18 „Tendence představovat si, promýšlet a interpretovat důsledky nerealizované, neuskutečněné, 

alternativní varianty chování či jednání (např. včasné zabránění úrazu) a srovnávání, porovnávání této 

nerealizované varianty chování s její reálnou variantou (nezabránění skutečnému úrazu), též 

kontrafaktové myšlení.“ (Slovník cizích slov 2015 : online) 
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o globálních i lokálních událostech.
19

 S informacemi o možných hrozbách jedinci 

nakládají různě. Jedna z teorií počítá s otupěním veřejnosti, jež je stále bombardovaná 

negativními zprávami (Giddens 2010 : 116). Jak se s vědomím globálních rizik může 

jedinec vypořádat? Mezi adaptační reakce patří pragmatické přijetí, vycházející 

z domněnky, že děje v moderním světě nelze individuálním zásahem ovlivnit, a je proto 

dobré se zaměřit na dočasné zisky. Trvalý optimismus vychází z pozitivní víry v rozum, 

vědu a pokrok, které najdou na globální problémy řešení. Opačný soubor postojů 

představuje cynický pesimismus – při tom je skeptické myšlení oslabeno humorem či 

znechuceným postojem vůči světu. Poslední adaptační reakcí může být radikální 

angažovanost, postoj praktického boje proti globálním problémům. Mezi jeho hlavní 

projevy patří sociální hnutí (Giddens 2010 : 113–123). 

 

Jakou souvislost má zombie a modernita? Zombie je odrazem moderní doby 

v její nejradikálnější podobě. Je konstruktem, který reaguje na kategorie modernity 

určené Giddensem. Zosobňuje prostředí rizik a ohrožuje prostředí důvěry. V příbězích 

zombie apokalypsy je rodina tím prvním, co se rozpadá (Rutherford 2013 : 6). 

V remaku slavného Dawn of the dead (2004) se úvodní scéna odehrává v rodinném 

domě, kde jednoho rána přijde holčička do pokoje svých rodičů. Místo obvyklého 

pozdravu dostane ale muž nakažlivý kousanec. Žena se v boji o přežití musí zbavit své 

dosavadní role milujíc matky a manželky a z místa utéci. Stejně tak v jednom 

z posledních zombie snímků, australském filmu Wyrmwood (2014), musí hlavní 

protagonista hned v počátku apokalypsy zabít svou rodinu, která se proměnila 

v agresivní monstra. Přeživší zombie útoků jsou vrženi do nejistého světa, atomizováni 

a připraveni o jistotu sociálních vztahů, na které se mohli spolehnout. Se zombie 

přichází i destrukce státní infrastruktury a institucionalizované společnosti. Instituce, 

jako umělé sociální konstrukty, přestávají fungovat. Jedinci, kteří byli zvyklí 

přenechávat odpovědnost na systému, se musí nově postarat sami o sebe. Neexistuje 

doprava, zdravotnictví ani represivní orgány, v obchodech nikdo neobsluhuje, bez médií 

nikdo není o aktuálním dění informován, přestává jít elektřina. Hlavní sociální instituce 

se v narativech často stávají přímo i místem zombifikace. Příběhy se odehrávají 

v nákupních centrech, školách, kostelech, laboratořích, věznicích i bunkrech. Odhaluje 

se tak hrůza v srdci každodennosti – prostředí, která by měla být zdrojem ontologického 

                                                 
19 Mediální informace o světě, ve kterém žijeme, mají vliv na konstrukci sociální reality. Vlivy médií 

byly proto také frekventovaně zkoumány. Konstrukcí sociální reality se zabýval například výzkum 

Kulturní indikátory (1967) spojený zejména se jménem George Gerbnera, jenž později formuloval 

kultivační teorii (Gerbner 2002). 
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bezpečí, se stávají pro člověka hrozbou (Webb – Byrnand 2008 : 91). Zombie může také 

v rámci „prostředí důvěry“ symbolizovat odmítnutí dominantní ideologie a s ní 

souvisejících sociálních konstruktů, které svou přítomností destruuje (Moreman 2010 : 

273). Člověk vržený do světa zombie apokalypsy nepřemýšlí o daleké budoucnosti, 

existuje jen tady a teď. O to více je posilněno, ve snaze vyhnout se případným útokům, 

zraněním a smrti, jeho kontrafaktuální myšlení. Postavy v zombie příbězích bojují nejen 

o špetky ontologického bezpečí, které bylo totálně vymýceno, ale o přežití vůbec. 

 

Co se týče prostředí rizik, oživlá mrtvola funguje jako ztělesněný symbol 

globální katastrofy. Představuje monstrózní připomínku toho, k čemu lidská činnost 

vedla nebo vést může.
20

 Ať se jedná o zbraně hromadného ničení, lidské zásahy do 

přírody nebo genetické pokusy. Zombie narativ představuje i hrozivé zrcadlo násilné 

skutečnosti – válečných událostí, teroristických útoků a krvavých masakrů. Rutherford 

zmiňuje scénu ze seriálu The Walking Dead (2010), v němž hrdinové narazí na hromadu 

mrtvých, požraných těl: „Tyto těla jsou z moderního masakru: spálená, hnijící a špinavá. 

Najednou jsme katapultováni z příběhu do zhoubných bojišť Rwandy, Bosny 

a Kambodži. Známe tyto mrtvá těla, jsou nám povědomá. Viděli jsme je na našich 

televizních obrazovkách, jako kdyby byla vyhrabána z masových hrobů modernity.“ 

(Rutherford 2013 : 14) Právě proto je zombie narativ realističtější než jakékoli další 

hororové snímky. Scény, které zahrnují vylidněné ulice, opuštěná těla a gangy 

dobrovolných hlídek, které se nedrží zákona, jsou nám povědomé čím dál více. Zvláště 

v důsledku soudobých válek, teroristických útoků a přírodních katastrof, které 

připomínají scény ze zombie snímků. Nástěnka se zoufalými vzkazy pro ztracené 

příslušníky rodin, s fotografiemi a jmény hledaných osob, to je jedna z úvodních scén 

28 days later. Zakládala se na skutečném výjevu, který se objevil po zemětřesení 

v Číně. Opuštěné londýnské ulice ve filmu odkazují ke stavu po teroristických útocích 

na Světové obchodní centrum 11. září 2001. Obrazy smrti a destrukce nás v těchto 

filmech více šokují a zasahují, protože je tak dobře známe z médií a z reálného světa 

(Bishop 2010 : 9–10; 27). Zombie žánr v tomto smyslu lze chápat jako osobitou 

konstrukci sociální reality a hlavní důvod jeho rezonance v moderní době. 

 

 

                                                 
20 Některé narativy neobsahují vysvětlení, jak k zombie apokalypse došlo – zpravidla Romerovy filmy 

(Moreman 2010 : 270). Zdroje zombifikace také nemusí být vždy způsobeny jen lidským přičiněním 

(pád meteoritu ve Wyrmwoodu například). 
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1.4 Proč se rádi bojíme? Emoce a metaemoce 

1.4.1 Strach podmíněný zombie narativem 

Populární kultura se, jak už bylo zmíněno, zaměřuje na široce sdílené emoce. 

Zombie narativ se etabloval jako hororový subžánr, základní emocí, která se s ním pojí 

a již u publika vyvolává, je proto strach. Dle kognitivního přístupu má strach výrokový 

charakter – pramení z toho, že něco bylo, je či bude. Jeho další podmínkou je nejistota, 

zda se daná věc stane (Derksen – Hick 2011 : 12). Strach lze rozdělit na tři druhy: 

teoretický (všudypřítomný strach, že se něco stane – zombie kousne hlavní postavu), 

praktický (ukotvený ve fyzickém prožitku – postavě se zvyšuje tep a frekvence dechu, 

potí se, je nervózní) a reaktivní (všudypřítomný strach, že něco existuje – postava se 

bojí zombie jako takové). Strach není statická veličina, ale individuálně měřitelný 

prožitek.  

 

Zombie narativ v sobě ukrývá vícero momentů, kdy se postavy (a skrz ni diváci) 

mohou bát. Prvním je strach ze zombií jako takový (reaktivní). Jak se žánr s postupující 

časem obměňoval, přidávaly se takové atributy, které by zintenzivněly výsledné emoce. 

Pomalu pohybující se masa zombií, která připomíná valící se lávu, se změnila na rychle 

běhající monstra. Strach zvyšují i prvky racionality, které se u zombií postupně 

objevují. Například v Land of the Dead (2005) se „hlavní“ oživlá mrtvola naučí 

používat zbraň. To, že si je zombie schopná vymýšlet plán a najednou nejedná pudově 

a bezmyšlenkovitě, vede k větší nejistotě. Postava si může vyfantazírovat vícero 

scénářů, které vedou k její či cizí újmě, a nemůže si být už jistá, zda na ni nebyla 

vymyšlena nějaká past.
21

  

 

Zombie funguje jako zdroj strachu také proto, že vůči ní musí postavy použít 

násilné likvidační metody. Což by samo o sobě nebylo tak strašné, kdyby zombie 

nepřipomínala člověka a nezosobňovala lidi, které postavy znají, jejich rodinu a blízké. 

Postavy v příbězích totiž často polemizují, zda v zombii nezůstaly ještě nějaké zbytky 

                                                 
21 Past byla nastražena například na hlavní postavu filmu I am Legend (2007). Zombie přenesly módní 

figuríny, které postavě sloužily ke konverzaci – jako náhražky skutečných lidí – k pasti z lana, do níž 

se hlavní protagonista příběhu následně zachytil. 
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identity člověka, kterého znaly (Derksen – Hick 2011 : 17–18).
22

 Nesmíme opomenout 

ani strach z ostatních přeživších. Zombie, která vytváří takové podmínky, kdy je potřeba 

o přežití bojovat a kdy nefungují žádné zákony a systémové represivní složky, nutně 

staví zbylé lidi proti sobě. 

 

Jelikož strach způsobuje negativní stav naší psychiky, snažíme se mu přirozeně 

vyhnout (Derksen – Hick 2011 : 12). To odpovídá hédonistické filozofii, která za cíl 

života považuje dosahování slasti (hédoné – z řečtiny rozkoš). Člověk totiž od dětství 

tíhne k tomu, co je mu příjemné, a vyhýbá se tomu, co je zdrojem bolesti 

a nepříjemností (Tretera 2011). Z praxe ale víme, že lidé vyhledávají i zprostředkované 

negativní emoce jako strach, smutek nebo lítost. A tyto emoce si navíc dokážou užít. 

Jak je možné, že se rádi podíváme na horor nebo drama? Zajdeme do divadla na 

tragédii? Proč se dobrovolně a rádi ztotožňujeme s aktéry vypjatých situací? Tuto 

paradoxní kauzalitu – radost pramenící z negativních emocí – dobře vysvětluje koncept 

metaemocí představený M. B. Oliverem v roce 1993.  

 

 

1.4.2 Metaemoce a teorie potřeby zasažení 

Metaemoce lze vysvětlit jako výsledek vyhodnocovacího procesu mysli, který 

monitoruje prožívané emoce. Zatímco prožíváním emocí reagujeme na nějaké vnější 

(nebo vnitřní) podněty, impulsem k metaemocím jsou emoce samotné (Bartsch a kol. 

2010 : 169). Klíč k vysvětlení, proč si jsme schopni užívat a těžit určité potěšení 

z negativních emocí, spočívá v tom, že primární emoce nemusí vyvolávat obdobné 

metaemoce, ba naopak, mohou se diametrálně odlišovat. Požitek z negativních emocí, 

na kterých je řada filmových žánrů vystavena, jako je smutek, strach, odpor, trapnost, 

vztek nebo opovržení, plyne ze základní podmínky – víme, že to, co prožíváme, jsou 

pouze zprostředkované emoce. Nikdo si pravděpodobně neužije strach, napětí 

a adrenalin za situace, když bude přepaden – tuto situaci zřejmě vyhodnotí negativní 

metaemocí. Může si ale užít inscenované filmové přepadení na televizní obrazovce, kdy 

                                                 
22 Polemizovat mohou, pokud chápou identitu z hlediska kontinuity těla. Tento přístup akcentuje, že po 

dobu našeho života procházíme jen drobnými změnami, které přináší stárnutí, ale jinak je vždy naše 

identita spojena s tělesnou schránkou. Postavy se ale musí smířit s interpretací identity, která vychází 

z kontinuity duše. Identita v naší mysli je dokázána tím, že máme vzpomínky. V tomto případě by 

nebylo možné, že by zombie byla stále tím stejným člověkem, kterým byla před zombifikací 

(Derksen – Hick 2011 : 17–18). 
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ví, že negativní emoce, které s postavou prožívá, nejsou reálné a nehrozí mu žádné 

nebezpečí. 

 

Tato podmínka se netýká jen konzumace mediálních obsahů, ale prostupuje 

lidskou zkušeností vůbec. Děti si mohou užívat „bojovku“ na táboře, pokud přistoupí na 

to, že strašení je sehrané a ti, kdo je straší, jsou ve skutečnosti táboroví vedoucí. Kdyby 

se ale ztratily v lese při hře, užít by si negativní emoce nemohly, protože by byly 

opravdové. Obdobný příklad může být s adrenalinovými zážitky – skočit z mostu a zažít 

strach je přijatelné, když víte, že vás drží lano. Skočit bez jištění ale radost přinést 

nemůže. Stejně tak to je při sledování televizních filmů a seriálů. Sepisujeme s médiem 

jistou dohodu, že to, co vidíme, není skutečné. Že se můžeme oprostit, že se můžeme 

u hororu „v klidu“ bát. Právě to „v klidu“ je součástí metaemočního procesu, jenž vede 

k požitku. 

 

Pozitivní metaemoce může být důsledkem i emočně vypjaté situace, která dobře 

dopadne. Můžeme s radostí vzpomínat na něco negativního, právě proto, že již máme 

odstup a vnímáme onu „vypjatost situace“. Vypjatost lze spojit s teorií potřeby zasažení 

– The Need for Affect (dále jen NFA). NFA je konceptualizovatelný jako obecná 

motivace jedince k vyhledávání silných emocí (Bartsch a kol. 2010 : 170–171). Lidé 

s vyšším indexem NFA chtějí být více emocionálně zasaženi, lidé s nižším indexem 

mají tendenci vyhledávat klidové stavy. Anne Bartsch, Markus Appel a Dennis Storch 

provedli výzkum publika, při němž se zaměřili na vztah indexu NFA, charakterových 

vlastností účastníků výzkumu, prožívaných emocí a metaemocí při sledování 

dramatického a hororového snímku v kině. Výzkumu se zúčastnilo 68 žen a 51 mužů 

o věku mezi 17 a 58 lety. Výsledky studie potvrdily hypotézu, že lidé s vyšším indexem 

NFA měli tendenci hodnotit prožité emoce pozitivněji na metaemoční úrovni než lidé 

s nižším indexem NFA (Bartsh – Appel – Storch 2010). Jelikož přítomnost zombie ve 

filmových příbězích zesiluje emoční vypětí, lze vyslovit domněnku, že publikum 

takových filmů a seriálů bude složeno z lidí s vyšším indexem NFA.  
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2. METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA 

Vzhledem k tomu, že je tato práce zaměřena na výzkum publika, přistupujeme 

ke zkoumání z výchozí pozice, která byla v minulosti vyznačena kulturálními studii. 

Přesné vymezení tohoto okruhu zkoumání je velmi obtížné, protože se nejedná 

o monolitickou soustavu teorií a metod, ba naopak, kulturální studia se vyznačují vícero 

diskurzivními poli, mnohostí perspektiv zkoumání, metod a souvisejících disciplín 

(Storey 2003). A to z jednoduchého důvodu – kultura a společnost jsou pojmy, které 

zahrnují složité komplexní procesy, které nelze postihnout jediným způsobem. Přesto 

ale můžeme vymezit některé rámcové tendence, které jsou pro kulturální studia na 

obecné rovině v pozdější vývojové fázi typické a týkají se i této práce. Důraz na aktivní 

roli příjemců a proces dekódování dominantních významů mediálních textů (Hall 1980), 

etnografické metody zkoumání, kvalitativní výzkum, využití médií v každodenním 

životě (například ve studiích Radway 1984, Morleyho 1986). 

 

Pokud bychom však měli zařadit tuto práci do konkrétního výchozího 

metodologického paradigmatu, zvolili bychom „recepční analýzu“, která s kulturálními 

studii místy splývá. Tuto výzkumnou tradici lze považovat za uzavřenější termín, který 

zahrnuje kvalitativní empirické výzkumy publika, jež více či méně integrují sociálně 

vědní a humanistické perspektivy recepce (Jensen 1990 : 213). Stejně jako kulturální 

studia, i recepční analýza dává důraz na mediální obsah jako kulturně zakódovaný 

diskurz a zároveň nazírá na publikum jako aktivní složku v procesu dekódování. 

Recepční analýza provádí srovnání diskurzů média a publika (diskurz publika je 

generován převážně na základě hloubkových rozhovorů a zúčastněného pozorování), na 

jehož základě ukazuje, jak jsou různá témata a žánry přijímány specifickými publiky. 

S odkazem na sociální kontext publika a společenský a kulturní kontext se tato 

výzkumná tradice snaží nastínit, jak může publikum přispívat k utváření sociálních 

významů (Jensen 1990 : 222). Recepční analýza jako nová agenda kulturálních studií 

představuje změnu ve vnímání mediální recepce a mediálního užití. Chápe je v širších 

měřítkách. Mediální produkty jsou sledovány jako součást sociální reality. Ukázalo se, 

že významy, konstruované publikem, jsou tvořeny často v komunitách (o třech fázích 

recepčních studií Alasuutari 1999).  

 

Zmíněnou metodologickou linii recepční analýzy (komparaci diskurzů) využiji 

v následujícím výzkumu. V teoretické části jsem již naznačila různé přístupy ke 
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struktuře zombie narativů a jejich odborné interpretace. Popsala jsem diskurz produkce 

daných textů – tedy za jakých společenských a kulturních podmínek byly obsahy 

tvořeny – a zmínila jsem současné silné spojení s konceptem modernity. Takto je 

chápán mediálními teoretiky kontext produkce a textu. Úkolem mého výzkumu je 

vymezit na ose mediální komunikace i kontext publika. Multiperspektivní přístup na 

základě těchto tří kontextů mediální komunikace (produkce, textu, recepce) popsal např. 

Kellner (1995). Na základě analýzy získaných dat určím, jaké významy diváci svou 

recepcí konstruují a v čem jsou tyto významy pro ně důležité.  

 

Cílové publikum bylo vymezeno na základě toho, že se samo považuje za 

fanoušky žánru.
23

 Fandom je nahlížen jako určitá interpretační komunita s různými typy 

chování vůči obsahům (Staiger 2005 : 99). Tento výzkum bychom mohli 

v intertextuální souvislosti spojit s výraznými studiemi, které se zabývaly tím, co různé 

interpretační skupiny přitahuje ke specifickým textům. Nash a Lahti (1999) analyzovali 

mladé ženské publikum a jeho vztah k filmu Titanic, Janice Radway (1984) zkoumala, 

v čem je pro čtenářky přínosná recepce milostných románů, a Ien Ang (1985) se 

zabývala přístupem diváků k úspěšné soap opeře Dallas. Zkoumané publikum nazývám 

informanty, termínem, který reflektuje jejich aktivní roli ve výzkumu (DePoy – Gitlin : 

188), zároveň termínu využívám proto, že je typický pro etnografický výzkum. 

 

 

2.1 Výzkumné otázky 

„Výzkumnou otázkou je ve výzkumu podle zakotvené teorie výrok, který 

identifikuje zkoumaný jev“ (Strauss – Corbin 1999 : 24). Základní výzkumnou otázku, 

od které se naše činnost a další zužující otázky budou dále odvíjet, proto artikulujeme 

takto: Proč lidé vyhledávají filmy a seriály se zombie tematikou? Výrok je v tomto 

případě zřejmý, protože funguje jako presupozice otázky – lidé vyhledávají zombie 

filmy a seriály – a proto můžeme zkoumat proč. Základní dvě podkategorie výzkumné 

otázky byly: zaprvé, významy, které diváci dekódují z mediálních obsahů; a zadruhé, 

způsoby a okolnosti diváckého sledování. Zajímalo mě, jaká motivace diváky ke 

sledování vede, co je na tomto osobitém žánru láká, co považují za významné, jakým 
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způsobem probíhá jejich sledování, s čím se v narativech ztotožňují a jak využívají 

mediální obsahy ve svém každodenním životě. Shledala jsem, že v odpovědích na tyto 

otázky bude spočívat klíč k tomu, proč je zombie námětům v dnešní době věnována 

taková signifikantní pozornost. Šlo mi také o to zjistit, zda publikem vytvořené 

významy budou odpovídat teoriím, které se dosud zabývaly tématem pouze na základě 

diskurzu média a kulturně-společenského kontextu. Další cíle výzkumu byly proto 

vyznačeny těmito teoriemi, které se mi staly určitým výchozím bodem pro formulaci 

konkrétního souboru otázek. Některé tematické oblasti a otázky se vynořily po 

provedení prvních rozhovorů s informanty.
24

 

 

Vztah k obsahu. Žánrová pravidla 

Co musí zombie snímek obsahovat, aby se informantovi líbil? Jaké významy 

vyhledává? Jaký je jeho postoj k žánrovým inovacím - zombie komediím 

a romantickým filmům? 

 

Emoce a metaemoce 

Jaké emoce informant očekává od zombie narativů? Jak se k těmto emocím vztahuje? 

Za jakých okolností vyhledává emoce, které lze očekávat v zombie snímcích? Má 

nějakou souvislost aktuální emoční rozpoložení s tím, že má chuť se podívat na zombie 

snímek? Jak se staví k emoci strachu? 

 

Podmínky sledování. Divácké strategie 

Co podmiňuje rozhodovací proces při výběru filmu? Jaká musí být situace, aby si 

informant zvolil snímek se zombie tematikou?  

 

Vztah k realitě a každodennímu životu 

Myslí si informant, že je zombie apokalypsa reálná hrozba? Proč je a proč není? Cítí 

znepokojení, že by mohlo dojít k nějaké apokalypse? Proč myslí, že lidé téma zombie 

                                                                                                                                               
23 Fanoušky chápeme jako kategorii vymezenou cíleným vyhledáváním obsahů s určitou tematikou. Dle 

Jenkinse je fanouškem člověk, který není jen regulérním divákem určitého programu, ale přenáší své 

sledování do nějakého typu kulturní aktivity, své pocity a myšlenky ohledně obsahu sdílí se svými 

přáteli, může být členem komunity, která má společný zájem právě v daném obsahu (Staiger 2005 : 

95). 

24 Například v prvním rozhovoru vyšlo najevo, že si informantka pustila film se zombie tematikou, 

protože se právě rozešla s přítelem. Film ji měl vytrhnout z reality, očekávala od něj vysoký obsah 

emočního zaujetí. Tato kauzalita událostí každodenního života a výběru filmu byla pro mne natolik 

zajímavá, že jsem otázky na obdobné okolnosti v procesu výběru filmu zahrnula i do dalších 

rozhovorů. 
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apokalypsy vyhledávají? A proč konkrétně informant? Přemýšlí nad tím? Má nějaký 

plán? Využívá narativ nějakým způsobem ve svém životě? 

 

Vztah ke komunitě 

Má informant ve svém okolí lidi, kteří se také dívají na zombie snímky? Povídají si 

o narativech? Co probírají? Jak funguje fanouškovská komunita? Jak se stýkají? Jaké 

činnosti provádějí? 

 

Ač uvádím výčet různých otázek, které se s danými tematickými oblastmi pojí, 

rozhovory byly ve výsledku polostrukturované. Ustálenost a standardizovanost tvořily 

okruhy, které jsem věděla, že chci s každým informantem probrat, a otázky, které 

tvořily jisté odrazové můstky v daných tématech. Vzhledem k různým odpovědím 

a podnětům se ale jednotlivé rozhovory vyvíjely individuálně, některé oblasti byly 

probrány důkladněji, protože k nim měl daný informant více co říci, a pokud jeho 

odpovědi byly zajímavé či nedořečené, doptávala jsem se a téma v dialogu rozvíjela. 

Cílem výzkumu nebyla  generalizace získaných poznatků, jako spíše výčet osobitých 

diváckých přístupů a konstrukcí významů.
25

 Přesto je ale sestavení výsledné teorie 

podmíněno jistou indukcí ve vyhodnocování výpovědí a hledáním pravidelností. 

 

 

2.2 Metody výzkumu 

Jelikož je cílem této práce zjistit diváckou interpretaci určité problematiky, 

využívám k získání dat kvalitativních výzkumných metod. Ke zkoumání nepřistupuji 

s konkrétní hypotézou právě proto, že jich bylo v teoretické rovině (v rámci obsahových 

analýz) načrtnuto velké množství, zároveň není jisté, že byly vyjmenované všechny.  

Vycházím proto z metody zakotvené teorie. „Zakotvená teorie je metoda budování 

teorie orientovaná na jednání a interakci.“ (Strauss – Corbin 1999 : 76) Základní 

metodologické vodítko mi poskytla publikace autorského tandemu Strauss – Corbin 

Základy kvalitativního výzkumu (1999).  

 

Jako konkrétní metody získávání dat jsem zvolila kombinaci kvalitativního 

polostrukturovaného rozhovoru a zúčastněného pozorování. V polostruktorovaném 

                                                 
25 Ponechání individuálnosti získaných odpovědí vychází už z předpokladu kvalitativního výzkumu – 

„vytváření obrazu fenoménu v co možná nejkomplexnější podobě“, kdy je „zobecnění výsledků 

problematické“ a důraz je kladen na „nekvantifikované, jedinečné výpovědi“ (Reichel 2009 : 40–41). 
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rozhovoru jsem viděla výhodu zejména v ohledu na vcelku bohaté teoretické zázemí 

zkoumané problematiky. Mohla jsem tedy platnost určitých témat, zdůrazněných 

mediálními teoretiky, ověřit v praktickém výzkumu, neboť „částečně řízený rozhovor se 

vyznačuje tím, že má připraven soubor témat/otázek, který bude jeho předmětem, aniž 

by bylo striktně stanoveno jejich pořadí.“ (Reichel 2010 : 111). Metoda mi otevírala 

prostor k volnému dotazování. 

 

V průběhu vedení rozhovorů jsem střídala induktivní a deduktivní postupy, tedy 

různé, ale prostupující a vzájemně navazující metody kódování. Při vedení rozhovorů 

jsem se snažila vytušit zajímavé kategorie, na které jsem se mohla dotazovaných 

doptávat. Na základě jedné zajímavé výpovědi jsem tak mohla vytvořit hypotézu, kterou 

jsem ověřovala u dalších informantů – pokud je údaje nepotvrdili, hypotézu jsem 

zavrhla (viz postup Strass – Corbin 1999 :82). Tímto způsobem se mi utvářel konečný 

vzhled rozhovorů. Kupříkladu informantka č. 1 řekla zajímavou věc, že se rozešla 

s přítelem, a proto se podívala na vypjatý film. Tenhle emoční precedens se mi pak 

promítl do dalších rozhovorů, kde jsem tuto hypotézu ověřovala. 

 

Tematické oblasti, které jsem chtěla s informanty probrat, jsem si sestavovala 

dopředu. Stejně tak jsem se snažila předdefinovat si soubor různých otázek. Otázky 

jsem formulovala na základě pravidel vedení rozhovorů v publikaci Jak se vyrábí 

sociologická znalost (Disman 2000 : 140–176). Snažila jsem tvořit otázky otevřené 

a nesugestivní, které by informantovi nepodbízely žádné nežádoucí významy. Do 

rozhovorů jsem se nažila zakomponovat projekční otázky, které byly směřované na 

generalizovaného diváka, např.: „proč si myslíš, že lidé mají rádi horory?“ Kontrolní 

otázky jsem využívala zejména v momentech, kdy informanti neodpověděli uspokojivě 

(například odpověď směřovali trochu jiným směrem, než byla původně otázka mířena) 

nebo jsem si nebyla jistá, zda odpověděli plně či popravdě.  V rozhovorech jsem 

používala i dotazy na opozitní kategorie, než které mě zajímaly, tato strategie byla 

vylučovacího deduktivního charakteru (negace jevu určí hranice jevu samotného). 

V otázkách jsem využívala konkretizace. Například, abych zjistila, co mají informanti 

na žánru rádi, zeptala jsem se nejdřív na jejich oblíbený snímek. Na jeho základě mohli 

demonstrovat atributy, které na žánru obdivují. Tato otázka zároveň sloužila ve všech 

rozhovorech jako startovací můstek, jelikož jsem předpokládala, že z informantů při 

povídání o něčem konkrétním, co mají navíc v oblibě, opadne nervozita a zábrany 

mluvit. Před samotnými „záznamy“ rozhovorů jsem s informanty běžně konverzovala, 
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abych navázala uvolněnou a přátelskou atmosféru. (Metody kladení otázek viz též 

Hendl 2005.) 

 

Metoda zúčastněného pozorování nedopadla podle očekávaných představ. 

Zúčastnila jsem se akce, v které jsem se angažovaně participovala. Tato akce byla ale na 

pomezí dvou kategorií – jedna mnou zkoumaná (tematika zombie příběhů), jedna, a ta 

hlavní, LARP hra. Ze samotné hry nebylo zas tolik co odpozorovat na chování 

účastníků a naleznout vztah k mnou zkoumané problematice. Nicméně účast byla pro 

výzkum plodná. Zaprvé jsem mohla udělat více rozhovorů s fanoušky žánru, zadruhé 

jsem mohla význam akce s účastníky následně probírat a tyto data interpretovat. 

 

 

2.3 Výzkumné pole a vzorek 

2.3.1 Odchýlení od tezí  

Když jsem sepisovala teze magisterské diplomové práce, uvedla jsem, že se 

budu zabývat takovými texty (seriály a filmy) se zombie tematikou, které vznikly ve 

21. století. Motivace tehdy byla zřejmá – velké množství mediálních obsahů bylo 

potřeba nějakým způsobem omezit s ohledem k představě, že magisterská práce bude 

o obsazích samotných. Přemýšlením o výzkumu a během samotné realizace mi 

postupně docházelo, že toto omezení nebylo nutné, protože spíše než  texty se práce 

zabývá „přístupy k textům“. Cílem rozhovorů nebyla zevrubná analýza mediálních 

obsahů, ale rozbor divácké recepce. Stejně tak se teoretická část této práce 

nezaměřovala primárně na konkrétní díla, ale mapovala žánr jako dynamický celek, 

a zejména, představovala existující vědecké přístupy k tomuto celku. 

 

Další odchýlení od tezí nastalo ve výzkumných metodách. Předpokládala jsem, 

že využiji kromě kvalitativních metod i metody kvantitativní, které mi měly posloužit 

jako třídící systém pro výběr vhodného vzorku informantů.
26

 Původní představa 

spočívala ve statistickém dotazníku, jenž by mi zmapoval demografické údaje a míru 

zapojení člověka ve fandomu daného žánru. Na základě dotazníku jsem chtěla vydělit 

skupinu s obdobnými charakteristikami či takové skupiny (vhodné ke komparaci, 

například různé věkové skupiny), které bych podrobila širšímu zkoumání. Došla jsem 

nakonec k závěru, že vhodná skupina informantů se může vydělit sama od sebe jen 

                                                 
26 O užití smíšených metod například Disman 2000. 



   

 

31 

  

prostou sebeidentifikací s rolí fanouška. Zdálo se, že všeobecné odsuzování příslušnosti 

k fandomu, tedy jistá stigmatizace zájmu v takové kultuře, která je společností 

dominantně vnímaná jako pokleslá (Staiger 2005 : 96), nebrání tomu, aby lidé otevřeně 

přiznávali svou zálibu v zombie narativech. Zjistila jsem, že sehnat skupiny fanoušků, 

které by byly vydělené na základě jiného demografického údaje, například věku, by 

bylo velice složité, pokud vůbec možné. Komparace skupin by vedla ke 

komplikovanějšímu výzkumu, jenž by mohl nakonec překračovat rámec magisterské 

práce. Rozhodla jsem se proto jen pro kvalitativní metody – polostrukturované 

rozhovory a zúčastněné pozorování, a to u publika, které se mi samo přihlásí a tím se 

identifikuje jako součást fandomu. 

 

 

2.3.2 Průnik do zombie komunity – profilace vzorku 

Vhodné informanty, kteří by byli ochotní se zúčastnit výzkumu, jsem hledala na 

veřejných místech, kde se dalo předpokládat, že se sdružují – míním tím samozřejmě 

místa virtuální. Po vzoru celosvětové úspěšnosti veřejného setkání zvaného Zombie 

walk, při kterém se účastníci namaskují jako oživlé mrtvoly, se v České republice 

organizuje obdobná událost již od roku 2008. Pražskou metropolí prošlo v rámci 

jednoho pochodu i kolem tisíce zombií (Fresh Eye 2015 : online). Facebooková stránka 

této tematické akce čítá necelých 3000 fanoušků (Zombiewalk Prague 2015 : online). 

V přesvědčení, že tyto stránky na sociální síti navštěvují i lidé, kteří sledují filmy 

a seriály se zombie tematikou, obrátila jsem se na organizátora akce s žádostí 

o zveřejnění „inzerátu“. Založila jsem neutrální e-mailovou schránku (vyzkum.zombie), 

kam se měli zájemci o účast ve výzkumu obracet. Nakonec se ozvali tři fanoušci, 

rozhovor však proběhl jen jeden.
27

 Přes organizátory Zombie walku jsem se snažila 

sehnat kontakty i na starší účastníky tohoto pochodu, protože jsem byla přesvědčena, že 

by mohli 

 

Na internetu se mi podařilo objevit stránky České zombie komunity. Skupina dle 

uvedených informací oficiálně vznikla v roce 2010, ale její myšlenka se začala utvářet 

už dva roky předtím kolem projektů „Zombie mysteria fórum“ a „Zombiepedie“ 

(Útočiště České zombie komunity 2015 : online). Skupina, která čítala dle oficiálního 

seznamu přes 400 registrovaných členů, byla aktivní na stránkách svého fóra. Vypadalo 
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to, že právě toto je skupina, kterou hledám. Na stránkách se rozvíjely debaty nejen 

o filmech, ale také o teoriích přežití apokalypsy. Lidé diskutovali o výstroji do přírody, 

vybavení k přežití nebo zbraních proti zombiím. Jiné sekce nabízely různé hry 

a soutěže, ať už literární – psaní tematických povídek – nebo tzv. lovení zombíků, tedy 

dovedností, které by člověk zřejmě při apokalypse využil (obdoba skautských bobříků). 

Na fóru bylo proto možné „ulovit“ kupříkladu zombíka přežití, zombíka hladu nebo 

zombíka botanika.
28

 V sekci srazů a setkání jsem se dozvěděla, že se komunita osobně 

stýká, pořádá různé tematické srazy, tzv. zombie kempy nebo zombie symposia, 

členové také dojíždějí na LARP akce.
29

 Je zřejmé, že komunita si osvojila různé typy 

fanouškovského chování, které Henry Jenkins třídí do kategorií jako vytváření určité 

interpretační komunity, konstituování určitého uměleckého světa nebo extenze aktivit 

do každodenního života (Staiger 2005 : 95–114). 

 

I když většina příspěvků zde nebyla příliš aktuální, respektive živost debaty 

udržovalo jen několik jedinců, rozhodla jsem se přesto opět zveřejnit svůj inzerát. Zprvu 

jsem ale narazila, jelikož aktivnější členové nepocházeli z Prahy. Také mi bylo řečeno, 

že spíše než oni za mnou bych měla dorazit na nějakou společnou akci já. Tato reakce, 

doprovázená fotografií skupiny z jejího „outdoorového“ setkání, mi reprezentovala fakt, 

že aktivní členové fóra zde nefungují jako souhrn individualit, ale vytvořili „alternativní 

sociální komunitu“, která představuje charakter společenské jednotky. Je zde zřejmá 

určitá hierarchie, jedinci přijímají skupinovou identitu, organizují společné aktivity, 

mají společný zájem a historii. Znalost těchto kategorií podmiňuje vstup do komunity 

(Staiger 2005 : 108).  

 

Uvědomila jsem si, že vhled do fungování této skupiny by mohl být cenným 

přínosem pro mou práci, protože se jednalo o signifikantní zdroj specifické divácké 

recepce. Zároveň jsem měla jistotu, že se daní členové s rolí fanoušků žánru plně 

                                                                                                                                               
27 Zájem provést rozhovor jedna informantka zřejmě v průběhu komunikace ztratila, druhého 

informanta jsem si kvůli vzdálenému místu bydliště ponechávala „v rezervě“, pokud by se mi 

nepodařilo vzorek vhodně saturovat dostupnějšími fanoušky. 

28 Například pro získání zombíka botanika má člověk za úkol „napsat seznam 50 rostlin, hub nebo 

stromů a umět je bezpečně poznat; znát u každé alespoň 1 způsob využití; jít na houby (a nějaké 

najít) a vypěstovat doma nějakou zeleninu či ovoce (např. rajče) a sepsat o tom stručný deník růstu.“ 

(Zombík botanik 2012 : online) 

29 LARP (zratka z anglického Live Action Role Play) je specifický druh živé hry, která je založená na 

hraní role. Příběh a scénář je předem načrtnutý, každý účastník má vytvořený určitý charakter ke své 

postavě, kterou hraje. Během hry pak sleduje konkrétní herní cíle. Charakter postavy si ale může hráč 

dotvářet po svém. Stejně tak i příběh hráči rozvíjejí vzájemnou interakcí, rozhovory a hereckou 

improvizací. Konečně rozuzlení příběhu tak není obvykle pevně stanoveno (Larpy 2015 : online) 



   

 

33 

  

identifikují. Na mou nabídku, že bych přijela za komunitou do Brna, mi dva členové 

zareagovali pozitivně a byli ochotni se setkat. Cestu jsem zužitkovala dalšími rozhovory 

s fanoušky, kteří z Brna pocházejí. Kontakty na ně jsem získala přes přátele a známé. 

Zároveň za mnou jeden informant do Brna dojel ze vzdálené vesnice. Pozitivum cesty 

jsem tak viděla i ve vyšší diverzitě získaného vzorku informantů. Různá místa bydliště 

mohla podmiňovat také specifická data. Vzorek jsem konstruovala postupně tak, aby 

„reprezentoval populaci zkoumaného problému, nebo populaci jeho relevantních 

dimenzí“ (Disman 2000 : 304). 

 

Průnikem do zombie komunity a zvýšeným sledováním dění kolem 

fanouškovských skupin jsem zjistila, že se koná tematický The Walking Dead LARP, 

jehož scénář měl být zasazen do dějě 3. série oblíbeného zombie seriálu. Byla to pro 

mne příležitost seznámit s potenciálními dalšími fanoušky, kteří by mi mohli 

poskytnout rozhovor, zároveň možnost provést zúčastněné pozorování hry a jejího 

zákulisí. Cítila jsem, že by z pozorování mohly pramenit určité pojmové kategorie, které 

by se vztahovaly k tématu zombie recepce. 

 

Třetí zdroj vhodných informantů poskytovala množina mých přátele, či 

známých. O některých jsem sama věděla, že zombie žánr mají rádi, druzí mi reagovali 

na výzvu zveřejněnou na sociální síti. Kategorii „známých“ jsem plánovala využít také 

z předpokladu, že je jako osoby znám, vím, jak reagují a mohu je proto snáze 

vyzpovídat a získat zajímavá data. Zároveň tyto informanti znali mne, takže věděli, že 

mi mohou důvěřovat, a celkově jsem předpokládala, že rozhovory proběhnou lehčeji 

a efektivněji. I to byl důvod, proč jsem první rozhovor provedla s blízkou osobou. 

Viděla jsem v tom možnost si úlohu tazatele vyzkoušet, připravit se na různé situace 

a vylepšit své moderátorské schopnosti. Postupným prováděním dalších rozhovorů jsem 

ale zjistila, že snazší jsou dialogy s cizími informanty. Ti totiž předpokládali určitý 

profesionální a jistým způsobem strukturovaný rozhovor. Dotazovaným přátelům ale 

dialogy nepřipadaly přirozené, postavila jsem je najednou do pozice, na kterou nebyli 

zvyklí, a chvíli trvalo, než novou roli „informantů“ přijali. Přemýšlela jsem poté, jestli 

jim tato role nebyla nepříjemná kvůli prostředí, v kterém se povídání odehrávalo. Zatím 

co rozhovory s neznámými informanty probíhaly na neutrální půdě kaváren, 

venkovního sezení (u účastníků LARPu) nebo restauračních zařízení, přátele jsem 

navštívila doma, v prostředí soukromém. 
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Vzorek, získaný z výše uvedených polí, byl nakonec celkově saturován 9 

informanty, kteří mi poskytli rozhovor na diktafon. Bohužel u jednoho rozhovoru jsem 

zjistila poškození nahrávky. Abych o rozhovor nepřišla – zrekonstruovaly jsme ho 

s informantkou zpětně přes dotazník. Informanti byli ve věku 17–35 let, pocházeli 

z Prahy, Brna, Ostravy a dalších menších měst.
30

 Jednalo se o 5 mužů a 5 žen. S dalšími 

několika lidmi v prostředí LARPové akce jsem o tématu mluvila mimo záznam a 

získala některé zajímavé informace. 

 

2.4 Tazatelská sebereflexe 

Všimla jsem si, že často používám v rozhovorech na začátku otázek uvozovací 

slovíčko „takže“. Přemýšlela jsem, jestli se nemusím naučit ho vypustit, aby otázka 

nevypadala sugestivně – tedy tak, že informantovi podbízím určitý postoj. Na toto 

riziko upozorňuje například Disman (2000) Slovíčka se ale zbavit nešlo – ne ve smyslu 

rétorického zlozvyku, ale z logiky věci. Shledala jsem, že by rozhovor poté 

informantovi nedával smysl, neviděl by důvod, proč mu otázku podkládám. V této 

situaci jsem zhodnotila, že je lepší i tímto opakujícím se slovem naznačovat 

informantovi, že z jeho odpovědí něco dedukuji a že chci spolu s jeho pomocí 

kontrolovat, zda je tato dedukce správná a oprávněná. V průběhu rozhovorů jsem se 

neustále sama sebe ptala, zda se ptám správně, používám dobré obraty, a co 

nejefektivněji dotazy formuluji. Největší slabinu jsem viděla ve svých mluvnických 

schopnostech, kdy tlakem nervozity a nečekaných odpovědí, jsem se jako tazatel občas 

„zakoktala“ ve vhodných formulacích otázek. Na druhou stranu jsem si připomínala, že 

jde o data samotná a způsob, jakým je od informantů získám, je proto druhotný. Přes 

své kriticky vnímané rétorické slabiny jsem věděla, že naopak silnou stránkou 

je empatie vůči dotazovaným, a že odhadem správné energie, nálady a zájmu jsem 

schopná je pobízet k odpovědím  

 

 

                                                 
30 Z důvodu zachování anonymity informantů menší města a vesnice nejmenují. 
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3. ANALÝZA VÝZKUMU 

Uvedli jsme, že nás na výzkumné otázce „proč lidé vyhledávají filmy a seriály 

se zombie tematikou“ zajímají dvě hlavní kategorie, které bychom mohli 

konceptualizovat jako kategorie obsahů a kategorie užití. Jedna třída se vztahuje 

k tomu, jak lidé mediální produkty a texty interpretují, druhá se zaobírá tím, k čemu 

interpretované významy publiku slouží, neboli jak je užívají ve svém každodenním 

životě. Tyto kategorie nejsou jednoduše popsatelné. Nejen, že jsou utvářeny ze systému 

paradigmatických vztahů, ale obě dvě jsou spolu provázané syntagmaticky – to, co 

divák zvýznamňuje v obsahu, se nutně promítá do toho, jak obsah využívá. 

 

Určení těchto dvou „hyperkategorií“ nám proto umožňuje se nad složitým 

procesem sledování zamyslet analyticky. Ze souboru dat jsme tak schopni určit k čemu 

se informanti v obsazích se zombie tematikou vztahují, jaký jev pokládají za důležitý. 

Následně se můžeme ptát, z jaké příčiny ho zvýznamňují a jaký kontext jevu má na 

tento proces zvýznamňování vliv. Po té přecházíme z roviny obsahu do roviny užití 

a můžeme analyzovat, jak informant na jev reaguje, zda sleduje určitou strategii, a jaké 

to má následky. V podstatě jsem nyní parafrázovala paradigmatický model axiálního 

kódování v rámci zakotvené teorie (Strauss – Corbin 1999 : 72). 

 

Aplikace tohoto modelu na proces sledování nám umožnilo uspořádat 

analyzovaná data z rozhovorů s informanty. Dřív než bylo možné ale data tímto 

způsobem uspořádat, bylo důležité sledované jevy určitým způsobem konceptualizovat 

(proces otevřeného kódování, Ibid. : 42–52). Koncepty už byly předznačeny na počátku 

výzkumu, a to určením oblastí výzkumných otázek, které vycházely z teoretických 

východisek. Koncepty (dle Strausse kategorie) ale dostávaly postupně tvar během 

samotných rozhovorů a zúčastněného pozorování „kladením otázek o údajích 

a zjišťováním podobností a rozdílů porovnáváním jednotlivých případů, událostí 

a jiných výskytů zkoumaného jevu mezi sebou.“ (Ibid. : 52) Zjištěné pravidelnosti 

shrnuté pod tematické skupiny uvádím v této kapitole. 
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3.1 Vztah k realitě. Sociální realita versus „postapo“ 

Zombie příběhy mají kromě svých typických masožravých kreatur ještě jeden 

společný atribut. V momentě, kdy se zombie objeví, znamená to zpravidla konec světa. 

Nebo alespoň konec toho světa, které postavy dosud znaly. Filmový a seriálový svět je 

před apokalypsou, jako je zombie epidemie, svým divákům velmi blízký. A to proto, že 

zobrazuje reálný stav společnosti, její odpovídající systém hierarchie a institucí. Tedy 

něco, co diváci věrně znají, protože to doslova žijí. Po zombie apokalypse svět, který 

známe, prochází v příbězích transformací. Systém se hroutí a základní společenské 

instituce přestávají fungovat. Mění se nejen systém, ale i lidské chování. Období po 

katastrofě, v němž moderní společnost nefunguje, bývá nazýváno jako 

postapokalyptické, zkrácené označení pro celkový stav bývá i „postapo“. 

 

Ve výzkumu jsem odhalila, že se informanti silně vztahují k mediální realitě 

postapokalyptického světa a porovnávají ho se sociální realitou svých životů. Byl to pro 

ně jeden z nejsignifikantnějších aspektů zombie snímků. Objevily se i názory, že filmy 

a seriály se zombie tematikou nejsou o kreaturách samotných, a že slouží jen jako 

nástroj zkázy k dosažení stavu „postapo“.
31

Tento výrok nám může být povědomý, a to 

proto, že byl v této práci již uveden v rámci teoretické části. Na základě provedených 

rozhovorů jsem odhalila, že diskurz publika (alespoň co se týče dotázaných informantů) 

konceptualizuje hlavní smysl mediálních textů obdobně jako diskurz produkce 

a interpretuje dominantní kódy analogicky k intencím autorů.
32

 Uvádím některé výňatky 

z rozhovorů, které dokládají zájem fanoušků o postapokalyptické pozadí příběhů nebo 

jejich uvědomění tvůrčích záměrů. 

 

A to je důvod, proč máš rád zombie? 

„Mě zajímají zombie filmy nebo katastrofický, postapokalyptický filmy. Kvůli tomu, že 

nemám moc důvěru ve stabilitu společnosti – dneska, jak funguje. Takže si myslím, že 

není úplně nereálný, aby se něco stalo. Teď nemyslím, že přijdou zombie nebo něco 

takovýho. Ale že společnost skončí v nějaký jiný éře, budou změny a lidi nebudou 

vědět, jak si s nima poradit. To je jedna věc, která mě zajímá.“(…) 

(Informant č. 2, 28 let, vedoucí vývojového oddělení) 

                                                 
31  Jeden člen Zombie komunity to explicitně vyjádřil takto: Pro mě obecně je zombie pouze setup světa. 

Zombie samotné pro mě důležité nejsou.“ 
32

 Režisérská legenda žánru, George A. Romero, ostatně sám přiznal jeho tvůrčí záměry, kterých si 

badatelé také ve svých studiích hojně všímají: „My stories have always been more about the humans 

and the mistakes that they've made and the zombies are just sort of out there. They're the disaster that 

everyone is facing, but my stories are more about the humans.“ (The secret behind romeros scary 

zombies 2014 : online) 
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Co tě baví na zombie tématu obecně? 

Tak souvisí to s tou postapokalyptickou tvorbou obecně, je to jedna ze součástí toho 

všeho. Takže jako takový doplněk tohohle toho celýho tématu. 

(Informantka č. 9, 26 let, specialistka produktového kontrolingu) 

 

(…) Svět nemusí zničit zombie, ale třeba něco jinýho, války třeba, a myslím si, že tvůrci 

používají ty zombie jako takový symbol samotné zkázy. Takže ti filmaři skrytě 

poukazují na případnou hrozbu.“  

(Informantka č. 1, 17 let, studentka) 

 

 

Na základě získaných dat jsem sledovala, že vztah k realitě je pro informanty 

jedním z klíčových témat. Každý k němu ale přistupoval osobitě, zdůrazňoval jiné 

aspekty. Všichni ale vycházeli ze stejného procesu – srovnávání mediální reality 

v zombie narativech se sociální realitou, v níž žijí. Na základě rozhovorů jsem proto 

indukčními metodami konceptualizovala tři základní kategorie vztahů k realitě: 

autentičnost, pravděpodobnost a přirozenost.  

 

 

 

3.2 Autentičnost  

Veškeré mediální obsahy se určitým způsobem vztahují k naší žité skutečnosti. 

Různá média mají schopnost realitu zachytit více či méně explicitně. Zřejmě nejdál 

zatím došel videozáznam, který zachycuje ozvučený, pohyblivý obraz. Tím, že nám 

média zprostředkovávají obraz reality, zkonstruovaly určitou komparační kategorii, 

která hodnotí, jak moc je daný mediální obsah věrný skutečnosti – tuto vlastnost 

nazýváme jako autentičnost. To, že můžeme něco hodnotit na základě míry autenticity, 

s sebou nutně přináší analogický vztah věrohodnosti a kvality. Hana Malantíková ve své 

knize Autenticita ve světě médií (2015) uvádí, že příjemci obrazových sdělení 

hodnověrnost žádají. Na této poptávce je dle autorky vystavěn komerční úspěch 

autentických obsahů. Tento výrok nemůže platit stoprocentně, důkazem je mnoho 

stylizovaných, retušovaných a jinak upravovaných (neautentických) obsahů, například 

fotografií, které komerční úspěch mají. Nicméně autenticita zůstává přes své 
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ambivalentní významy v různých kontextech mediální komunikace kategorií, ke které 

se publikum vztahuje, a skrz niž díla hodnotí.
33 

 

 

Autenticita se nevztahuje k tématu života po apokalypse (to by se totiž „mohlo“ 

stát, odkazuje to k budoucnosti, která nastane jen za určitých podmínek, a tudíž toto 

téma patří do kategorie pravděpodobnosti), ale k zákonitostem, skrz které chápeme 

fungování světa. Hodnocení kvality filmů a zároveň míra toho, jak se informantovi 

snímek líbí, se pohybuje v ose přímé úměrnosti. Čím věrohodnější zobrazení reality, tím 

kvalitnější film. Informanti zmiňovali autentičnost ve smyslu dobrých efektů a ztvárnění 

zombií. Věrohodnost může být důležitá z hlediska vlastností, o kterých jsou 

přesvědčeni, že jsou stálé a neměnné, například fyzikální zákonitosti. Jedna z členek 

Zombie komunity přiznala, že jí na snímku Dead Set rozčilovalo, že zombie 

sprintovaly, při tom v „jejím vesmíru“ se prostě jenom šourají. Problém s nereálným 

porušováním fyzikálních zákonů měl i další informant. 

 

Normálně – tím myslíš to, jak ty si představuješ, že by se měla zombie chovat? 

Přesně. Ne moc agresivní, ne moc rychlí, jako třeba ve World War Z, tam běhali strašně 

rychle. To mi přišlo moc šílené. Že jsou rychlejší, než jsme normálně my. Což je 

nereálný. 

Je to důležitý faktor pro tebe, aby film vypadal skutečně, aby se dalo představit, že 

se to skutečně může stát? 

Jako jestli je to reálné? 

Ano, přesně tak. 

Jo, celkem jo. Jsem viděl hodně filmů, ve všem musí platit pravidla fyziky 

a biomechaniky, přes to vlak nejede! 

(Informant č. 5, 21 let, koksař) 

 

Zmínila jsem, že informantům vadí, když je film nevěrohodný v momentech, 

kdy jsou „přesvědčeni“, že film porušuje určitá dogmatická pravidla. Přesvědčení ale 

pramenilo i z toho, že si nebyli schopní něco obdobného představit. Cíleně jsem se 

dotazovala, co říkají na obvyklá spojení zombií s žánrem romantických snímků. Pokud 

informanti odmítli toto spojení, bylo to právě pro jejich přesvědčení, že láska a zombie 

nejdou dohromady a jejich vztah porušuje přirozenou zákonitost. 

 

                                                 
33

 „Autenticita je používána jako hodnotící kategorie připisovaná nebo naopak upíraná různým, zpravidla 

materiálním, aspektům kultury a společnosti – autenticita uměleckého díla, etnografického artefaktu, 

historického dokumentu, památky, regionálních pokrmů apod.“ (Šimůnek 2015 : online) 
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(…) Ze zombíka prostě neuděláš romantickou věc, to není romantický. 

Vadí ti, že to je nereálný? 

Vadí mi to, protože to je zvrhlý, ujetý prostě. Je to nemožně nereálný, absurdní. 

(Informantka č. 9, 26 let, specialistka produktového kontrolingu) 

 

Bylo zajímavé identifikovat, že u některých dotazovaných tomu bylo 

s autenticitou naopak. Ovšem zde byla divácká strategie jiná – užít si vyobrazení násilné 

smrti nebo krvavých masakrů hordy nemrtvých těl. Opět zde platí jakási úměra, čím 

méně věrohodnosti u zobrazeného násilí, tím více zábavy – teatrálnějšího nebo černého 

humoru. Jak je možné, že si divák užije vyobrazení násilí, až absurdně brutálního 

(informant vzpomínal například na jednu filmovou scénu, kdy ustřihnou zombii hlavu 

nůžkami), ale pouze v momentě, kdy je použito na zombiích? Uveďme jeden příklad ze 

samotného rozhovoru. Zde informant uvádí, že nereálnost, přehnanost násilí ho baví, ač 

je jinak pacifista. 

 

…A to tě taky baví? 

Jo. Já jsem byl vždycky i na akčnější hry, střílení a vždycky se mi to v zombie filmech 

líbilo, taková ta teatrálnost, lítaj ruce nohy vzduchem. V normálních akčních filmech 

tohle není. Je to strašně nereálný. 

Takže tě baví právě to, že to není reálný? 

Určitě. Já totiž ve skutečnosti nemám rád násilí, krev, tomu se snažím vyhýbat 

a předcházet a jsem takový pacifista skoro. Ale v těch zombie filmech je to vždycky 

přehnaný. Jako jo, někdy to realistický je, když si vytlačí oči z důlku, je to brutální, ale 

to vždycky mezi těmi lidmi, když jde o zombie, tak střílí do davu a je to překrvený 

a přehnaný. Nereálný, a proto to bereš v klidu. 

(Informant č. 6, 25 let, NPI admin) 

 

Kyle Bishop (2010 : 70) odkazuje k počátkům zombie fikce, do postkoloniálního 

období. Césaire v knize Discourse of Colonialism (1950) hovořil o tom, že 

imperialismus přispěl k percepci člověka jako zvířete. Bishop se tohoto syndromu 

označování druhého za méněcenného chytá a pojmenovává tento proces za „zvěcnění“ 

(„thingification“). Zombie potom funguje jako efektivní symbol méněcennosti. 

(Nemluvě o tom, že v haitské kultuře je zombifikovaný člověk opravdu považován spíše 

za věc než za svébytnou bytost.) Vraťme se ale k našemu výzkumu. To, že si je divák 

schopný užít absurdní násilí na zombiích je proto, že jsou vyobrazeny méně autenticky. 

A to ne ve smyslu realističnosti rozpadajícího se mrtvého těla, ale ve smyslu 

realističnosti člověka. Zombie představuje méněcenného člověka – člověka, který 
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„zvěcněl“. Na explicitní brutální násilí na lidech by se publikum dívalo ztěžka 

a rozhodně by to nebylo komické, za to rozstřílet, rozpárat či jiným absurdním 

způsobem zlikvidovat zombii – jako nečlověka, jako věc – je obecně akceptovatelná 

představa. Zajímavý fakt v tomto kontextu uvedl informant, jenž pracuje jako designer 

počítačových her: 

 

Nebo v počítačových hrách mají třeba lidi problém střílet do jiných lidí, ale když tam 

dáš zombie a řekneš, že to už nejsou lidi, tak ty lidi nemají problém střílet. Zombie je 

dobrý nástroj k tomu, jak ukázat lidi zabíjet lidi a zaútočit na tu lidskou povahu 

v samotném divákovi. (…) Ale přitom tam člověk vidí, jak někdo někoho brutálně 

zabije, i když to je zombie, která má ale asi 90 % shodných vlastností, co má i člověk. 

Ale kdybys místo zombií tam dala normální lidi, tak se divák už tolik nebaví, naopak, to 

ho bavit nebude. Ukazuje to pohodlí lidí, jak hledají to své alibi, aby se na ty masakry 

mohli dívat. To, co je v každém zombie filmu a co tam ty lidi dělají je v pořádku, ale 

nahraď zombie lidmi, a nikdo se na to koukat nebude a samotný snímek bude 

odsouzeníhodný. 

 

Ač by se mohlo zdát, že informant získal zkušenost na své pracovní pozici, 

vypráví zajímavý příběh, kdy si poprvé uvědomil, že násilí na zombiích nepřestane být 

násilím jen proto, že je prováděno na zombifikovaném člověku.  

 

Tohle všechno si hledáš v tom filmu, přemýšlíš nad tím? 

Já jsem si přečetl i nějaké studie o tom, baví mě to. Kdysi mě totiž ty filmy nenechávaly 

chladným, jelikož jsem přemýšlel nad tím, proč jsou tak vražděny samotné zombie. 

Když jsem viděl, jak souloží zombie ve filmu Braindead, jsou propíchnuty smetákem 

a lidi se tomu smáli, tak jsem si říkal, že tady asi není něco v pořádku. Ve chvíli, kdy 

jsem se na to koukal, jsem se sice smál, ale jako post efekt jsem se zhrozil, byl jsem až 

zhnusen, že jsem se tomu vlastně smál. Jen díky tomu, že to byly zombie, mi to vlastně 

nevadilo, i když ještě před 30 minutama to byli lidé. Prostě to jsou ty zombie filmy, kdy 

snímek ukazuje hranice toho lidství. 

(Informant č. 4, 25 let, gamedesigner) 

 

Oba dva informanti, které jsem tu citovala, se shodli ještě na jedné věci. Když 

byli na střední škole, tak takové „goreové“ typy zombie filmů, plné teatrálního násilí, 

pro ně byly společenskou zábavou. Dívali se na to s kamarády, vyhledávali prostou, 

bezmyšlenkovitou akčnost a zároveň absurdnost, nad kterou se bavili. Vývoj u nich 

probíhal stejně, postupnou znalostí určité teorie se začali zajímat o hlubší smysl zombie 
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filmů. Toto téměř identické spojení vývoje sledování u obou dotazovaných by stálo za 

důkladnější zkoumání. Zajímavé by bylo zaměřit se na postavení žánru v životě jedinců 

z diachronního hlediska, a to zejména na vliv žánru na proces socializace během 

dospívání. Toto bádání je ovšem nad rámec tohoto výzkumu. Pro zajímavost uvádím 

výňatek z výpovědi informanta, který vypráví, že se v mládí ke krvavým filmům upnul, 

aby projevil svou individualitu. 

 

(…) Ono to asi souviselo, že jsem byl v teenagerovském věku, kdy se snažíš 

odlišit a najít si něco jiného. A nikoho jsem neznal, kdo by se na zombie koukal 

tehdy. Kdyby tam bylo těch lidí plno, tak bych se třeba nedíval. Každý si hledá 

něco svýho, aby se odlišil. (…) 

(Informant č. 6, 25 let, NPI admin) 

 

 

3.3 Pravděpodobnost 

Ve výzkumu jsem narazila na další dva vztahy k realitě, které určovaly, co 

informanti považují na filmovém žánru za významné. Jeden vztah jsem nazvala jako 

pravděpodobnost. Tento pojem je obdobně jako autenticita kategorií, která mediální 

obsah hodnotí na základě skutečného světa, jenž nás obklopuje. Mezi významy těchto 

kategorií panuje drobná, ale přesto podstatná nuance. Zatím co autenticita hodnotí to, co 

existuje, pravděpodobnost se zamýšlí nad tím, co by existovat mohlo. V analogii 

k jazykovědnému paradigmatu by se dalo říci, že pravděpodobnost je autenticita 

v podmiňovacím způsobu. 

 

 

3.3.1 Lákavá fantazie apokalypsy. Identifikace s přeživšími 

Vize globální či lokální apokalypsy se zdá v kontextu moderní doby reálná. 

Aspoň tak to rozhodně vidí informanti v rozhovorech. Možnost apokalyptické 

budoucnosti byla nejsilnějším tématem, které se z odpovědí vynořilo. Síla spočívá nejen 

v tom, že o pravděpodobnosti apokalypsy uvažuje u zombie snímků každý dotázaný 

informant, ale také v rozsáhlosti této kategorie a jejím dopadu na každodenní život 

jedinců. Kategorie zformovala různé divácké strategie a jiné typy reakcí. Základním 

procesem, který je už predikován samotným významem kategorie, je uvažování nad 

tím, zda by se apokalypsa, kterou film či seriál zobrazuje, mohla stát. Informanti proces 
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komparace s žitou skutečností a uvažování o budoucnosti považují jako zdroj zábavy, 

při které mohou uniknout do světa fantazie. 

 

A co apokalyptický tématika? 

Jo, to mám hodně ráda. Je to třeba hodně smutný, ale přišlo mi to i aktuální po roce 

2012, kdy se říkalo, že bude konec světa. Jsou to pěkný filmy. 

Co vás na tom baví? 

Je to něco jinýho. Říkám si, zda by se to mohlo stát, či nemohlo stát. Baví mě na tom ta 

realita, jestli by to bylo možný. Ale kdyby se to stalo mně, tak by mě to asi nebavilo. 

(Informantka č. 1, 17 let, studentka) 

  

A co to pro tebe znamená to „bavit se“ – jak bys to mohl přiblížit?
34

  

Zasmát se, upřímně nad tím uvažovat, jestli je to možné nebo není to možné a tohle to. 

(Informant č. 5, 21 let, koksař) 

 

Co myslíš, že lidi na postapokalyptických snímcích nebo seriálech láká? 

Je to fantazie, aby si lidi mohli představovat situace, co nejsou reálný a prožívat si to dle 

svých fantazií. Od toho se filmy a seriály dělají. 

(Informant č. 7, 35 let, referent) 

 

Pokud by šlo jen o postapokalyptickou tematiku, mohli by diváci vyhledávat jiné 

filmy. Otázkou tedy zůstává, v čem konkrétně spočívá lákavost zombie tématu a co 

osobitého obsahům přináší. Podle diskurzu publika, do něhož jsem udělala drobnou 

sondu nejen předloženými rozhovory, ale i diskuzemi s členy Zombie komunity 

a účastníky LARP akce s tematikou The Walking Dead seriálu, jsou oživlé mrtvoly 

intenzifikátorem dramatických situací. Zatím co apokalypsu všichni vnímají jako 

pravděpodobnou alternativní budoucnost současné civilizace, zombie je většinově 

chápána jenom jako konstrukt, který ztěžuje podmínky apokalypsu přežít. Největší 

strach a obavy pramení z lidí samotných. Vypovídající jsou následovné výňatky. 

 

Říkal jsi, že tě baví zápletky a dramatické situace, které postavy řeší. Jak s tím 

souvisí samotné zombie? 

Jaký mají vliv? No oni je furt tlačí před sebou, jako ta hrozba za patama a oni ty situace 

musí řešit, spontánně. Zombie vytvářejí dramatické situace. 

(Informant č. 7, 35 let, referent) 

 

                                                 
34

 Otázka byla reakcí na informaci, že dotazovaný považuje za dobrý zombie film ten, u kterého se baví. 
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Máš obavu, že by mohla nějaká apokalypsa nastat? 

Jo, myslim, že je to běžné, že se to děje. Nemusí to být zrovna globální krize, ale jen 

nějaká lokální, zemětřesení, povodně, nějaký ozbrojený konflikty třeba. To se u nás asi 

jen tak nestane, ale třeba na východě to je. Postapo není jen prázdná poušť, jak si to 

možná někdo představuje. Ale může nastat kdykoli. Apokalypsa pak může trvat třeba 

jen tři dny. Je to spíš téma krize. A jsme u toho zase. Chování lidí. Máš zbraň, ukradneš 

to auto, někdo na tebe naběhne, chce ti něco ukrást, co uděláš, zastřelíš ho, když se máš 

jak bránit? Jo, o tomhle jsou hodně zombie filmy. O chování lidí. 

(Informant č. 6, 25 let, NPI admin) 

 

Představovat si nereálnou apokalypsu a dávat ji reálnou podobu v kontextu 

vlastní zkušenosti se světem, nutně podmiňuje další fázi divácké strategie. Identifikaci 

sebe sama s postavou příběhu, s postavou, která bojuje o život. Nutně vyvstává na mysl 

otázka, co by člověk v dané situaci, kterou postava prožívá, dělal. Informanti mi 

poskytli informace o oblíbených snímcích a postavách, s kterými by se ztotožnili. Bylo 

velmi zajímavé srovnat postavu s člověkem, který si ji vybral. Díky tomu, že některé 

své informanty znám osobně a vím, jací jsou, zároveň jsem pronikla do světa LARPu 

a Zombie komunity, mohla jsem nalézt určité pravidelnosti ve výběrech postav. 

Informanti do nich projektovali své ideály. Podotýkám, že tato teorie není ukotvená 

v datech, ale vyvstala z mé dedukce – tedy spojením dat a znalostí informantů. Člověk, 

který jednal přímočaře a měl zálibu ve zbraních, se identifikoval s postavou lovce. Další 

informant se zabýval ve svém životě jeho smyslem, zároveň byl obětavý, vybral si 

postavu filmu Já, legenda, která za smysl života a pro ostatní lidi položila život. 

Připadalo mi to, jako by diváci projektovali do postav ne to, jací jsou, ale to, jací by 

chtěli být. Stejně tak i naopak, pokud postava nejednala podle ideálů, byla to 

interpretace pro její nezdar. Následující výňatek je od informanta, který dlouho pracoval 

ve službách a je známý svou asertivitou a komunikativním přístupem. 

 

Ani v konkrétních scénách? Kdy sis řekl, že by ses zachoval jinak? 

Třeba postava Ricka, který tam teď řeší dilema „ano nebo ne“, buď tě zastřelím, či se 

připojíš k nám. Tak někdy tam je problém v komunikaci. 

Takže bys na místo Ricka se snažil s lidmi více komunikovat? 

Ano, více komunikace. Ta nevypočitatelnost těch ostatních přeživších mu ale trošku 

snižuje možnosti jak komunikovat. 

((Informant č. 7, 35 let, referent) 

 

 



   

 

44 

  

3.3.2 Od fantazie do praxe. Štěstí přeje připraveným 

Od představ a přemýšlení nad tím, jak by se člověk zachoval v určité situaci, přicházíme 

k dalšímu diváckému využití narativů. Tentokrát nejde o zábavu. To, že diváci definují 

mediální apokalypsu jako „pravděpodobnou“, začínají přebírat ochranné mechanismy, 

které by jim pomohly předejít krizovým situacím, nebo je přečkat. Jeden informant mi 

řekl, že si myslí, že kdyby nastala nějaká krize, zombie fanoušci by byli o krok napřed, 

protože strategie mají osvojené. Bylo zajímavé sledovat, jakou mírou fanoušci adaptují 

svou sociální realitu, svou každodennost, realitě mediální. Identifikovala jsem tři stupně 

přípravy, analogicky tři stupně využití obsahů v každodenním životě publika. Stupně 

označují, jak moc přechází příprava z teorie do praxe. První stupeň bylo teoretické 

vymyšlení plánu, jak krizi či apokalypsu přežít. 

  

Máš nějaký plán? 

Krizový plán mám. První věc je ozbrojit se, a jelikož je tady v okolí několik kasáren, tak 

by to neměl být problém, v rámci zombie filmů samozřejmě, ne v případě nukleárního 

holokaustu. Jsou tady kasárny, kde bych mohl najít zázemí, kdyby byly opuštěný, tak se 

můžu vyzbrojit. Nákupní budovy tu jsou taky, kde by se člověk mohl obrnit a vydržet 

nějakou dobu. Blízko je i letiště, takže mám v dosahu případně i únikový plán. 

(Informant č. 7, 35 let, referent) 

 
Takže to slouží jako téma s přáteli? 

Určitě. Kde sehnat zbraně a kde ukrást motorku, kam odjet… 

To jste se takhle domluvili? 

Vykrystalizoval z toho takový brněnský plán. (smích) Je to docela zajímavý si o tom 

povídat, protože se člověk dozví spoustu věcí, jak by kdo co dělal a tak. A to ne jen 

v rámci zombie apokalypsy, ale v případě, že se stane prostě nějaká pohroma. 

(Informant č. 4, 25 let, gamedesigner) 

 

Druhý stupeň se již odráží na konkrétním jednání a přípravě. Člověk mění 

uvažování o světě, své návyky. Nakupuje zásoby, připravuje si zbraně, učí se novým 

věcem. Mediální realita prostupuje silněji do reality sociální, je určitým vytržením, 

procitnutím, rozšiřuje informantům jejich obzory. 

 

Nemyslíš si, že to je ten pocit, který vyhledáváš právě ve filmech? Aby tě to takhle 

zasáhlo? 

Jo, já mam strašně ráda filmy, co mě právě zasáhnou a nějak vlastně začnu přemýšlet 

jinak. Vlastně jsem si uvědomila, že zombie filmy mě donutily k tomu, že si strašně 
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kupuju věci do zásoby. Kdyby se stala nějaká apokalypsa. Mam doma pytle rýže a tak.  

Dobrý, takže si myslíš, že to není reálné, přesto to ale nakupuješ…? 

Apokalypsa je jako reálná, zombie ne. 

Takže si myslíš, že nějaká apokalypsa se stát může? 

Jako krize, válka, všechno… 

A znepokojuje tě to díky filmů víc? 

Myslím si, že jo… 

(Informantka č. 3, 21 let, prodejce) 

 
Myslíš, že ti ty filmy nějak pomohly? Využil jsi je nebo využíváš v běžném životě? 

To spíš mě obohatila ta zombie komunita, kempy, ale vlastně jo, i ty filmy nějakým 

způsobem změní tvoje uvažování. Sleduješ situace kolem sebe trochu jinak, nežiješ už v 

té pohádce, že se nikdy nemůže nic stát. Já jsem si v rámci tohohle dělal zdravotnický 

kurz, mám nějaké zásoby na bytě, kdybych uvízl doma na nějakou dobu. Mám 

lékárničky. Nikdy nevíš, kdy to bude potřeba. Když jsi připravená na tyhlety situace, tak 

máš výhodu. Spousta lidí tohle neřeší, třeba jídlo. Prostě ráno vstanou a jdou si pro 

čerstvé rohlíky a salám do obchodu. Ani nevědí, jak se to tam dostalo do toho obchodu. 

Kde to vyrábějí, jak se ty suroviny vyrábějí, že v obchodech nemají sklady. 

((Informant č. 6, 25 let, NPI admin) 

 

Uvádím ještě jednu zajímavou odpověď, kterou mi napsala členka Zombie 

komunity, s níž jsem dělala rozhovor. Ten se bohužel na nahrávacím zařízení poškodil, 

a tak (viz příloha č. 2) dokládám pokus o rekonstrukci rozhovoru dle vyplněného 

dotazníku. 

 

Často si představuju, co bych dělala, kdybych se najednou nemohla dostat domů 

a věděla bych, že už tam ani nemůžu. Uvažuju přitom o věcech, který se podle mýho 

názoru ve filmech neřeší – jak bych si vyndávala čočky? Nelezly by mi na nervy mastný 

vlasy? Kam bych šla? Unesla bych vůbec všechny ty věci, co bych potřebovala? Měla 

bych vůbec jako vegetarián šanci? A není to trochu divný dívat se na gore filmy 

a odmítat maso? Jak bych se bránila, když nemám zbraň, ani zbroják?  

Chtěla bych si ale udělat malou skříňku s nezbytnostma pro rychlý odchod 

a s trvanlivým jídlem a zároveň u sebe vždycky mít něco na způsob KPZ. Zatím u sebe 

nosím akorát švýcarák, nezbytný papírový kapesníky a pepřák. Když se vracím pozdě 

za tmy domů, nezřídka si hraju na to, že jsem jediná na světě nebo že jsem hrdinka 

nějakýho apo příběhu. Musím tím pádem zapracovat na své fyzické výdrži. Tohle 

a krabičky se mi budou nepochybně hodit, i kdyby nedošlo ke katastrofě, ale i kdyby mi 

najednou něco chybělo nebo třeba na týden vypojili elektřinu. Důležitý je být připraven. 

Což je ostatně skautský heslo. (Informantka č. 9, 23 let, prodavačka) 



   

 

46 

  

3.3.3. Žít apokalypsu. LARP a zúčastněné pozorování 
 

Zúčastnila jsem se v rámci výzkumu a své drobné zvědavosti hry s názvem The 

Walking Dead LARP. Aktivně jsem participovala. Koncept LARPové hry jsem 

vysvětlila již v metodologické části této práce. Tato konkrétní verze byla zasazena do 

prostředí seriálu The Walking Dead, takže kromě rolí přeživších nechyběly ani role 

krvelačných zombíků. Vše se snaží být co nejvíce autentické, od prostorů, dekorací, 

kostýmů, zbraní, až po samotný příběh. Dekorace ztvárňovaly pohozené kusy těl, kosti, 

krvavé stopy a jiné předměty – odpovídající lokaci (opuštěný vojenský areál) a příběhu. 

Chladné zbraně, od nožů, po sekery a mačety, byly vyrobené z různých měkčených 

a bezpečných materiálů, dále zde byly airsoftové zbraně a dýmovnice. Kostýmy 

přeživších páchly apokalypsou už na dálku a převleky zombií by jistě kde koho 

vyděsily. Cíl této plejády vyjmenovaných autentických aspektů hry byl zřejmý – 

působit dojmem skutečné apokalypsy a přenést tento pocit i na zúčastněné. Ti se totiž 

v rámci své role museli ponořit do charakteru, nevystoupit z něj po dobu hry 

a přemýšlet v jeho mezích. Zkrátka apokalypsu přímo žít. Pokud zombie filmy a seriály 

jsou mediální realitou apokalyptického světa a přináší zprostředkované emoce 

bezpečně, jak odkazuje koncept metaemocí, LARP přináší bezpečně reálné emoce. Je to 

zase o trochu více napětí, o trochu více emocí a o něco více vzpomínek.  

 

Jsou to právě vzpomínky, které účastníci prožívali nejvíce. Probírali různé 

scény, zvraty, zajímavé herecké výkony. Tento popis by seděl i na diskuzi lidí ohledně 

zhlédnutého filmu. Rozdíl spočívá v tom, že „tento“ film účastníci LARPu přímo 

prožili. Ještě 14 dní po akci si účastníci stýskali.  

 

Někteří lidé, co akci navštívili, mi prozradili své intence jezdit na obdobné 

události. Jednou z nich je tendence porozumět opět přírodě, která je postavená do 

kontrastu společnosti (kultury). A to právě z důvodu uvědomění si mortality 

společnosti, tedy možnosti, že skončí a bude potřeba se opět naučit práce, které už dnes 

nikdo nezná. Jako obstarat si obživu, spánek a teplo. Postarat se o přežití. Prožít 

„apokalypsu“, vrátit se od kultury a moderní společnosti k přírodě a tradičním 

společenstvím definuji jako třetí stupeň využití zombie obsahů mediální tvorby 

v každodenním životě. 

 

V souvislosti musím uvést Zombie komunitu, která dle mého názoru prošla 

všemi třemi fázemi, přitom mi nedá nevztáhnout k tomuto případu koncept Joshuy 
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Meyrowitze, který rozebral proměny sociálního chování v analogii se změnou hlavních 

komunikačních médií. Dle Meyrowitze (2006) každá příchozí fáze nového 

komunikačního média nenahrazuje médium předchozí, ale přidává se k jeho působení. 

Stejně tak Zombie komunita začala fungovat v několika lidech, na internetovém fóru, 

kde se primárně rozebíraly filmy, přemýšlelo se o obsazích, zda jsou reálné. Některé lidi 

činnost komunity ovlivnila natolik, že si „vymysleli“ strategické plány na přežití krize 

a apokalypsy. Komunita začala organizovat setkání, kde se i přednášelo o zombiích, až 

se došlo k různým akcím v přírodě s teorií přežití. Členové se snaží naučit se některá 

tradiční řemesla, ovládat luk a jiné zbraně. Všechny tyto stupně užití mediálních obsahů 

na sebe navázaly, nově příchozí fáze ale nevyvrátily ty předchozí, jen se k nim přidaly. 

Sledujeme – stále v analogii k Meyrowitzovu modelu – tendenci k opačnému procesu. 

Zatím co postupným vývojem fází komunikačních médií dochází k procesu 

modernizace, postupným vývojem užití mediálních obsahů s tématem zombie 

apokalypsy dochází k postupné tradicionalizaci.  

 

Únik k tradici je vidět i u některých účastníků akce LARP. Pár lidí mi prozradilo 

zajímavé důvody proč na podobné „postapo“ hry jezdí. Pro někoho to bylo vytržení ze 

stereotypního života každodennosti – ve smyslu moderní společnosti – a uvědomění si 

hodnot a luxusu, které společnost vnímá už jako samozřejmost. 

 

Proto je to téma pro tebe lákavější? 

Jo. Vždycky když se vrátím z takového víkendu, tak si řeknu: „Uf, to je fajn, že to 

není ještě.“ Že to bylo to jen jako. Je fajn, okleštit ten život formou: co budu jíst, kde 

budu spát, komu můžeš a nemůžeš věřit, kam půjdeš na záchod. Pak přijedeš domů, 

lehneš si do té teplé vody ve vaně, sedneš si na ten porcelánovej hajzl, lehneš si do tý 

teplé postýlky a řekneš si „my se máme ale dobře, ale tak dobře“, a to nechceš měnit. 

(Informantka č. 9, 26 let, specialistka produktového kontrolingu) 

 

Další lidé viděli v „hrách na apokalypsu“ návrat do přírod. Klidně celý den ležet 

a přemýšlet v rámci charakteru své postavy, udělat táborák, něco si uvařit, popovídat 

s lidmi, zkusit nějaké taktiky „přežití“. Zpomalit své životy. Ale hlavně dělat něco 

přirozeného. Přirozenost je třetí kategorií vztahování se k realitě, kterou jsem 

identifikovala u diváckého sledování zkoumaných informantů. 
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 3.4 Přirozenost 

Zombie jako konstrukt není jen intenzifikačním činitelem dramatických scén ve 

fikčním světě, funguje taky jako destruktivní prvek. Už jsme více než naznačili 

destrukci společenského systému a tím vzniklou apokalypsu. Z apokalypsy ale plyne 

ještě jedna věc vztahující se k realitě. Realita v pozdní modernitě je často 

zprostředkována skrz komunikační média a díky novým technologiím jsou překonány 

časoprostorové či jiné propasti. Proto tvář dnešního světa obklopují nánosy virtuální 

reality jako pomyslný moderní make-up. Na rozdíl od toho mediální realita zombie 

apokalypsy je odlíčená, obnažená, doslova přirozená. Zombie je destrukcí umělosti 

modernity, zombie je odličovadlem společenských masek. V tomto velice figurativním 

popisu vycházím opět z výpovědí informantů. 

 

(…) Spousta lidí z těchto filmů žije normální životy a díky katastrofě se dostanou do 

jiných situací, musí se začít chovat jinak, více přirozeně možná. Zmizí nějaké morální 

nebo pseudomorální vlastnosti, co měli, přetvářka a tak. Nebo se projevují jiné 

vlastnosti. Ti lidi se prostě nějak změní většinou. 

(…) Ale pak tam jsou i situace, kdy se lidé uchylují ke kanibalismu a považují to za 

normální, protože musí jíst. Což je taky zajímavý, protože jsme v době, kdy jídlo máme, 

ale koupíme si kuře v růžovým pytlíčku a už neřešíme, kde se vzalo, kdo ho zabil a tak. 

Je logický, že kdyby tohle přestalo fungovat, lidi se začnou chovat jinak. Je to ale více 

lidský, není to hraný, jsou to přirozený reakce lidí. Je to zajímavá psychologická věc, 

protože určitě ne všichni budou schopni tohle udělat, zajistit si potravu, zabít, přes 

nějaký morální dilema. 

(Informant č. 2, 28 let, vedoucí vývojového oddělení) 

 

(…) Spousta lidí tohle neřeší, třeba jídlo. Prostě ráno vstanou a jdou si pro čerstvé 

rohlíky a salám do obchodu. Ani nevědí, jak se to tam dostalo do toho obchodu. Kde to 

vyrábějí, jak se ty suroviny vyrábějí, že v obchodech nemají sklady. 

((Informant č. 6, 25 let, NPI admin) 

 

 

 

3.5 Zombie jako emoční cucák 

Pokud by šlo jen o postapokalyptickou tematiku, mohli by diváci vyhledávat jiné 

filmy. Otázkou tedy zůstává, v čem konkrétně spočívá lákavost zombie tématu a co 

osobitého obsahům přináší. Podle diskurzu publika, do něhož jsem udělala drobnou 

sondu nejen předloženými rozhovory, ale i diskuzemi s členy Zombie komunity 
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a účastníky LARP akce s tematikou The Walking Dead seriálu, jsou oživlé mrtvoly 

intenzifikátorem dramatických situací. Zatím co apokalypsu všichni vnímají jako 

pravděpodobnou alternativní budoucnost současné civilizace, zombie je většinově 

chápána jenom jako konstrukt, který ztěžuje podmínky apokalypsu přežít. Největší 

strach a obavy pramení z lidí samotných. A do tohoto kontextu se promítá divácká 

fantazie s otázkou: „Co bych dělal já?“ Jeden z členů Zombie komunity mi sdělil, že 

právě tato hráčská fantazie je zdravým zdrojem napětí. Zaujalo mě to slůvko zdravým. 

Došlo mi, že fantazie, při které si představujeme situaci apokalypsy a vymýšlíme 

strategie, jak se zachovat, funguje jako zprostředkovaná filmová realita. Odkazuji opět 

ke konceptu metaemocí a teorii zasažení. Pokud se tedy diváci koukají na apokalyptický 

snímek, nejen že prožívají emoce z filmu, ale zároveň i emoce z vlastní fantazie. A když 

k tomu navíc zombie navyšují počet a zesilují míru dramatických situací, stává se ze 

zombie příběhu „emoční cucák.“, jak to nazývá jedna z informantek. 

 

A rozhoduje právě i nějakým způsobem třeba, jaké emoce z toho filmu lze 

očekávat, že získáš? 

Hm, to hodně. Já mam úplně nejradši ty emoční cucáky a černější humor, to mám hodně 

ráda. 

Aha, to je hodně zajímavý. A jaký vliv na tebe má třeba okamžitá nálada, když si 

vybíráš film? 

Asi hodně velký, podle mě každý takhle určuje, co si pustí. 

Tak řekněme třeba… Představ si situaci, kdy si chceš právě pustit třeba nějaký ten 

zombie film, tak jakou k tomu musíš mít náladu? 

Tak to já si můžu pustit kdykoliv, já to tak jako sleduju bez nálady. Ale spíš se snažím, 

aby mě to pohltilo co nejvíc. Ale zase většinou si pustím ty zombie filmy večer, protože 

se do toho víc vžiju. 

Čím myslíš? 

Tak jak je tma a atmosféra, víc to doléhá na mě. 

Jakože z toho víc cucáš ty emoce? 

Jo. Takhle přes den si pouštím jen seriály, Walking Dead nebo něco jinýho… 

A jaké emoce máš nejčastěji spojené se zombie žánrem nebo se zombie filmy, které 

sleduješ?  

Ty jo…Asi jsem z toho jako nervózní, když se do toho fakt moc vžiju a mám pocit, že 

by se to jakože fakt mohlo stát. 

(Informantka č. 1, 21 let, prodejce) 

 

Jak říká informantka, mohlo by se to stát. A je z toho nervózní, což by se dalo 
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chápat jako znepokojená. Těžko se dá tato emoce nespojit se „společenským 

znepokojením“, které řada badatelů spojuje nejen s populární kulturou (Jenkins), ale 

zvláště se zombie narativem (Bishop, Moreman). K tomu se přidává postava samotné 

zombie, jež může být pro některé diváky také zdrojem určitého napětí, či strachu. Jak 

jsme zmiňovali, Derksen a Hick hovoří o strachu z likvidace zombie, kterou jsme za 

jejího „života“ znali. Tento strach se projektuje i na následující informantku. 

 

A co podle tebe filmu přináší, když se do něj přidá aspekt zombie? Jako pro tebe? 

Asi to, že to vlastně ztělesňuje hrozbu nějakýho rozšířenýho viru. Kdyby něco jako 

virus chřipky napadlo celý svět, tak tady všichni umřeme, ale není to jakoby na první 

pohled patrný. Ti zombíci jsou ale vlastně ztělesněním toho viru. Je to hrozný, ta 

představa, že nějaká moje kamarádka se stane chodící mrtvolou, ta je děsivá. Ale 

zároveň poutává a mě zajímá i to, jak se s takovou situací třeba člověk vyrovná, když 

najednou přijde o celou svou rodinu a to ne formou, že by umřeli, ale tak, že se ze všech 

stanou tyhle monstra ošklivý. 

(Informantka č. 9, 26 let, specialistka produktového kontrolingu) 

 

Emoce jsou pro zkoumané fanoušky žánru důležité. Z výpovědí se dalo vyčíst, 

že většina z nich touží po určitém „vtažení“ do děje, emočním zásahu. Z odpovědí 

vyplývalo, že když diváci nejsou vtaženi do děje, nudí se a pocit nudy považují na filmu 

za tu nejhorší variantu. Vtažení koresponduje s konceptem NFA (The Need for Affect), 

při kterém se snažíme být nějak „vzrušeni“, ať už pozitivními či negativními emocemi. 

Jeden z informantů přinesl vysvětlení, proč je dle něj dobré být zasažen i negativními 

emocemi. 

 

Zombie filmy primárně nevzbuzují pozitivní emoce, ale mají spíše přinést 

negativní pocity jako strach nebo odpor. Pokud tedy nemluvíme o komediích 

a těch pozdějších žánrech, kdy mají postavy ze zombií legraci. Jak se cítíš po 

takovém filmu? Bojíš se rád? Prožíváš rád negativní emoce? 

Celý život je podle mě hon za emocema – nějakejma – a je jedno, jestli jsou to špatný 

emoce. Třeba si myslím, že vyhledáváme trápení láskou, protože je lepší být smutnej, 

než se cítit prázdně. Proto hledáme emoce, proto se koukáme na filmy, proto děláme 

různý věci, děláme šílené výpravy za nějakou láskou či tak. Kdybych tohle přestal dělat 

nebo kdybych tohle přestal cítit, tak bych se bál víc. A věřím tomu, že to tak mají 

i ostatní. (…) 

(Informant č. 2, 28 let, vedoucí vývojového oddělení) 
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Řekne-li se, že je zombie „emoční cucák“, jistě vyvstane na mysl, že z nás 

„vycucává“ emoce, kterými nás naplní. Zombie žánr proto chápeme jako určitý 

intenzifikátor pocitů, které při sledování máme. Příběhy mohou ale sloužit i k represím 

emocí, jak jsem mohla zjistit díky informantovi, jenž si prostřednictvím zombie filmů 

kompenzoval vztek a agresi. Emoční cucák by zde byl výrazem opačným, zombie film 

původní emoce z člověka vycucal tak, že už necítí nic. 

 

Já se snažím přijít na to, proč se podíváš zrovna na film o zombie a ne na něco 

jiného. Našel bys něco takového, že by sis řekl – Ano! Dneska mám chuť na 

zombie? 

Vždycky, když mě někdo naštve, tak se pak podívám na něco takovýho. 

A když se pak koukneš na film, tak máš lepší náladu? 

Jo. 

Nemyslíš už na toho člověka? 

Nemyslím na to, jak ho zastřelit. 

Znamená to tedy, že když je nějaký naštvání na někoho, nebo že bys nejradši 

přerazil někoho, takže rád koukneš na… 

Nějaký takový agresivnější film, kde se zabíjí, abych se uklidnil. 

(Informant č. 5, 21 let, koksař) 
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Závěr 

Tato práce si vytyčila ambiciózní cíl. Na základě kvalitativního šetření metodou 

zakotvené teorie přijít s takovým výkladem, který by dokázal postihnout divácké 

strategie a přisuzování významů během sledování filmů a seriálů se zombie tematikou. 

V teoretické části jsme popsali významy, kterých slovo zombie nabývá v sociální 

a mediální realitě. Zmínili jsme existují teoretické koncepty, které se snaží vysvětlit 

důvod rezonance tématu zombie v populární kultuře, a to jak v diachronním, tak 

synchronním měřítku. Zrekapitulujme souhrnně teorii sémiosféry, která popisuje na 

abstraktní úrovni prostupnost žánrů; koncept metaemocí, jenž vysvětluje, proč si lidé 

užívají skrz mediální obsahy i negativní emoce, nebo teorii zasažení (The Need for 

Affact), v níž je akcentována lidská potřeba citového vypětí. Stěžejním konceptem 

v rámci teoretického přístupu k diskurzu mediálního textu, který objasňuje důvody 

rezonance zombie tematiky v současné mediální tvorbě, je pojetí modernity. 

 

V samotném výzkumu publika, na základě rozhovorů s fanoušky žánru 

a zúčastněného pozorování, jsme určily základní kategorie, které určovaly významy 

diváckého sledování. Nejsignifikantnější významem se stal vztah diváků k mediální 

realitě Na základě sesbíraných dat jsem konceptualizovala jsem tři základní kategorie 

vztahů k realitě: autentičnost, pravděpodobnost a přirozenost. Autentičnost je 

kvalitativní kategorie, která určuje, jak moc je mediální realita věrohodná. S tím, že 

hodnocení kvality v závislosti na autenticitě je ambivalentní. Pravděpodobnost soudí 

mediální realitu podle toho, jak moc je reálné, že by nastala. Přirozenost je pak 

výsledkem destrukce moderní společnosti. 

 

Cílem práce bylo přijít s teorií, podloženou daty, která je nadřazeným pojmem 

pro zjištěné kategorické jevy. Tato teorie tedy zní, že divácká strategie spočívá 

v komparaci sociální reality, v níž diváci žijí, s realitou mediální (tedy realitou v zombie 

seriálu a filmu). Až na základě této komparace si jednotliví diváci hledají konkrétní 

významy. Speciálním významem, který se tvoří v komunitě fanoušků, jsou obranné 

strategie, které se mají vyhnout tomu, že by sociální realita jednou byla identická s tou 

mediální. Tedy, že by došlo k apokalypse. Následek této strategie a sledování má 

překvapivý výsledek – zatím co společnost směřuje k intenzivnějším stavům modernity, 

tato komunita se blíží a snaží dostat zpět k tradičnějšímu uspořádání a stavu společnosti. 
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.Samostatnou kategorií jsou prožívané emoce. Publikum – respektive fanoušci 

žánru – tíhli k tomu, aby byli více emočně zainteresovaní do sledování. Zombie žánr 

v tomto případě slouží jako ideální mediální prostředek. Protože klade důraz na fantazii, 

identifikaci s postavami a zombie přináší obsahům dramatičtější momenty a silnější 

emoce, jako je strach nebo odpor. 

 

 

Summary 

This work has set an ambitious goal. Based on the qualitative research and using 

the grounded theory, the dissertation aimed to come up with an interpretation that would 

embrace both the audience strategies and the meaning attribution while watching 

zombie themed movies and series.  

This thesis aimed to formulate a theory based on actual data which would 

represent a superior concept to the observed phenomena. The theory is the following – 

the strategy of the audience consists in comparison of the social reality (the one the 

audience lives in) with the media reality (the reality in zombie movie or series). Only on 

the basis of this comparison, the individual viewers are looking for specific meanings. 

Defensive strategies formed in the community of fans have a special meaning. These 

are meant to prevent the fusion of the realities which would result in their identical 

nature. This would have been an apocalypse. Result of this strategy and monitoring has 

a surprising result – meanwhile the society aims to more intense states of modernity, 

this community is leading and trying to get back to a more traditional concept of 

society.  

Experienced emotions represent a separate category. Audience, respectively the 

fans of the genre, tended to be more emotionally involved into the act of watching. In 

this case the zombie genre serves as an ideal media resource; because its emphasis is on 

imagination, identification with characters and the zombie content brings zombies 

dramatic moments and strong emotions such as fear or disgust. 
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