UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD
Institut komunikačních studií a žurnalistiky
Katedra mediálních studií

Jan Czech

Mockumentary jako televizní fenomén
Bakalářská práce

Praha 2014

Autor práce: Jan Czech
Vedoucí práce: PhDr. Milan Kruml

Rok obhajoby: 2014

Bibliografický záznam

CZECH, Jan. Mockumentary jako televizních fenomén. Praha, 2014. 97 s. Bakalářská
práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a
žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Milan Kruml.

Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá tématem mockumentu, tj. filmového a televizního
žánru, který v sobě kombinuje prvky dokumentu a hrané tvorby. Televizní mockument
se v prvním desetiletí 21. století stal prominentní formou televizní zábavy, k čemuž
přispělo zejména uvedení britského seriálu Kancl v roce 2001 a jeho americké adaptace
o čtyři roky později. Samotný pojem mockument je neologismus a o tom, která všechna
díla lze tímto termínem zastřešit, nepanuje shoda. Prolínání fikce a reality má
každopádně v televizním i rozhlasovém vysílání, stejně jako ve filmové tvorbě, dlouhou
tradici a tato fúze se stala základem pro řadu populárních hybridních žánrů, mezi něž
patří reality show, dokudrama nebo dokusoap. S těmi má mockument výrazné styčné
body a společné znaky, zároveň se ovšem od nich podstatně odlišuje. Mockumentární
forma má jak funkci reflexivní, která nám dává možnost tázat se po autenticitě
skutečných dokumentů a „reality“, kterou zobrazují, tak funkci parodickou a satirickou,
která tvůrcům umožňuje originálním způsobem promlouvat k divákovi a nalézat nové
zdroje humoru. Pojmenováním těchto typických mockumentárních prvků a jejich
názorným ukázáním na konkrétním příkladu se zabývá případová studie, jež tvoří
závěrečnou část této práce.

Abstract
This bachelor’s thesis focuses on the topic of the mockumentary, which is a film and
television genre, which combines elements of a documentary and fiction.
Mockumentaries became, in the first decade of the 21st century, an eminent form of
televisual entertainment, mainly because of the introduction of the British series The
Office in 2001 and its American adaptation four years later. The name mockumentary
itself is a neologism and there isn’t an agreement as to what is and is not a

mockumentary. In any case the blending of fiction and reality has a long tradition on TV
and radio and this fusion has become the foundation for many popular hybrid genres, as
for example reality shows, docudramas and docusoaps. With these mockumentaries
share a lot of similar traits but also differ from them. A mockumentary can be reflexive
in that it gives us the possibility to question the authenticity of real documentaries and
the “reality”, that they display, but it can also be satirical and a parody and it gives the
creators an original perspective as how to communicate with the viewer and gives a new
source of comedy and humour. The enumeration of these typical traits of a
mockumentary and their examples can be found in the case study, which forms the final
part of this thesis.
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Úvod
Každou epochu televizního vysílání lze charakterizovat trendy, které ji
doprovázely. Padesátá léta dvacátého století představovala zlatý věk pro televizní kvízy,
přelom tisíciletí s sebou přinesl fenomén reality show, kdy se hvězdami stávají
„obyčejní lidé“. Pokud bychom měli jmenovat formy televizní zábavy, které její podobu
a směřování určují v současné době, záhy narazíme na útvar, který je na první pohled
zvláštní. Vypadá jako dokument, ale skutečným dokumentem není. Obsahuje prvky
sitkomu, ale spoustu typických sitkomových znaků postrádá. Pojem mockumentary,
případně jeho počeštělá podoba mockument, kterým jsou tato díla obvykle nazývána,
nám sám o sobě mnoho neprozradí. Skutečností ovšem je, že právě televizní
mockument se v posledních 10-13 letech stal opravdovým fenoménem televizní zábavy,
který nachází oblibu u diváků a uznání u odborné veřejnosti. Britský seriál Kancl během
doby svého vysílání získal tři ocenění British Comedy Awards a dva Zlaté glóby, jeho
americká adaptace obdržela mimo jiné pět cen Emmy [Internet Movie Database 2014].
Touha dopátrat se příčiny tohoto úspěchu, stejně jako osobní obliba televizních i
filmových mockumentů, inspirovala výběr tématu mé bakalářské práce.
Mockument zdaleka není záležitostí posledního desetiletí a různé formy
kombinace hrané a dokumentární tvorby lze v podobě četných příkladů nalézt
v jakémkoliv období filmové a televizní historie. Nikdy však mockument nebyl tak
prominentním představitelem televizní zábavy, jak je tomu dnes. Roky 2001, kdy byla
ve Velké Británii odvysílána první epizoda komediálního seriálu Kancl, a 2005, kdy se
na televizních obrazovkách poprvé objevila jeho americká adaptace, lze chápat jako
důležité milníky, které odstartovaly inflaci děl pokoušejících se navázat na úspěch obou
podob Kanclu. Inflaci, která nejednoho komentátora přiměla k tvrzení, že je
v současnosti televizní mockument již „mocked-out“ a následovníci Kanclu nakládají
s mockumentární formou samoúčelně bez využívání jejího skutečného potenciálu a
možností, které nabízí.
Popsat tento potenciál a pokusit se zjistit, v čem konkrétně tkví kouzlo
mockumentu, kterému v posledních letech podlehla tak velká část televizního publika,
by mělo být hlavním účelem této práce. Samotný její obsah lze rozdělit na tři hlavní
části. Ta první je věnována cestě k definici mockumentu, vedené skrze jeho vymezení
vůči příbuzným formátům a uvedení prvků, které s nimi má společné a které ho naopak
vydělují. Druhá část práce je shrnutím historického vývoje mockumentu nejprve
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v rozhlase a na filmovém plátně, později v televizním vysílání. V této kapitole se
zastavuji u nejdůležitějších děl a popisuji základní inovativní postupy, kterými obohatila
světový mockument. Závěrečnou část práce poté tvoří případová studie, jejímž
předmětem je konkrétní aplikace mockumentárních postupů v britské a americké verzi
seriálu Kancl a popsání toho, jak se (nejen) v tomto ohledu obě podoby seriálu liší.
Právě v závěrečné části práce jsem se po vlastní úvaze i konzultaci s vedoucím práce
rozhodl nejvýrazněji odchýlit od teze. Původním záměrem bylo případovou studii
zaměřit na britskou verzi seriálu Kancl, americký seriál Taková moderní rodinka a
německý televizní mockument Třetí světová válka. Komparace britské a americké
podoby Kanclu se však nakonec ukázala jako vhodnější pro demonstraci rozdílu
v britském a americkém přístupu k mockumentu i obecnou analýzu mockumentárního
formátu, jehož jsou oba seriály typickými představiteli.
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1 Poznámky ke zpracovávané literatuře a terminologii
Psát práci o mockumentu znamená pustit se do tématu, které bylo dosud
v ucelené podobě zpracováváno velice zřídka. Prozatím byly vydány všehovšudy dvě
publikace, které se zabývají výlučně mockumentem. První komplexní analýzu tohoto
fenoménu podali v roce 2001 Craig Hight a Jane Roscoeová v knize Faking it: Mockdocumentary and the subversion of factuality, sám Craig Hight poté rozvinul své
poznatky v publikaci Television mockumentary: reflexivity, satire and a call to play
(2010). O něco širší záběr má kniha editována Alexandrou Juhászovou a Jessem
Lermerem F is for Phony: Fake Documentary and Truth´s Undoing (2006), jež je
sborníkem úvah nad tématem prolínání reality a fikce a samotné oprávněnosti této
dichotomie. Podobný charakter má i sbírka esejů v edici Garyho Rhodese a Johna
Springera Docufictions: Essays on the intersection of documentary and fictional
filmmaking (2006). V práci, zejména její teoretické části, jsem se kromě výše
zmíněných publikací opíral o literaturu zabývající se obecně televizním vysíláním a
žánry s ním spojenými. Pro tento účel se jako vhodný pramen poznatků ukázala Kniha o
televizi (2012) Jeremyho Orlebara a An Introduction to Television Studies (2012)
Jonathana Bignella. Zřejmě nejcennějším zdrojem pro analytickou část práce pak bylo
samotné sledování seriálů a filmů, na nichž v práci ilustruji specifika a základní rysy
mockumentu a jejichž soupis přikládám v závěrečném seznamu literatury.
Jelikož tato práce patří k jedněm z prvních česky psaných textů, které podávají
ucelený výklad o tomto tématu, bylo hned na začátku psaní důležité vyřešit otázku
terminologie, kterou budu používat. I v anglické literatuře je v tomto ohledu jen velmi
obtížné najít shodu. Zatímco Craig Hight a Jane Roscoeová se ve svých pracích drží
termínu mockumentary, případně mock-documentary, Alexandra Juhaszová a Jesse
Lerner dávají přednost používání označení fake documentary. Pro účely této práce budu
používat pojem mockument jakožto český překlad anglického termínu mockumentary.
Přestože toto počeštělé označení není v češtině příliš rozšířeným pojmem (což je jeden
z důkazů výše zmíněné absence českých textů zabývajících se tímto tématem), rozhodl
jsem se právě tento výraz v mé práci upřednostnit, a to z důvodu možnosti přirozeného
skloňování, které umožní česky mluvícímu čtenáři pohodlněji a plynuleji tento text číst.
Jelikož v práci vycházím v naprosté většině z anglicky psaných a do češtiny
zatím nepřeložených publikací, všechny přímé citace uvedené v textu jsou mým volným
překladem originálu, jehož původní znění uvádím v poznámkách pod čarou. V případě,
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že k zahraničnímu dílu, o němž se v práci budu zmiňovat, existuje zaběhnutý a běžně
používaný český název, budu uvádět tento. To je příklad nejen seriálu Kancl, jehož
analýza je součástí závěrečné kapitoly této práce, ale i většiny celovečerních filmů, o
nichž se v příslušných částech práce budu zmiňovat. Méně známé televizní pořady a
seriály, které buď český distribuční název nemají, nebo tento není příliš rozšířený, budu
uvádět pod originálním názvem.
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2 Historie pojmu mockument a jeho definice
Pojem mockument je slovní hříčkou vzniklou složením slov document a mock,
což je anglické sloveso s významem vysmívat se nebo parodovat. Oxfordský slovník
datuje první použití pojmu mockumentary do šedesátých let dvacátého století [Oxford
dictionary 2013]. Do obecného povědomí se pojem mockumentary každopádně dostal
až po roce 1984 s uvedením filmu Hraje skupina Spinal Tap, jehož režisér Rob Reiner
tento termín používal jako součást propagace svého snímku. [Doherty 2003]
Nejstručnější definicí, kterou můžeme použít, je označit mockument jako falešný
či fiktivní dokument. Při rozvedení této definice se můžeme dostat ke stručnému popisu
mockumentu: Je to útvar, který pomocí dokumentární formy zprostředkovává fiktivní
příběh,

přičemž

charakteristických

pod

pojmem

propriet

a

dokumentární

výrazových

forma

prostředků

rozumíme
obvykle

množinu

spojovaných

s dokumentárním žánrem, mezi něž patří používání ruční kamery, „mluvící hlavy“,
případně komentář poskytovaný vypravěčem mimo obraz.

Tento popis nicméně

dostatečně nevystihuje podstatu mockumentu a slučuje ho do jedné skupiny s dalšími
četnými formáty, které využívají dokumentární prvky.
Častému dávání rovnítka mezi pojmy mockument a fiktivní dokument se nelze
divit s ohledem na to, že i v odborné literatuře nepanuje jednotný přístup k používání
těchto pojmů. Juhászová a Lerner se drží termínu „fiktivní dokument“, kterým označují
i díla, jež by Roscoeová a Hight pojmenovali „mockument“. Craig Hight [2010: s. 10]
navrhuje diferencovat mezi oběma pojmy, když do škatulky „fiktivní dokument“
zařazuje díla, která mají ambice „být čtena a přijímána jako součást dokumentárního
žánru […], ale obsahují úmyslnou snahu o falšování a manipulování skutečnosti.”

1

Problémem s toutou definicí je skutečnost, že kreativní vklad autora a účelová selekce
faktů je akceptovanou a neodmyslitelnou součástí dokumentárního žánru. Nalézt
hranici, jejíž překročení by nás opravňovalo nazvat daný dokument falešným nebo
fiktivním je obtížné, ne-li nemožné, a často závisí pouze na našem (ne)ztotožnění se s
ideovým vyzněním příslušného dokumentu. Označení fiktivní dokument se tak může stát
pouze negativním označením dokumentu, který podezříváme ze snahy překrucovat
realitu a mást diváka.

1

Orig. „…to be accepted as part of the documentary genre, […] but which involved deliberate efforts to
fake specific pieces of evidence.“
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V případě definice mockumentu, kterou budu používat pro účely této práce, výše
uvedené problémy s etikou mizí, jelikož tvůrci těchto děl předpokládají divákovu
obeznámenost s konceptem díla a vědomí jeho fiktivnosti. Ideální divák sleduje
mockument, jako by se jednalo o skutečnou dokumentární prezentaci reality, avšak
zároveň si uvědomuje, že pojednává o fiktivních událostech. Divák zde není obelháván,
ale naopak je žádoucí, aby byl s autorem na stejné vlně. Představme si, že by seriál
Kancl sledoval divák, který by vše, co vidí na obrazovce, považoval za skutečný
záznam reality. Pravděpodobně by jeho reakcí nebyl smích a pobavení, ale spíše
rozčarování a pohoršení nad nekompetentností zaměstnanců a trapností jejich
projevování se před kamerou. Pochopitelně i mezi mockumenty existují případy, kdy
divák o jeho (ne)fiktivním statusu nemá jasno, zásadní ovšem je, že prohlédnutím fikce
nepřichází o divácký zážitek, ale právě naopak. Proto mohu mezi mockumenty zařadit
například film Záhada Blair Witch, který přinejmenším zpočátku těžil divácký zájem
z předstírání, že se jedná o autentický záznam a nikoliv o film natočený podle scénáře,
ale získává si stále nové diváky i přesto, že počáteční mystifikace byla již dávno
odhalena.
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3 Mockument a jeho pozice v kontextu televizních formátů
Účelem této kapitoly je předložit v pokud možno co nejucelenější podobě
přehled televizních formátů a žánrů, ze kterých mockument čerpá, má s nimi společné
důležité prvky nebo s nimi může být zaměněn. Ukotvení mockumentu v kontextu
televizního vysílání znesnadňuje nejednoznačnost definic a nepevnost hranic mezi
jednotlivými žánry a formáty. Pojmy dokudrama, mockumentary, dramadoc nebo
faction, jež se všechny vztahují k různým formám prolínání fikce a reality, jsou i přes
svou vzrůstající rozšířenost neologismy, jejichž způsob užívání se liší napříč médii i
regiony. Považuji proto za vhodné v této kapitole význam některých nejčastěji se
vyskytujících pojmů vysvětlit a s jejich pomocí objasnit rozdíly, na jejichž základě je
možné od nich mockument diferencovat, případně poukázat na již zmíněnou obtížnost
stanovovat jasně vymezené hranice mezi jednotlivými žánry a formáty.

2.1 Prolínání hranice reality a fikce v TV
Všechny níže zmíněné plody televizní produkce mají společné úsilí o kombinaci
prvků, které jsou tradičně asociovány s fikcí, na jedné straně a prvků dokumentárních na
straně druhé. Jak uvádí Roscoeová a Hight [2001: s. 32], kontroverze, se kterou jsou, či
přinejmenším v minulosti byla přijímána televizní a filmová díla, jež v sobě
kombinovala prvky faktu a fikce, lze přičíst na vrub stále rozšířenému přesvědčení, že
mezi oběma pojmy, tj. realita a fikce, musí nutně panovat jednoznačná dichotomie.
Příklad mockumentu, stejně jako ostatních forem televizí zábavy, které popisuji na
následujících řádcích, dokazují překonanost této teze.

2.1.1 Reality show
Pokud pátráme po příčině a zdrojích recentní poptávky po mockumentu mezi
televizními diváky, je třeba podrobněji se podívat na fenomén devadesátých a nultých
let, který můžeme souhrnně označit jako reality television, přičemž pro její zřejmě
nejvýznamnější subžánr se vžilo pojmenování reality show. Přestože televizní pořady,
které bychom mohli zpětně za představitele reality TV považovat, se na obrazovkách
objevovaly od samého počátku televizního vysílání, pojem reality show se stal
prominentním až během posledních dvou desetiletí. Za rozmachem reality show a její
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inflací v televizní zábavě stál jak zájem publika, pro které je přitažlivé sledovat na
obrazovce tzv. „obyčejné lidi“ jako protipól k profesionálním hercům, tak čistě
pragmatické důvody producentů, které nový formát částečně osvobodil od vyvíjení
scénářů a najímání herců a z toho vyplývající nižší náklady na výrobu oproti hrané
tvorbě. Opomíjet nelze ani technologický vývoj, který usnadnil záměry tvůrců reality
show například vyvinutím menších a lehčích kamer, které umožňují pohodlnější
manipulaci bez ztráty kvality obrazu [Kruml 2013].
V základech reality show, stejně jako v případě mockumentu, stojí inspirace
dokumentárním žánrem. Premisa většiny reality show je založena na podobném
principu. Skupina lidí je vsazena do předem připravené situace s konkrétním cílem či
úkolem, samotné jejich jednání však nenásleduje žádný konkrétní scénář. Reality show
je podobně jako mockument příkladem žánrového hybrida, jelikož v sobě obsahuje
prvky dokumentu, soutěžního pořadu, talk show i televizního seriálu [Orlebar 2012: s.
47]. Za jednoho z nejtypičtějších a zároveň nejvýznamnějších představitelů lze
považovat americký Kdo přežije. Formát původně vyvinutý ve Švédsku, ze kterého se
po prvním uvedení v USA v létě 2000 stal popkulturní fenomén, představil divákům
šestnáct soutěžících, kteří byli po dobu 39 dnů vysazeni v exotické lokaci, kde pod
neustálým dohledem televizních kamer bojovali s přírodními živly i mezi sebou o titul
„Posledního trosečníka“ a finanční odměnu.
Big Brother, který byl poprvé vysílán v roce 1999 v Nizozemsku a o rok později
v USA, již nastoupil cestu k překračování hranice mezi zobrazováním reality a
voyeurstvím a jako jeden z prvních představitelů reality TV otevřel nekončící debatu o
etičnosti podobných televizních formátů. Na příkladu Big Brother, stejně jako Kdo
přežije, můžeme výborně demonstrovat výše uvedené tvrzení o reality show jakožto
hybrida mnoha různých žánrů televizní zábavy. Na jedné straně je to soutěžní hra o
ceny, na straně druhé se jedná o televizní seriál, v němž sledujeme osudy a vývoj
hlavních postav, a v neposlední řadě je to i televizní dokument popisující sociální
experiment o tom, co přinese pobyt skupiny cizinců v izolovaném prostředí. [Bignell
2012] Jednotlivé druhy reality TV se liší v tom, na kterou z výše uvedených složek
kladou důraz. Série Pop Idol nebo Got Talent a jejich mezinárodní variace2 se více

2

Českou verzi formátu Pop Idol vysílala TV Nova poprvé v roce 2004 pod názvem Česko hledá superstar.
Série Got Talent pronikla do ČR v roce 2010 jako Česko Slovensko má talent.
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soustředí na soutěžní prvky, Výměna manželek je oproti tomu spíše dokumentární reality
show.
Paralely mezi mockumentem a reality show jsou výrazně užší, než se na první
pohled zdá. I přes slovo reality obsažené ve svém názvu si reality show vypůjčuje řadu
ingrediencí a rekvizit charakteristických pro tradiční hranou dramatickou tvorbu.
Soutěžící procházejí důkladným castingovým procesem, během něhož jsou vybíráni ti,
jejichž povaha a temperament, stejně jako např. míra exhibicionismu, slibují divácky
přitažlivé drama [Orlebar 2012: s. 96]. Samotní soutěžící pak často ochotně přijímají
své „role“ a s vědomím přítomnosti kamery a potenciálu stát se televizní celebritou se
proměňují v herce. Účinek reality show podle Orlebara [tamtéž] potom spočívá v tom,
že ukazují, „jak se účastníci snaží udržovat povrchovou fasádu postavy, kterou chtějí
být, přitom se však zároveň odhaluje i část jejich autentického ´já´ za ní“.
Zásadní novinkou, kterou fenomén reality TV přinesl, byl zcela nový druh
televizní celebrity. Lidé, kteří za svou popularitu vděčí účinkování v jedné ze
jmenovaných reality show, patří mezi televizní hvězdy, které pro svou slávu nemusely
projevit žádné výjimečné schopnosti nebo vykonat neobyčejný úkon. Tento jev se stal
jednou z očividných inspirací Rickyho Gervaise a Stephena Merchanta při tvorbě
seriálu Kancl, v kterém právě hlavní hrdina David Brent představuje studii charakteru
člověka podřizujícího téměř veškeré své konání lákavé vidině snadno nabyté slávy.

2.1.2 Dokudrama
Pojem dokudrama je v současnosti hojně používaný výraz, kterým je často
souhrnně označována množina všech dramaticko-dokumentárních děl, přestože intenzita
jeho užívání se liší v závislosti na regionu a tradici televizního vysílání. Proto například
Britové upřednostňují výraz dramadoc, zatímco ve Spojených státech a většině zbytku
světa je zažitějším termínem dokudrama. Lipkin, Paget a Roscoeová [2006: s. 15]
považují za vhodné označovat souhrnně jako dokudrama všechny formy sloučení
dokumentu a dramatu, které nespadají mezi mockumenty, přestože v rámci této škatulky
je možné rozlišovat specifičtější případy této fúze.
Dokudrama, které můžeme rovněž označit jako dramatizovaný dokument,
využívá klasické postupy charakteristické pro hraný film. Jejím tématem je však vždy
skutečná událost či sekvence událostí a svým scénářem se striktně drží faktů, včetně
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skutečných jmen míst a osob, které v těchto událostech hrály roli. Dokumentární prvky
jsou většinou přítomny ve velmi malé míře (například ve formě popisných údajů na
obrazovce), aby nenarušovali plynulost vyprávění [Hight, Roscoe 2006: s. 15].
Dramatizací skutečných událostí činí autoři příběh přístupnější pro diváka, který se
může snáze identifikovat s protagonisty [Bignell 2012]. Do množiny těchto děl lze
zařadit řadu populárních televizních pořadů, včetně dodnes oblíbeného Crimewatch
(1984 - dodnes), ve kterém britská BBC již třicet let přináší dramatizované rekonstrukce
skutečných zločinů. Kanadsko-britská televizní série Zero Hour, poprvé vysílaná v roce
2004, klade větší důraz na dokumentární složku a hrané sekvence slouží především jako
ilustrace průběžně řečeného. V nejširším pojetí tohoto pojmu můžeme za dramatizovaný
dokument označit vesměs jakýkoliv film či televizní seriál, jehož inspirací byla skutečná
událost či biografie skutečné osoby, ovšem v praxi je tento pojem asociován spíše s díly
minimálně využívajícími umělecké licence a majícími primárně dokumentární funkci.
Pochopit rozdíl mezi dokudramatem a mockumentem znamená pochopit rozdíl
mezi formou a obsahem. Zatímco dokudrama si z dokumentárního žánru bere obsah a
ten zpracovává dramatickými prostředky, mockument volí opačný postup a přináší
fiktivní příběh s fiktivními protagonisty, který prezentuje pomocí tradičních
dokumentárních prostředků. Pro názornou ilustraci rozdílu mezi dokudramatem a
mockumentem si vypůjčme vzorec navržený Springerem a Rhoadsem [2006: s. 4]:

dokumentární forma + dokumentární obsah = dokument
dokumentární forma + fiktivní obsah = mockument
fiktivní forma + dokumentární obsah = dokudrama
fiktivní forma + fiktivní obsah = fikce

2.1.3 Hoax
Pod anglickým slovem hoax, které se jako anglicismus ujal i v českém slangu
zejména mladších internetových uživatelů, rozumíme záměrnou mystifikaci nebo
falešnou zprávu. Televizní hoax je pak v podstatě důmyslně exekuovaný kanadský žert,
který se snaží publikum zmást, vyvést z míry, ale zároveň mu poskytnout dostatečné
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indicie k odhalení, že se jedná o fikci [Hight 2010: s. 92]. Televizní hoax využívá
dokumentární prvky k navození iluze serióznosti, kterou si divák s dokumentární
formou automaticky asociuje.
Pionýrem televizního hoaxu byl falešný dokumentární spot, který 1. dubna roku
1957 odvysílala britská BBC a pro nějž se vžilo pojmenování spaghetti tree hoax. Ve
fiktivní tříminutové reportáži diváci viděli švýcarskou rodinu sklízet trsy špaget
rostoucích na stromech, což podle reportéra Richarda Dimblebyho, který poskytl
komentář, byla činnost, za kterou se do Švýcarska každoročně sjížděly početné výpravy
milovníků těstovin. Jiný raný televizní hoax Alternative 3, vysílaný v roce 1977,
prezentuje fiktivní investigativní reportáž odhalující celosvětovou konspiraci, na jejímž
konci je snaha vytvořit na planetě Mars novou lidskou kolonii složenou z elity planety
Země. Účinek této fiktivní relace byl podobně jako v případě „špagetové sklizně“
umocněn skutečností, že byla prezentována jako součást skutečného vědeckého
televizního cyklu Science Report, a přítomností známých moderátorů Shawa Taylora a
Tima Brintona mezi prezentujícími. [Hight 2010: s. 93]

2.1.4 Dokusoap
Dokusoap představuje původně britský televizní formát, který v sobě kombinuje
prvky dokumentu a telenovely. Tvůrci metodou fly-on-the-wall3 zaznamenávají život
vybrané skupiny lidí, které spojují rodinné a pracovní vazby nebo specifické prostředí.
Natočený materiál v postprodukci podléhá úpravám, které jej mají přiblížit podobě
tradičního televizního seriálu, tj. vytvoření ústředních zápletek a podzáplatek,
strukturování děje do epizod apod. Tím, že ukazuje životy tzv. „obyčejných lidí“,
používá dokusoap, podobně jako reality show, přístup, kdy vytváří iluzi uvědomování si
svého publika a začleňování do programu tím, že prezentuje lidi vnímané jako „jedni
z nás“. Jeremy Orlebar [2012: s. 87] považuje dokusoap za součást „demokratizace
televize, kdy obyčejní lidé mohou být zároveň objektem snímku i hercem v něm“. Mezi
významné představitele dokusoap patří televizní série Letiště, jež měla premiéru ve
Velké Británii v roce 1996, nebo o tři roky mladší Autoškola. České publikum se s tímto
žánrem začalo seznamovat až v posledních několika letech, přičemž kvalitou i

3

Dokumentární technika založená na prostém pozorování s co nejmenšími zásahy štábu a produkce
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diváckým zájmem4 se nejvíce prosadil cyklus České televize Čtyři v tom, který má
k roku 2014 za sebou již dvě úspěšné řady. Existence a obliba žánru dokusoap se stala
zdrojem inspirace pro mockumenty, jako jsou seriály Kancl nebo Taková moderní
rodinka, které si z dokusoap půjčují právě zaměřování se na obyčejné lidi a banální
každodenní situace namísto bizarních a absurdních témat. Craig Hight [2010: s. 256]
specificky pro tento typ mockumentu navrhuje termín „mockusoap“.

2.2 Specifika mockumentu
Na předchozích řádcích jsem tedy mockument definoval negativně, tj. vyčlenil
jsem ty televizní formáty, které mockumentem nejsou, a vysvětlil proč. Pokusme se
nyní na tomto místě shrnout základní charakteristiky, ve kterých se mockument liší od
ostatních dramaticko-dokumentárních kříženců, a co jsou jeho základní poznávací
znamení. Jane Roscoeová a Craig Hight [2001: s. 44-53]. v této souvislosti uvádí tři
nejpodstatnější body, kterými jsou a) tvůrčí záměr, b) výstavba díla a c) vztah
k publiku. Na následujících řádcích se pokusím tyto body rozvést a popsat jejich
význam v mockumentu v porovnání s příbuznými formáty.
Ad a) Jednotlivá díla na pomezí fikce a reality využívají dokumentární prvky pro
různé účely. Dokudrama spatřuje svůj hlavní smysl v co nejvěrnějším zobrazení
skutečností. Přístup diváka je v tomto případě v podstatě stejný jako k běžnému
dokumentu. Tvůrci dokudramatu mohou případná bílá místa příběhu doplnit vlastním
scénáristickým vkladem, ale celkově počítají s výše uvedeným divákovým přístupem.
Mockument naproti tomu před publikem netají svoji fiktivnost. Tvůrcům mockumentu
nejde primárně o zmatení diváka, ale o umocnění účinku zobrazovaného příběhu
pomocí dokumentární formy, přičemž nejčastěji usilují o specifickou formu humoru,
kterou forma dokumentu umožňuje a bez níž by jí nebylo možné dosáhnout [Hight,
Roscoe 2001: s. 44-47].
Ad b) Klíčovou složkou mockumentu je prezentace dokumentárních prvků
v jejich nejtypičtější a nejarchetypálnější podobě. Toto umožňuje tvůrcům satiricky
komentovat přímo samotnou dokumentární formu a parodovat její nejčastější klišé a
šablony. Oproti tomu dokudrama má potřebu upozorňovat na svou dokumentární složku

4

První série Čtyři v tom, nasazená v hlaním vysílacím čase, pravidelně překračovala hranici 300 tisíc diváků.
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podstatně menší a dokumentární prvky se vždy podřizují ději a nestávají se jeho
součástí [tamtéž: s. 48-50].
Ad 3) Jak již bylo naznačeno výše, většina mockumentů se spoléhá nejen na
vědomí publika, že sleduje fikci, ale i na jeho základní obeznámenost s principy, na
kterých je postaven dokumentární žánr. Pomocí satiry a parodie pak mockument
publikum vystavuje obecným pochybnostem o samotné povaze dokumentu a
autentičnosti „reality“, kterou prezentuje. Tím tak posiluje naše uvědomění si toho, že
představa dokumentu jako věrného zobrazení reality je iluze. Mockument svým
specificky podvratným způsobem narušuje tyto naše zaběhnuté představy a
zpochybňuje (často falešnou) autoritu, která je s dokumentární formou spojena.
Uvedená vlastnost tohoto formátu, které High a Roscoeová přisuzují označení „latentní
reflexivita“ [tamtéž: s. 50-53], tak může sloužit jako příjemné vysmívání se autoritě, ale
stejně tak i jako vážná kritika moci [Juhász, Lerner 2006].

2.3 Je mockument žánr?
V odborné i populární literatuře o filmu a televizi se často objevuje termín
mockumentary genre (mockumentární žánr). Tímto označením se mockument řadí na
stejnou úroveň s pojmy, jako je sitkom, soap opera nebo detektivka, jimiž označujeme
zavedené a rozpoznatelné televizní formáty, jejichž představitele spojují žánrová
specifika a zaběhnuté konvence. Můžeme však mockument skutečně považovat za žánr?
Jestliže se podíváme na jednotlivá díla, která lze považovat za mockument, uvidíme
pestrou směsici témat. Je seriál Kancl mockument nebo sitkom? Je Záhada Blair Witch
horor nebo mockument?
Pokud se pokoušíme například popsat něco jako typický sitkom, pravděpodobně
bychom mu přisoudili některé očekávané vlastnosti, které se týkají jak obsahu, tak
formy. Brett Mills ve své knize The Sitcom uvádí několik charakteristických znaků
sitkomu, mezi které patří např. uzavřenost jednotlivých epizod, soustředění se na malou
skupinu protagonistů nebo upřednostňování důvěrně známých každodenních témat před
tématy celospolečenskými a vzdálenými [Mills 2009: s. 28]. Formální prostředky
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užívané v sitkomu pak zahrnují laugh track5 nebo specifické používání kamery. Právě
od řady formálních konvencí sitkomu musela díla jako Kancl nebo Taková moderní
rodinka opustit, jelikož jsou v přímém rozporu s mockumentární estetikou, která naopak
vyžaduje co největší realismus. Jestliže tedy například seriál Kancl označíme jako
mockumentární sitkom, první ze slov tohoto pojmenování odkazuje k formě, zatímco
označení sitkom se týká obsahu. Podobnou metodou lze například Záhadu Blair Witch
definovat jako mockumentární horor
Jestliže tedy varieta mockumentů zahrnuje mnoho rozličných žánrů, nabízí se
otázka, zda je možné pro mockumenty vytvořit srozumitelnou typologii, která by
jednotlivá díla přehledněji utřídila. Ta, kterou navrhl Craig Hight [2010: s. 19],
diferencuje na základě účelu, pro který byla v případě jednotlivých mockumentů
dotyčná forma zvolena. Craig Hight v tomto ohledu rozlišuje několik základních
kategorií, které ovšem, jak sám přiznává, nemají neměnné hranice a často se překrývají.
a) Filmy jako Záhada Blair Witch nebo Občan Kane používají mockumentární
formu jako inovativní prostředek, jenž otevírá nové možnosti pro vyprávění příběhu.
Prvně zmíněný snímek „obohacuje hororové konvence o pohled z první osoby“ [Hight
2010: s. 56], kdy je napětí a nejistota diváka umocněna pocitem, že je přímo součástí
děje. Ve filmu Bob Roberts tvůrce a představitel titulní role Tim Robbins zase využívá
postavy reportéra, skrze něhož a jeho otázky se dozvídáme podstatné detaily o
postavách příběhu. Jeden z dalších a zároveň nejranějších příkladů tohoto typu je film
Petera Watkinse The War Game (1965), který tematizoval tehdejší reálnou hrozbu
nukleární války pomocí fiktivního scénáře o výbuchu sovětské atomové bomby
v malém britském městečku. Watkinsův fiktivní dokument působil tak přesvědčivě, že
ho představitelé BBC až do roku 1985 odmítali odvysílat. [Rolinson 2009].
b) Mockumentární forma se rovněž stala účinným nástrojem reklamních
kampaní. Jedním z důvodů, proč dnes již kultovní Záhada Blair Witch vzbudila velký
zájem publika, byl propracovaný marketing, jehož součástí byl mimo jiné
mockumentární televizní film Curse of the Blair Witch, jenž rozvíjí zápletku vlastního
filmu, poskytuje další informace a celkově rozdmýchává oheň nejasností a dohadů o
(ne)fiktivnosti zápletky [Hight 2010: s. 25].

5

Namíchaný zvuk smějícího se publika, který je buď vytvořený uměle, nebo je autentickým záznamem
reakce publika přítomného při natáčení
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c) Nejpopulárnějšími představiteli mockumentu jsou ovšem ta díla, jejichž
podstatou je parodie a satira. Televizní seriály začátku tohoto tisíciletí (Kancl, Taková
moderní rodinka) potom představují zřejmě nejkrystaličtější formu mockumentu a jeho
nejtypičtější představitele. Jejich ekvivalenty s podobným statutem na velkém plátně
jsou potom filmy Hraje skupina Spinal Tap Roba Reinera nebo Zelig Woodyho Allena.
Účelem parodie může být jak zesměšnění původního díla, tak naopak vzdání pocty.
V každém případě je vždy mezi parodovaným a parodujícím zřetelná distance. Jak tvrdí
Linda Hutcheonová [1978], parodie i satira v sobě zahrnují ironický, kritický odstup od
objektu svého zájmu, ale „satira tohoto odstupu většinou využívá k zaujetí negativního
stanoviska k satirizovanému“. 6
S ohledem na rozdílnost a varietu jednotlivých děl se tedy ukazuje, že označovat
mockument jako žánr je chyba. Mnohem příznačnější je popisovat jej jako způsob
narativu, který autorům nabízí nové možnosti komunikace s publikem pomocí
specifických účinků, přičemž, jak je popsáno výše, lze této metody využít v situační
komedii, hororu i vážném dramatu.

6

Orig. „Satire uses that distance to make a negative statement about that which is satirized.“
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Historie a předchůdci mockumentu

4

Přestože, jak již bylo řečeno výše, se historie užívání samotného pojmu
mockumentary nedatuje dále než do druhé poloviny šedesátých let a skutečně
popularizován byl až v letech osmdesátých, historie kinematografie i televizního
vysílání čítá velké množství děl, která díky své podobě získávají právo být tímto
výrazem označována. Považuji za vhodné tuto kapitolu věnovat představení těch
nejvýznamnějších z nich a vyzdvihnout jejich specifické rysy, kterými obohatila
světový mockument a poskytla zdroj inspirace ostatním tvůrcům. Následující výčet děl
není homogenní a obsahuje díla vzájemně velmi rozličná, z nichž mnohá mají k tomu,
co jsme si výše definovali jako mockument, poměrně daleko, ale pro jejich vliv a
význam je nelze opomenout.

3.1 Mockument mimo televizi
Naprostá většina autorů zabývajících se historií mockumentu začíná svůj výčet
významných

předchůdců

rozhlasovou

hrou

Válka

světů

(1938),

adaptací

stejnojmenného románu H. G. Wellse. Spoluautorem a vypravěčem byl budoucí
uznávaný režisér Orson Welles. Hra pojednávala o fiktivní invazi mimozemšťanů
s planety Mars a byla konstruována jako série reportáží a rozhovorů s panikařícími
„očitými svědky“ invaze. O samotném účinku této rozhlasové mystifikace na
posluchače panují rozšířené zveličující mýty. Hra byla vysílána v tradičním čase
rezervovaném pro dramatickou tvorbu a před jejím začátkem bylo posluchačům,
kterých ostatně nebyl příliš velký počet, sděleno, že se jedná o fikci, takže „nachytaní“
mohli být, pokud vůbec, pouze ti z nich, kteří na program přepnuli v průběhu vysílání.
Jak tvrdí Pooley a Socolow [2013], „údajná panika v den vysílání byla v podstatě
zanedbatelná

7

Jak upozorňuje Hight a Roscoeová [2001, s. 79], záměrem Wellese a

ostatních tvůrců nikdy nebylo uvést své posluchače v omyl pomocí falešné poplašné
zprávy, ale zvolili tento ve své době nevídaný formát čistě k dramatickým účelům. Ze
stejného důvodu se do narativního experimentu pustil Orson Welles i ve svém patrně
nejslavnějším filmu Občan Kane (1942), ve kterém titulní postavu poznáváme skrze

7

Orig. „The supposed panic was so tiny as to be practically unmeasurable on the night of the broadcast.“
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rozhovory s lidmi z jeho okolí a novinovými zprávami shromážděnými žurnalistou,
který se o Kaneův život zajímá.
V oblasti filmu má mockument dlouhou a bohatou historii, během níž vznikla
řada komediálních i vážných děl, která se později stala inspirací televizním tvůrcům. Jak
poukazuje Hight [2010: s. 47], mockumentární forma se stala zvlášť oblíbenou u
mladých začínajících autorů, kteří “se nesnaží přitáhnout mainstreamové publikum”8,
ale soustředí se na originalitu a estetickou hodnotu díla. K tomu připočtěme i relativně
nízké finanční náklady, jež jsou s mockumenty obvykle spojené. Ve výčtu významných
filmových mockumentů tak nepřekvapivě můžeme nalézt spoustu snímků debutujících
autorů.
Jedním z nich je filmový debut režiséra Roba Reinera Hraje skupina Spinal Tap
z roku 1985, který přivedl na scénu fiktivní heavymetalovou skupinu Spinal Tap, a stal
se milníkem v evoluci mockumentu a jednou z nejčastěji přiznávaných inspirací
pozdějších tvůrců. Sám tvůrce Rob Reiner ve filmu představuje dokumentaristu
Martyho DiBiergiho, který se svým filmovým štábem doprovází „legendární“ kapelu
Spinal Tap na jejím americkém turné. V duchu tradičních klišovitých dokumentů o
rockových muzikantech neboli „rockumentů“9 je Reinerův film tvořen záběry
z vystoupení i dění v zákulisí, které jsou prokládány rozhovory se členy kapely, jejími
spolupracovníky i fanoušky. Velkou část filmu tvoří právě výpovědi jednotlivých
muzikantů, které umně parodují užívání patetických heavymetalových frází, zároveň
jsou však odhalovány nelíčené emoce protagonistů, které je vydělují z rolí plochých
figurek. Na příběhu Spinal Tap je pozoruhodný proces, jakým se z čistě fiktivní kapely,
stvořené za účelem jednoho filmu, stala skupina vykazující regulérní muzikantskou
činnost a dá se říci, že se ze Spinal Tap stal transmediální fenomén. Od uvedení filmu
kapela vydala tři alba, natočila několik videoklipů a několikrát vyjela na koncertní
turné. Na sociálních sítích tak lze sledovat leckdy vášnivé debaty mezi fanoušky o tom,
zda je status fiktivní kapela v případě Spinal Tap stále ještě oprávněný.
Ve filmu Hraje skupina Spinal Tap na sebe v jedné z hlavních rolí kytaristy
Nigela Tufnela poprvé upozornil Christopher Guest, který se v následujících letech stal
prominentní figurou světového mockumentu, a to jako režisér, scénárista i herec.

8

Orig. „…are generally not looking to attract a mainstream audience.“
Inspirací pro Roba Reinera byl zejména dokument Martina Scorseseho The Last Waltz o zákulisí
posledního koncertu kapely The Band.
9
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Vrcholy jeho tvorby, kterými jsou filmy Čekání na Guffmana (1997), sledující
nacvičování ochotnického divadelního představení na malém městě, nebo Nejlepší show
(2000), jehož hrdiny jsou pro změnu milovníci psů, formálně i stylem humoru na svého
předchůdce z osmdesátých let zřetelně navazují. Pro všechna díla Christophera Guesta
je společný autorem kladený důraz na improvizaci. Scénář k Čekání na Guffmana i
Nejlepší show byl víceméně tvořen charakteristikou jednotlivých postav a popisem
klíčových bodů příběhu, což následně hercům posloužilo jako podklad pro několik
hodin improvizovaného materiálu [Doherty 2003]. Zdá se však, že role improvizace se
v případě mockumentů liší dílo od díla. Zatímco o filmu This Is Spinal Tap jeho autoři
prohlašují, že v podstatě neexistoval scénář a naprostá většina dialogů vznikla
spontánně, herci britské verze Kanclu se během natáčení přísně řídili scénářem.
[Internet Movie Database 2004]
Po pseudo-dokumentární formě vyprávění příběhu sáhl v úvodu své úspěšně
filmové kariéry i Woody Allen. Film Seber prachy a zmiz z roku 1969 představuje
Allenův teprve druhý celovečerní film a není posledním, ve kterém autor metodu
mockumentu zvolil. Film zachycuje osudy bankovního lupiče Virgila Starkwella,
ztvárněného Allenem, jehož životní příběh je protkán neúspěchy jak v osobním, tak
kriminálním životě. Hlavní postavu příběhu, jež má všechny rysy typického
„allenovského“ neurotického hrdiny, postupně poznáváme skrze výpovědi lidí z jeho
okolí. Jestliže ovšem v Seber prachy a zmiz byla pseudo-dokumentární forma pouze
ozvláštněním a zdrojem humoru, ve svém pozdějším filmu Zelig (1983) už Allen
potenciál této metody rozvíjí do dalších úrovní. Sledujeme v něm život titulního hrdiny,
který si v touze zařadit se do společnosti vyvinul jedinečnou schopnost měnit svoji
identitu a adaptovat se v každém prostředí. High a Roscoeová [2001: s. 113] spatřují
v Zeligovi pokus zpochybnit „vědeckou“ podstatu dokumentu, když upozorňují, že „ani
kamera není schopna zachytit skutečnou Zeligovu realitu“.10
Film Daniela Myricka a Eduarda Sancheze Záhada Blair Witch byl v době svého
uvedení do kin v roce 1999 doprovázen masivní reklamní kampaní podporující ústřední
premisu filmů a vytvářející záclonu mystifikace. Film byl prezentován jako série
autentických záběrů pořízených skupinou studentů během jejich natáčení amatérského
dokumentu o čarodějnici z Blair, během něhož záhadně zmizeli. Přestože původní
mystifikace již dnes není tím, čím by film upoutával pozornost, diváky si stále získává
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pro svůj ojedinělý styl, který v hororovém žánru nalézá řadu napodobovatelů. Zdání
amatérského dokumentu se všemi patřičnými rekvizitami (pohled z první osoby,
třesoucí se kamera atd.) posiluje divákův zážitek tím, že v něm vytváří dojem, jako by
byl sám jedním z dokumentaristů v lese.
Novozélandský režisér a scénárista Peter Jackson natočil v roce 1995, rok po
svém celovečerním debutu Nebeská stvoření, hodinový televizní mockument
Zapomenuté stříbro, který svou zápletku soustředí okolo postavy fiktivního filmového
tvůrce, nedoceněného génia a vizionáře Colina McKenzieho. Podobně jako v případě
Záhady Blair Witch i Zapomenuté stříbro posiluje zdánlivý dojem autenticity
předložením postranního příběhu o tom, jakým způsobem byl shromážděn materiál,
který mockument prezentuje. V tomto případě Peter Jackson propojuje své dílo se
skutečnou událostí, kdy byli počátkem devadesátých let novozélandští občané vyzváni
místním filmovým archivem k hledání a poskytování starých, zdánlivě zapomenutých
filmových děl. Zapomenuté stříbro pak bylo prezentováno jako obzvlášť mimořádný
výsledek tohoto pátrání. [Hight, Roscoe 2001: s. 145] V historii mockumentu pak
zaujímá významné místo jako případ díla, u kterého se účinek na obecenstvo minul
s očekáváními a záměry tvůrců. Jak tvrdí Hight a Roscoeová [tamtéž: s. 115], „film byl
zamýšlen jako parodie různých aspektů filmové historie a zejména kulturních mýtů
novozélandské společnosti“

11

. I přes zřetelnou nadsázku byl však významnou částí

publika přijímán jako realita a postava McKenzieho jako skutečná postava, čímž se do
jisté míry minula účinkem prvotní intence autorů. Případ Zapomenutého stříbra tak
dobře ukazuje, jak zásadní rolí hraje publikum při určení pozice mockumentu
v popkulturním kontextu.

3.2 Mockument v televizi
Přijmeme-li skutečnost, že trendy televizní zábavy v dosavadní historii tohoto
média udávaly společně Spojené státy americké a Velká Británie, zásluhy na rozšíření a
nárůstu obliby televizního mockumentu je třeba přičíst zejména druhé jmenované zemi.

10

Orig. „…even the camera cannot discover the reality of Zelig. “
Orig. „This film was intended to as a parody of aspects of cinematic history and especially or various
cultural myths within New Zealand society. “
11
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Pro příslovečný britský humor se mockument ukazoval a ukazuje jako velmi
příhodnou a vděčnou platformou, a jeho různé podoby lze vysledovat už v raných
dobách tamější televizní zábavy. Pro představitele dnes již legendárního Monty
Pythonova Létajícího cirkusu byla mockumentární forma přitažlivá, jelikož umožňuje
těžit humor z kontrastu mezi seriózností až odborností formy a absurditou obsahu.
Krystalickým příkladem zmíněného je například skeč o gangu nebezpečných stařenek
nebo „dokument“ o vynálezu nejlepšího vtipu na světě. Častou součástí epizod Létající
cirkusu byly rovněž fiktivní přenosy z bizarních sportovních událostí jako Mistrovství
světa v hraní na schovávanou apod. V těchto skečích a řadě dalších využívají autoři
dokumentárních prvků právě proto, aby byl zvýrazněn a posílen výše uvedený kontrast
racionálna s iracionálnem. Tento komediální postup byl v roce 1978 aplikován ve
fiktivním dokumentu o britské hudební skupině The Rutles. Na filmu All You Need Is
Cash se sice podílelo více spolupracovníků skupiny Monty Python, ale primárně se
jedná o dílo Erica Idlea, který k němu napsal scénář a objevil se v něm v dvojroli
reportéra - průvodce a jednoho z členů The Rutles Dirka McQuicklyho (modelovaného
na základě Paula McCartneyho).
All You Need Is Cash patří do množiny mockumentárních děl, které Hight a
Roscoeová [2001: s. 101] označují jako „nostalgia pieces“. Jejich společným prvkem je
zřejmá a otevřená fiktivnost a humor vyplývající z parodické rekonstrukce důvěrně
známého a všeobecně populárního. Na rozdíl od kapely Spinal Tap, jejíž členové byli
vytvořeni bez konkrétního předobrazu, vznikly The Rutles jako přímá parodie kapely
The Beatles, přičemž pro své zaměření i na všeobecně nepříliš známé detaily zůstává
velká část humoru skryta pro diváky nepatřící mezi skalní fanoušky legendární skupiny.
The Rutles ovšem nevytváří parodické objekty pouze ze členů kapely a osobností jim
blízkých, ale otevřeně karikují i mytologii, která se kolem Beatles vytvořila, přičemž
důsledně následuje a paroduje klišé a ikonické momenty, které nemohly chybět
v žádném dokumentu o liverpoolské čtveřici. Kromě tradičních záběrů z koncertů a
úryvků z filmů ve filmu vidíme nejen rozhovory se členy kapely a jejími fanoušky a
spolupracovníky, ale i zpovědi skutečných osobností hudební branže, jako jsou Mick
Jagger nebo Paul Simon.
Eric Idle se k tématu The Rutles vrátil v roce 2002 s pokračováním nazvaném
Can´t Buy Me Lunch, které bylo mixem nepoužitých záběrů z původního filmu a
výpovědí slavných osobností (m.j. Tom Hanks nebo Steve Martin) o tom, jak Rutles
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ovlivnili jejich životy a kariéry. Podobně jako v případě Spinal Tap, i existence Rutles
se neomezila na stopáž televizního filmu, ale rozšířila se za jeho hranice v podobě
několika alb a koncertních vystoupení, stále si ovšem přísně udržovala status parodie
Beatles.
Osobitá komika a styl humoru Létajícího cirkusu a přidružených projektů
inspirovaly v následujících desetiletích další tvůrce, kteří těžili humor z kontrastu
vážnosti a absurdna. Britský televizní pořad The Day Today12, jehož autory jsou
Armando Iannucci a Chris Morris, svůj formát založil na prezentování falešných
televizních zpráv, většinou se surrealistickým obsahem. Předchůdce pořadu byl
rozhlasový program On the Hour, jež aplikoval obdobný komediální postup.
Rozhlasový původ má i mockumentární série People Like Us, ve které průvodce
Roy Mallard, ztvárněný Chrisem Langhamem, v každé epizodě zpovídá představitele
určitě profese či životního stylu, přičemž samotný Mallard o sobě publiku dává vědět
pouze svým hlasem a jeho tvář prakticky nevidíme. Pro svůj styl může People Like Us
být považován za přímého předchůdce seriálu Kancl, na který se budu podrobně
zaměřovat v závěrečné kapitole. Jeho humor je méně absurdní a surrealistický, než bylo
zvykem v případě Monty Python nebo The Day Today, jeho zdrojem jsou především
důvěrně známé situace a trapno, které často vyvolávají nemístné a naivní Mallardovy
otázky a reakce.
Vývoj televizního mockumentu v USA následoval poněkud jiný scénář než na
Britských ostrovech. Jak tvrdí Craig Hight [2010: s. 200], ve Spojených státech je na
mockument „typicky nahlíženo jako na jednorázové zpestření“13 a ne jako na formát
s mimořádným satirickým potenciálem, na němž lze postavit celý televizní program. V
americké seriálově tvorbě se tak často setkáváme s využitím tohoto formátu pro účely
jedné epizody seriálu, který jinak dominantně těží humor ze zcela jiných zdrojů.
Epizoda Cena smíchu seriálu Simpsonovi je ojedinělá v tom, že zcela vybočuje
z fikčního světa seriálu, a do vrcholné podoby přivádí v seriálu jinak velmi často se
vyskytující meta-humor. Ve fikčním univerzu tohoto dílu jsou členové rodiny
Simpsonových a všichni ostatní obyvatelé Springfieldu skutečně existujícími osobami,
které zároveň účinkují ve vlastním televizním seriálu. Všechna dobrodružství

12
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Na BBC2 bylo vysíláno pouze šest epizod v lednu a únoru 1994.
Orig. …is typically seen as a gimmick form.“
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Simpsonových z předchozích dílů jsou tak v této epizodě prezentovány jako součást
tohoto „seriálu v seriálu“.
Americký seriál Zpátky do školy, jehož poznávacím znamením a jedním
z důvodů jeho obliby je parodování popkulturních fenoménů a hraní si s různými
formami vyprávění, použil dokumentární formu pro prezentování příběhu hned
několikrát. Za všechny jmenujme čtrnáctou epizodu třetí série Polštářová bitva, jež
konkrétně odkazuje k dokumentárním filmům režiséra Kena Burnse, především
Občanské válce. Dvanáctá epizoda sedmé řady seriálu Akta X je poctou americké
televizní sérii Cops, která zaznamenává práci kriminalistů a jiných představitelů policie.
Díl nazvaný Poldové-X sleduje pátraní hlavních postav Foxe Muldera a Dany Scullyové
dokumentární formou a navozuje dojem, jako by se jednalo o epizodu výše zmíněné
série.
Obrat v americkém mockumentu s sebou přinesl až mimořádný úspěch zámořské
verze seriálu Kancl, jenž posléze inspiroval vznik úspěšných televizních sérií, kterými
jsou seriál Taková moderní rodinka (2009), který sleduje život rozvětveného rodinného
klanu, v jehož středu jsou příslušníci různých generací i životních stylů, nebo Parks and
Recreation (2009), na jehož tvorbě se přímo podíleli tvůrci amerického Kanclu.

3.3 Český mockument
Příklady mockumentu v české filmové a televizní tvorbě jsou spíše výjimečné a
v českém tisku a literatuře se v souvislosti s těmito díly varianty pojmu mockument
téměř nepoužívají. Tato díla nicméně většinou získávají kladné ohlasy u laické i
odborné veřejnosti. Krátký film Jana Svěráka Ropáci z roku 1988, jenž pojednává o
zvláštním živočišném druhu libujícím si v znečištěném prostředí a potvrzuje oblibu
mockumentární metody u začínajících filmařů, zaznamenal úspěch v podobě
Studentského Oscara udělovaného Americkou filmovou akademií. Mystifikačním
dokument je rovněž celovečerní debut Petra Zelenky Mnága - Happyend (1996) a o šest
let mladší film stejného režiséra Rok ďábla. Petr Zelenka přesvědčivý dojem svých
fiktivních dokumentů umocňuje skutečnosti, že do nich obsazuje skutečné osobnosti, o
kterých příběh pojednává. Jaromír Nohavica, Karel Plíhal nebo členové skupin
Čechomor a Mňága a Žďorb následují fiktivní scénář, ale představují v něm sami sebe.
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Poměrně malý počet televizních a filmových mockumentárních děl v České
republice je zarážející, přihlédneme-li ke skutečnosti, že mystifikace a prolínání
skutečného a fiktivního světa jsou vlastní jednomu z mimořádné populárních
tuzemských kulturních fenoménů, kterým je Divadlo Járy Cimrmana a s ním spojená
tvorba, jež zasahovala a zasahuje téměř do všech typů médií. Humor Divadla Járy
Cimrmana využívá podobných šablon a metod, o jakých jsem se zmínil v případě
parodických mockumentů jako Hraje skupina Spinal Tap nebo Zapomenuté stříbro.
První půle představení je klasicky tvořena přednáškou, ve které účinkující v rolích
vědců - cimrmanologů poskytují informace o Járovi Cimrmanovi seriózní, vědeckou
formu, čímž vyniká a smích probouzí absurdnost postavy fiktivního génia a jeho činů.
Zároveň podobně jako jmenované filmy má potenciál po určitou dobu udržovat své
diváky ve zmatení ohledně (ne)fiktivnosti toho, o čem pojednává, ale přitom poskytuje
dostatek indicií k prohlédnutí této mystifikace. Toto odhalení pak účinek díla
neumenšuje, ale naopak zvyšuje. Kromě samotného Divadla Járy Cimrmana, které je
ústřední platformou pro šíření cimrmanovského humoru, se postavou JC zaobírali i
četné vedlejší projekty, které bychom již mohli označit za ryzí mockumenty. Sem
můžeme zařadit i fiktivní portrét nazvaný Jára Cimrman, jenž byl v roce 2005
odvysílán v České televizi u příležitosti vyhlášení ankety Největší Čech, jíž byl Jára
Cimrman neoficiálním vítězem.
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5 Případová studie - britský a americký Kancl
Při psaní této případové studie vycházím z definice instrumentální případové studie
navržené Robertem E. Blakem, který spatřuje její cíl v porozumění „externím
teoretickým otázkám“ [Hendl 2012]. V souladu s jeho charakteristikou instrumentální
případové studie se analýzou seriálu Kancl pokusím dospět k závěrům aplikovatelným
na mockument obecně. Seriál Kancl jsem jako předmět této studie zvolil z toho důvodu,
že podle mého názoru nejlépe vyhovuje slovnímu spojení „typický mockument“.
Existence dvou srovnatelně kvalitních a populárních verzí seriálu mi navíc umožňuje
nahlédnout a pojmenovat rozdíly v britském a americkém přístupu k mockumentu,
případně seriálové tvorbě obecně.
Při porovnávání originálního britského Kanclu a jeho americké adaptace se nelze
vyhnout obecnějšímu zamyšlení nad specifiky typickými pro britskou, respektive
americkou seriálovou tvorbou. Červený trpaslík nebo Hotýlek jsou příklady britských
komediálních seriálů, které ve své rodné zemi dosáhly kultovního statutu, ale pokus
přenést jejich popularitu na druhý břeh Atlantského oceánu vytvořením nové americké
verze selhal a produkce remaku skončila po několika natočených dílech. Případy, kdy
americký remake populárního britského televizního díla dosáhl na západní straně
Atlantiku srovnatelné úrovně obliby i kritického uznání, jsou potom v historii televize
spíše výjimečné. Většina z těchto výjimek potom spadá do kategorie soutěžních reality
show (např. Pop Idol nebo Dancing with the Stars) [Lavigne, Marcovitch 2011].
Mimořádný úspěch Kanclu jakožto televizního seriálu v obou televizních velmocích
může být indikátorem, že mockumentární forma úspěšně promlouvá k různým druhům
publika napříč kulturami. Pravdou je ovšem i to, že na rozdíl od komediálních seriálů
zmíněných v předešlém odstavci si tvůrci amerického Kanclu dali zřetelné větší práci
s modifikací předlohy tak, aby byla adekvátně přijata americkým publikem. Jak tvrdí
Pete Strauss [2012], americká adaptace za svůj úspěch z podstatné části vděčí tomu, že
„si vytvořila svou unikátní identitu“ 14 a nestala se pouhou kopií originálu. Tento přístup
ilustruje i skutečnost, že představitel postavy šéfa v americké verzi Steve Carell se
během přípravy na roli záměrně vyhýbal sledování originálu, aby nebyl ovlivněn
hereckým výkonem svého britského protějšku [Hight 2010: s. 251].

14

Orig. „[…] it forged it´s own unique identity […]
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4.1 Historie seriálu
4.1.1 Britská verze
V roce 1997 se Ricky Gervais a Stephen Merchant poprvé setkali jako kolegové
v londýnské rozhlasové stanici Xfm, kde do léta 1998 společně moderovali sobotní
odpolední show a později se podíleli na tvorbě několika rozhlasových komediálních
skečů. K vytvoření komediálního seriálu z kancelářského prostředí Gervaise inspirovala
osobní osmiletá zkušenost z obdobného typu zaměstnání. Samotná realizace Kanclu pak
začíná v roce 1999 s třicetiminutovým krátkým filmem, ve kterém Gervais a Merchant
poprvé představují postavu Davida Brenta, a na základě jehož zhlédnutí představiteli
BBC je autorské dvojici umožněno natočit pilotní díl a později celou šestidílnou sérii
seriálu [biography.com 2014].
Scénáristé Ricky Gervais a Stephen Merchant následně dali vzniknout dvěma
sériím seriálu po šesti dílech a jednomu vánočnímu speciálu, který osudy postav
uzavírá. Z dnešního pohledu je možná překvapující informace, že první série britského
Kanclu se při svém prvním uvedení setkala s vlažným diváckým zájmem. Vzhledem
k jeho mizivé propagaci řadě diváků vůbec nedošlo, že sledují komedii, a považovali to,
co sledovali na obrazovce, za skutečný dokument či dokusoap z kancelářského
prostředí. Seriál si tak získával diváky postupně až díky ústní šeptandě a pravý úspěch
se dostavil až s jeho vydáním na DVD [Hight 2010: s. 278].
Pro tvůrce britského Kanclu bylo nejdůležitější metou dosáhnout co nejvyšší
možné míry realismu a za oběť tomuto záměru nevyhnutelně musela padnout řada
zaběhnutých konvencí a typických prvků, které si publikum tradičně asociuje
s komediálním seriálem. Tím se pochopitelně vědomě vystavovali riziku vlažného či
negativního přijetí diváků. Oba tvůrci nicméně vždy zdůrazňovali, že naklonění si
mainstreamového publika nikdy nebylo jejich hlavní intencí. Slovy Rickyho Gervaise:
„Je mi jedno, jestli náš seriál bude sledovat deset lidí, pokud to bude těch správných
deset lidí“ 15 [Bliddal, Olesen, Pavlov, Thiel 2013].

15

Orig. „I don´t care if only ten people watch the show as long as they´re the right ten people.”
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4.1.2 Americká verze
Spojené státy nejsou jedinou zemí, která se pokusila navázat na úspěch britského
Kanclu vytvořením své vlastní podoby seriálu. K roku 2014 se seriál dočkal
francouzské, německé, kanadské, chilské, izraelské a švédské verze, přičemž další
mezinárodní variace, včetně té české, jsou ve stádiu produkce nebo příprav16.
Americkou adaptaci lze nicméně považovat za nejúspěšnější.
Prvotní impulz k adaptování britského Kanclu vzešel od televizního producenta
Bena Silvermana, který po shlédnutí Gervaisova a Merchantova originálu pozval oba
autory do Spojených států a zprostředkoval setkání mezi nimi a budoucím hlavním
scénáristou americké verze Gregem Danielsem. Pro domluvenou spolupráci poskytla
platformu americká televizní stanice NBC, jež si v květnu 2004 objednala šest epizod,
jež vytvořily první z konečných devíti řad o celkem 201 dílu. Úvodní pilotní epizoda
amerického remaku jako jediná přímo následuje scénář svého britského vzoru, od
druhého dílu Diversity Day již rozvíjí své vlastní originální zápletky, tematizující
fenomény s potenciálem účinněji promlouvat k americkému divákovi, tj. např. systém
zdravotní péče, rasismus nebo různé popkulturní trendy [Stanhope 2013].
Podobně jako v případě britského originálu i americký Kancl se při svém prvním
uvedení nesetkal s ohromujícím úspěchem. Po finále první řady, které sledovalo
necelých pět miliónů diváků [tamtéž], čelil seriál hrozbě zrušení a bylo proto
rozhodnuto o učinění podstatných změn, které se nakonec staly nejpodstatnějším
rozdílem mezi britským i americkým Kanclem a jimž se budu podrobněji věnovat
v jedné z dalších podkapitol.

4.2 Obsah seriálu
4.2.1 Britská verze
Děj seriálu Kancl je situován do prostředí pobočky společnosti Wenham Hogg,
zaměřující se na výrobu a distribuci papíru. Interiér papírenské budovy na předměstí je

16

Česká verze v režii Milana Šteindlera se na obrazovkách České televize objeví během sezóny 2014-2015.

28
místem, které po většinu doby trvání seriálu neopustíme, a monotónní zvuk tištění
papíru a psaní na klávesnici, stejně jako četné záběry zaměstnanců stereotypně
vykonávajících běžné a nezajímavé pracovní úkony, nám neustále zprostředkovávají
fádnost a nezáživnost zdejší každodennosti. Zatímco díla Christophera Guesta nebo
skeče skupiny Monty Python využívala kontrastu serióznosti dokumentární formy a
absurditou zobrazovaného obsahu, Gervais a Merchant v Kanclu zvolili opačný přístup.
Namísto očividně komických a nerealistických postav a prostředí jsou předmětem jejich
zájmu postavy, jejichž povahy a životy stejně jako náplň jejich práce nevybočují z šedi
průměru a všední každodenní rutiny. Právě do tohoto zdánlivě nezajímavého prostředí
periferní továrny na papír přijíždí „filmový štáb“, aby pozoroval životy zaměstnanců
papírny a jejich přátel.
Hlavní postavy britské verze seriálu, kolem nichž je soustředěn děj po celých
dvanáct epizod, tvoří čtveřice zaměstnanců papírny. David Brent je bez jednoho roku
čtyřicetiletý šéf pobočky, jehož poznávacím znamením je snaha být oblíbený a za všech
okolností vtipný. Brent je posedlý tím, co si o něm myslí jeho okolí, ale je naprosto
slepý vůči faktu, že jeho představy o sobě samém se s představami ostatních zcela míjí.
Tim Canterbury je třicetiletý zaměstnanec, který práci v papírně, jež pro něj původně
měla být jen přestupní stanicí, shledává jako nudnou a neuspokojivou, ale vnitřní
nejistota a strach mu brání učinit kroky k odchodu. V podobné situaci je i recepční
Dawn Meehanová, mezi níž a Timem jsou patrné nevyslovené romantické city, ale on
je příliš nesmělý a ona zasnoubená. Timův kolega Gareth Keenan je příkladem
vzorného zaměstnance, „šplhouna“, který má přehnané představy o důležitosti své
pozice a rád v práci aplikuje přístupy, jež jsou mu vlastní z jeho vojenského působení.
Ke škodolibé radosti Tima a Dawn je však zároveň velmi naivní a snadno skočí na
každý kanadský žertík. Ústřední čtveřici doplňuje řada vedlejších postav, většinou
pracovníků papírny, mezi něž patří například Brentův obhroublý a sexistický kumpán
Chris Finch nebo Davidův nadřízený a zároveň sok v boji o přízeň a oblibu
zaměstnanců Neil Godwin.
Typologie jednotlivých postav a vztahy mezi nimi odpovídají klasickému
sitkomovému schématu. Ústřední dějová zápletka je zaměřena na vztah Tima a Dawn,
zatímco postavy Davida Brenta a Garetha Keenana jsou hlavním zdrojem humoru
v seriálu. V první ze dvou šestidílných sérií sledujeme vztahy mezi postavami na pozadí
hrozby sloučení dvou poboček papírny, jež s sebou nevyhnutelně přinese propouštění
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části zaměstnanců. Ke sloučení dojde ve druhé řadě, jejímž centrálním tématem je
kromě formování vztahů mezi novými kolegy narůstající nespokojenost nového vedení
s Brentovou nekompetencí, která vrcholí jeho propuštěním.

4.2.2 Americká verze
Stejně jako britská verze se i ta americká z nejpodstatnější části odehrává
v prostorách pobočky papírenské společnosti, která je tentokrát situována ve městě
Scranton v Pensylvánii. Podobně jako v případě originálu jsou v centru pozornosti
především čtyři postavy, jejichž charaktery a role v seriálu odpovídají jejich protějškům
z britské verze. Šéfem pobočky je Michael Scott, který je stejně jako Brent posedlý
popularitou a snahou být vtipný za každou cenu, což při nejedné příležitosti rezultuje
v trapné situace, kdy se jeho záměr zcela mine s reakcí okolí. Protějšky Tima a Dawn
z britské verze mají v té americké jména Jim Halpert a Pam Beeslyová a i jejich vztah
má v úvodních sériích podobnou podobu. Čtveřici doplňuje Dwight Schrute, jenž pro
změnu nese základní charakteristiky Garetha Keenena.
Jak už bylo řečeno, pouze úvodní pilotní epizoda americké adaptace byla
natočena striktně podle scénáře britské předlohy, nicméně i v dalších dílech první řady
lze nalézt motivy společné oběma verzím, především nad zaměstnanci se vznášející
hrozbu propouštění a nesměle se rozvíjející romantický vztah mezi Jimem a Pam. Od
druhé řady se americký Kancl z důvodů, které byly nastíněny výše, od své předlohy
výrazněji odpoutává, zalidňuje seriál větším množstvím vedlejších postav a větší prostor
věnuje osobním životům zaměstnanců. Poslední dvě z celkem devíti řad se potom
odehrávají již bez účasti Michaela Scotta17, jehož představitel Steve Carell po sedmé
řadě odmítl prodloužit smlouvu.
Zajímavostí je, že americká i britská verze podle všeho sdílejí stejný fikční svět,
jelikož hrdinové obou (Michael Scott a David Brent) se ve čtrnácté epizodě sedmé řady
na několik sekund potkají a vymění si několik vět. Postava David Brenta se později
v americké podobě Kanclu objeví i na instruktážním videu prezentovaném
zaměstnancům Michaela Scotta.

17

Výjimkou je závěrečná epizoda deváté řady a zároveň celého seriálu, ve které se Michael Scott vrací
před obrazovku jako svědek na svatbě Dwighta Schrutea.
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4.3 Rozdíly mezi britskou a americkou verzí
Jak již bylo zmíněno výše, úspěch, který americká adaptace Kanclu zaznamenala
ve Spojených státech, je především důsledkem rozhodnutí nedržet se striktně předlohy a
novou verzi podřídit potřebám a očekáváním místního publika, stejně jako mentalitě, se
kterou přistupuje k televizním seriálům. Důsledek tohoto rozhodnutí je možné
pozorovat už v samotné estetice a vzezření americké verze, která na první pohled působí
veseleji a optimističtěji. Jak uvádí Boseovská a Marcovitch [2011], americká verze
Kanclu mnohem méně často zobrazuje své postavy při samotné pracovní činnosti a
utlumuje vjem stereotypní byrokratické mašinérie, který je charakteristický pro britský
originál.18 Celková optimističtější estetika americké verze je rovněž reprezentována
větší barevností prostředí, proti čemuž v kontrastu stojí vesměs šedobílé varianty
přítomné ve verzi britské. Zdánlivě nepřitažlivý a jednotvárný vizuál originálu však
neslouží pouze jako zprostředkování kancelářské nudy. Skutečnost, že mockument
postrádá klasickou uhlazenou a přitažlivou vizuální stránku, umožňuje divákovi
soustředit se výhradně na herecké výkony a humor [Weinman 2013].
Patrnou a nevyhnutelnou změnu lze rovněž pozorovat v charakterech hlavních
hrdinů seriálu. Přestože ve všech hlavních a některých vedlejších postavách amerického
Kanclu lze bez problému rozpoznat jejich originální protějšky z britské verze, pro
úspěch seriálu v zámoří bylo nutné přistoupit k částečným změnám jejich povahových
vlastností. Ta nejzásadnější postihla hlavní postavu šéfa Michaela Scotta. Jak podotýká
sám Ricky Gervais [2011], rozdílná mentalita amerického a britského publika vedla při
práci na americké adaptaci k učinění šéfa v Carellově podání sympatičtější postavou, jež
si sice zachovává řadu neřestí svého předobrazu, ale v publiku vyvolává méně
negativních reakcí. Odlišný přístup publika, který si vynutil tuto změnu, osvětlují ve své
studii The Offices autorky Bliddalová, Olesenová, Pavlovová a Thielová [2013], které
rozdíl v charakteru Michaela Scotta a Davida Brenta považují za klíčový a nezbytný pro
úspěch adaptace. Podle autorek k tomu, aby americké obecenstvo považovalo nevhodné
chování a vystupování Michaela Scotta jako zábavné a humorné, potřebuje dostatečně
silná vodítka, aby si uvědomilo, že sleduje fikci. Z toho důvodu je humor amerického

Tato skutečnost byla do jisté míry vynucena kratší stopáží americké verze, kvůli které si tvůrci mohl
dovolit podstatně méně „hluchých“ záběrů zobrazujících kancelářskou rutinu [Boseovski, Marcovitch 2011].
18
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Kanclu explicitnější a více „over the top“. K tomu doplňují, že politická nekorektnost
„může být zdrojem humoru, pouze pokud je publikum ušetřeno přemýšlení nad tím, zda
se za ní skrývá skutečný rasismus“19 [tamtéž]. Věrná a přesvědčivá iluze reality, která
byla charakteristická pro britskou verzi, tak v té americké ustupuje explicitnější a snáze
odhalitelnější komice.
Dalším výrazným rozdílem, který americkou verzi odlišuje od originálu, jsou
celkově vřelejší a osobnější vztahy mezi postavami. I ústřední romantická dvojice Jim i
Pam celkově působí podstatně sebevědoměji a asertivněji než Tim a Dawn, což je
patrné nejen při jejich vzájemném flirtování. Ricky Gervais [2011] původ tohoto rozdílu
spatřuje v tendenci amerického diváka sympatizovat s postavami, které se aktivně snaží
dosáhnout svých cílů, a naopak nesympatizovat s těmi, kdo jsou spokojeni se svou
pozicí outsidera. Postavy amerického Kanclu jsou rovněž mnohem otevřenější při
interakcích se štábem, kterému jsou během rozhovorů ochotni odhalit mnohem více než
jejich protějšky z britské verze. Otevřenost a přímost charakteristická pro Američany je
i důvodem toho, že se americká adaptace mnohem více do hloubky zabývá osobními
životy zaměstnanců mimo kancelářské prostory, zatímco britský originál je téměř
výhradně situován do interiéru prostorů papírny a mimopracovní zázemí postav je
zmiňováno jen sporadicky s výjimkou vánočního speciálu, který přistupuje k vyprávění
příběhu poněkud odlišným způsobem.
Jestliže jsem v přechozí části práce pro seriál Kancl navrhl označení
„mockumentární sitkom“, pak na základě výše uvedených odlišností můžeme při
popisování jednotlivých verzí rozdílně zdůrazňovat jednotlivé části tohoto termínu.
Britský Kancl klade větší důraz na mockumentární složku než na složku sitkomovou,
zámořská podoba seriálu je na tom přesně opačně [Bliddal, Olesen, Pavlov, Thiel 2013].
Především od druhé řady dále se americká verze svoji podobou přibližuje klasickému
vztahovému sitkomu s ústřední romantickou zápletkou ve stylu „will they/won´t they“,
jež je důverně známá divákům kultovních amerických sitkomů Na zdraví! nebo Přátelé.

19

Orig. „…works as a stimulus for humor, but only if the audience is spared from wondering if there is in
fact a hidden intention consisting of an actual racist perspective.“
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4.4 Analýza mockumentárních prvků
Zásadním elementem většiny mockumentů a Kanclu nevyjímaje, je absence tzv.
„čtvrté stěny“, což je termín, jímž označujeme pomyslný příkop mezi postavami a
diváky. V případě, že postava nějakým způsobem bere na vědomí existenci diváka a
přímo se na něj obrací, mluvíme o konceptu „proboření čtvrté stěny“. Herci
v mockumentu si musí osvojit specifický způsob hereckého projevu, který odporuje
tradičnímu imperativu, aby se herec nedíval přímo do kamery a nebral v úvahu její
přítomnost. Pro mockument je naopak nezbytné, aby jednotlivé postavy jednaly
s vědomím, že jsou účinkujícími v televizním pořadu a sleduje je publikum.
První epizoda britského i amerického Kanclu je zahájena monologem Davida
Brenta / Michaela Scotta, po němž následuje exkurze po kanceláři, při níž nám postava
šéfa dělá průvodce. Mockumentární forma zde umožňuje stručnou a zároveň přirozenou
expozici, při níž se informace o identitách, rolích ve firmě či základních povahových
vlastnostech jednotlivých postav dozvídáme bezprostředně z úst šéfa, který se na nás
přímo obrací. Po celou dobu trvání seriálu jsou si potom, až na několik výjimek,
postavy vědomy skutečnosti, že jsou natáčeni, čemuž běžně přizpůsobují své chování.
Z pohledů, které čas od času vrhnou směrem k objektivu, může divák vypozorovat, jaké
pocity zrovna prožívají a co si myslí o situaci, která se před kamerou právě odehrává.
David Brent / Michael Scott se typicky pohledem ujišťuje, zda kamera zachytila to, co
právě řekl nebo udělal (a co sám považuje za nesmírně vtipné či moudré), pro Tima /
Jima se kamera zdá být spojencem a spřízněnou duší, které pohledem dává najevo svou
distanci od toho, co se právě odehrává, a trapno, které při tom prožívá. Vztah mezi
kameramanem a objektem jeho zájmu si můžeme ilustrovat na konkrétní scéně z třetí
epizody druhé řady britského Kanclu, která je krystalickým příkladem typu humoru,
který umožňuje pouze mockumentární forma: David Brent se v rozhovoru se zástupci
společnosti, zaměřující se na motivaci zaměstnanců, mimochodem zmiňuje o nevěře
svého ženatého kolegy. Poté, co se sám zasměje svému pokusu o žert, si náhle uvědomí
přítomnost kamery a úsměv na tváři mu ztuhne při realizaci, že jeho poznámku bude
moci slyšet kdokoliv, včetně manželky dotyčného kolegy.
Podobně jako ve velké části seriózních dokumentů je děj britského i amerického
Kanclu prostupován rozhovory s jednotlivými aktéry probíhajícího dění, kteří bez
možnosti být slyšeni někým jiným než diváky mají možnost poskytnout komentář
k ději, odhalit svoje motivy a záměry nebo odpovídat na otázky pokládané štábem.
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Kromě původní funkce převzaté z klasického dokumentu, tj. objasňování okolností děje,
jež nebylo možné zobrazit vizuálně, se tyto tzv. „mluvící hlavy“ pro tvůrce Kanclu staly
vyhledávaným zdrojem humoru a prostředkem pro nečekané komediální pointy,
většinou založené na kontrastu mezi tím, co zpovídaná osoba právě sděluje během
svého interview, a tím, co se odehrává na pracovišti a co dotyčnou osobu zpravidla
usvědčuje z pokrytectví či špatného odhadu reality. Jako příklad může posloužit pátá
epizoda první řady amerického Kanclu s názvem Basketball, v níž slyšíme šéfa
Michaela Scotta během interview vynášet do nebes své basketbalové schopnosti,
zatímco sledujeme záběry firemního turnaje v košíkové, kde Scott neustále netrefuje
koše a ztrácí jeden míč za druhým.
Kamera také slouží jako prostředek, skrze nějž poznáváme informace o hlavních
hrdinech. To, jak jednotlivé postavy interagují s kamerou, nám poskytuje náhled na to,
jaké jsou jejich charaktery, povahové vlastnosti a temperamenty. Jedno jediné interview
se členem štábu nám tak ve zkratce poskytuje vše, co bychom o zpovídané postavě měli
vědět. David Brent / Michael Scott žoviálně vtipkuje a každou chvíli se očima obrací
přímo do objektivu kamery jako nedoceněný komik, jemuž se konečně dostalo publika.
Gareth / Dwight se naopak být vtipný nesnaží, avšak jeho naivita a infantilní snaha
předvést se jako vážný a zodpovědný muž zocelený vojenským drilem má většinou
opačný účinek. Pro Tima / Jima jsou interview se štábem formou terapie a možností
svěřit se s tím, co nikdo jiný v jeho okolí nechce poslouchat. Je přitom vtipný a zábavný
přirozeně bez křečovité snahy. Předmět jeho romantického zájmu Dawn / Pam se zase
navenek snaží tvářit jako spokojená se svým životem a partnerem, ale z jejích interview
může pozorný divák vyčíst pocity nenaplněných ambicí a zároveň obavy opustit jistoty
a tyto ambice naplnit. Všechny tyto scény, jejichž jedinými aktéry je zpovídaná osoba a
člen filmového štábu s kamerou tak, stručně řečeno, přispívají k získání náhledu na
postavy, který bychom možná jinak nevypozorovali.
Do jisté míry výjimečné postavení ve světě mockumentu zaujímá dvoudílný
vánoční speciál, ve kterém jsou osudy postav britského Kanclu završeny. Ten
zachovává formu obou sérií, ale zároveň se od nich v několika ohledech podstatně liší.
Děj tohoto speciálu je přímo ovlivněn skutečnosti, že jeho hrdinové byli součástí
dokumentárního projektu, který byl ve fikčním světě seriálu odvysílán jako seriózní
dokument. Fiktivní filmový štáb, který stál za produkcí dokumentu, se vrací do papírny
po třech letech, aby zjistil, jak se změnily životy jeho účastníků a přímo je konfrontoval
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s jejich vlastním mediálním obrazem. Zjistíme například, že Davidu Brentovi pobyt na
obrazovce zajistil krátkodobou popularitu nebo možnost vydat svůj vlastní singl, ale
zároveň ho vystavil posměchu značné části okolí a nutnosti ponižovat se v pochybných
zábavních programech.20 Skutečnost, že vánoční speciál Kanclu implementuje do svého
příběhu následky odvysílání samotného dokumentu, je ve světě mockumentu raritní.
Příběh Davida Brenta je pak zřejmou satirou na fenomén tzv. „rychlokvašek“, tj. lidí,
kteří se účinkováním v televizní reality show dostali krátkodobě do pozice „celebrity“,
která však neodpovídá jejich očekáváním a v jejímž rámci je místo uznání a popularity
čeká spíše ponížení a výsměch.
Podstatně navýšený je ve vánočním speciálu oproti běžnému dílu Kanclu
význam role samotného „filmového štábu“. Nejen že jeho členy můžeme poprvé slyšet
mluvit přímo při zpovídání aktérů dokumentu, ale zejména svými intervencemi přímo
ovlivňují děj seriálu. Happyend, ve kterém se z Tima a Dawn konečně stane pár, by
nenastal, pokud by se štáb nenabídl zaplatit Dawn a jejímu snoubenci Leemu letenky
z Floridy do Londýna, aby mohli být přítomni na vánoční oslavě. Romantické vyústění
celého seriálu je tak zbaveno nádechu klišé, jelikož je prezentováno jako důsledek
cynismu fiktivního štábu, který jej zaranžoval za účelem zvýšení atraktivity finále jejich
dokumentu [Hight 2010: s. 285]. Právě tento „happyend“ je dobrým příkladem
reflexivní funkce mockumentu, jejíž podstatu jsem nastínil v teoretické části práce.
Divákovi je prezentována situace, kdy si tvůrci dokumentu sami upravují a přizpůsobují
realitu pro účel svého natáčení.
Americká podoba Kanclu dochází v zapojení členů štábu do děje ještě o něco dál
než britská verze a celkově činí vztah mezi nimi a sledovanými postavami více
dynamickým. Ve čtvrté řadě seriálu můžeme být svědky toho, jak štáb za účelem
odhalení vztahu Jima a Pam tajně sleduje dvojici v jejich autě, aby je následně
s natočeným materiálem konfrontoval a přinutil je k přiznání pravdy. Při jiné instanci
zase štáb upozorňuje postavy na dění, kterého by si jinak nevšimli [tamtéž: s. 285].
Nejen v těchto situacích se anonymní kameraman v podstatě stává další postavou
seriálu, jejíž konání přímo ovlivňuje a posouvá děj.

20

Téma vypořádávání se se slávou, kterého se zde Gervais dotýká, se později stalo ústředním tématem
jeho druhého seriálového projektu Komparz.
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Závěr
Mockument, tj. prezentace fiktivního příběhu pomocí dokumentární formy,
přibližně od počátku jednadvacátého století zažívá svůj zlatý věk. Za jeho prominentním
postavením ve světě televizní zábavy stojí inspirace rozhlasovými a filmovými díly,
z nichž některá (Válka světů, Hraje skupina Spinal Tap, Záhada Blair Witch) dosáhla
v rámci svého média kultovního statutu, a rovněž obecný televizní trend prolínání
reality a fikce, z něhož vzešly populární žánrové hybridy, jakými jsou reality show,
dokudrama nebo dokusoap. V současné době je pojem mockument nejčastěji asociován
s komediálními seriály, jako jsou Kancl, Taková moderní rodinka nebo Parks and
recreations, pro něž pseudo-dokumentární forma představuje jak zdroj humoru, tak
způsob, jak poskytnout satirický komentář k fenoménu televizních celebrit vzešlých
z reality show a dokusoapů a k dokumentárnímu žánru obecně. Na příkladu britského
seriálu Kancl a jeho americké adaptace jsem v této práci analyzoval konkrétní prvky,
které mockument využívá a oslovuje jimi publikum.

Summary
This bachelor´s thesis focused on the topic of mockumentary, which in the last
decade emerged as one of the most eminent and popular forms of televisual
entertainment. Mockumentary is a hybrid genre which presents fictional events and
characters in documentary style. Its popularity is partly due to the general trend of
combining fiction and reality in TV and introduction of reality shows or docusoaps,
with which mockumentaries share many similar traits. Sources of inspiration for TV
mockumentaries can be traced back to 1938 with introduction of Orson Welles´s War of
the Worlds and many other notable examples can be found both in cinema and radio.
Currently, mockumentary form is mainly used to create parody and satire with British
series The Office and its American adaptation being the most succesful and ifluential
mockumentaries of this kind. The case study, which focused on both versions of The
Office, showed that mockumentary form provides an unique way to tell a story and
create comical situations, but also has a potential to make viewers think about the nature
of documentaries and the way they adjust reality.
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