
   

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut komunikačních studií a žurnalistiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Ševců 

 

 

 

 

 

 

Obraz masových médií v dystopických 

filmech natočených od 70. let 20. století 
  

 

 

Diplomová práce 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Praha 2015 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Josef Ševců 

Vedoucí práce: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 

 

 

Rok obhajoby: 2015 

 

 



   

 

Bibliografický záznam 

 

ŠEVCŮ, Josef. Obraz masových médií v dystopických filmech natočených od 70. let 20. 

století. Praha, 2015. 85 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta 

sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. 

Vedoucí diplomové práce prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 

 

 

 

 

Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je podat ucelený a soustředěný pohled na principy 

fungování masových médií ve vybraných dystopických filmech, resp. ve filmech, kde se 

objevují antiutopické prvky. Práce tematicky vychází a myšlenkově rozvíjí témata, která 

byla obsahem bakalářské práce stejného autora – v případě bakalářské práce se jednalo 

o obraz masových médií výhradně ve třech antiutopických románech (Konec civilizace, 

1984 a 451 stupňů Fahrenheita), avšak žádná z filmových inscenací těchto 

beletristických děl obsahem této diplomové práce není. V tomto případě je výběr 

materiálů širší, a tak je nahlédnuto na více různých témat spojených s masovými médii. 

Diplomová práce obsahuje celkem 12 filmů, které jsou následně rozděleny do tří 

kategorií na základě převládajícího nazírání na funkci masových médií. První část se 

soustředí na masová média jako na konstitutivní činitele dystopických společností. 

Jedná se o filmy, kde masová média ovlivňují celou společnost. Do druhé části jsou 

umístěny filmy, ve kterých média zásadním způsobem ovlivňují život konkrétních 

jedinců (přestože na celou společnost mít vliv nemusí). Poslední, třetí část zahrnuje 

snímky, v nichž jsou klíčovými motivy zábavní mediální produkty vytvářené 

v dystopických společnostech. 

 



   

 

Abstract 

The aim of this thesis is to provide a comprehensive and focused reflection with regard 

to role of mass media in selected dystopian films, respectively in movies where some 

significant dystopian elements do appear. This thesis is based on themes that have been 

the content of bachelor thesis written by the same author and expands on it – however, 

the bachelor thesis analysed exclusively three novels (Brave New World, 1984 and 

Fahrenheit 451). Nevertheless this thesis does not include any film adaptation of these 

novels. Within this work a wider range of resources was employed as it allows 

highlighting multiple topics associated with the mass media. The main theme is 

therefore related to the use of mass media and their impact on society. The thesis 

contains interpretation (from media studies perspective) of a total of 12 films, which are 

then divided into three categories based on the prevailing perception of the role of mass 

media. The first part is focused on the mass media as a constitutive element of dystopian 

regimes. In this case the mass media affect the society as a whole. The second part deals 

with the films, in which, in which the media significantly influence the lives of specific 

individuals (although the whole society may not be affected). Finally, the third part 

includes movies, in which entertainment media products play a key role in dystopian 

societies. 
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ÚVOD 

„Filmař nevytváří film jen tak z ničeho.  

Všechny filmy si vypůjčují myšlenky a  

vyprávěcí strategie z jiných filmů a 

 dalších uměleckých forem.“  

(BORDWELL)1 

 

Smysl a cíl práce, výběr tématu 

Cílem této magisterské diplomové práce je podat sjednocující pohled na motivy 

masových médií v antiutopických filmech. Jedná se o takové filmy, ve kterých se objevuje 

dystopické prostředí, nebo některý z jeho typických rysů, a zároveň jsou v těchto filmech 

nějakým zásadním způsobem reflektována masová média (alespoň na takové úrovni, že 

viditelně mají větší než marginální význam pro obsah  vyznění díla). Současně je záměrem 

této práce rozšíření masmediálně orientovaných motivů, které jsem reflektoval ve své 

bakalářské práci Obraz masových médií v antiutopických románech 20. století,2 a to z hlediska 

podobných či totožných aspektů, které se objevují v dílech světové kinematografie. Pro 

četbu této diplomové práce není nezbytné být obeznámen se zmíněnou bakalářskou prací a 

četba tohoto textu samostatně by tím neměla být ovlivněna. Tato práce není přímým 

pokračováním práce předešlé, jelikož se snaží o nahlédnutí na jiný typ uměleckého díla. 

Vycházeje z tohoto principu je také nasnadě říci, že se v této práci záměrně neobjevuje 

žádná z filmových inscenací románů použitých v bakalářské diplomové práci.3 

 

Metodologická část: výběr materiálů 

Z hlediska metody se bude jednat o komparaci různých motivů masových médií a 

mediálněvědnou interpretaci ve vybraných filmech. Primárními prameny této práce budou 

vybrané analyzované filmy a sekundárními prameny odborná literatura. Výběr filmů byl 

podřízen několika hlavním kritériím. Vedle hlavního kritéria, tj. zobrazení masových médií 

ve společnostech s antiutopickými parametry, dalšími nejdůležitějšími byly kulturní (resp. 

                                                 
1 [BORDWELL 2011:98-99] 
2 ŠEVCŮ, Josef. Obraz masových médií v antiutopických románech 20. století (diplomová práce). Praha : Univerzita 
Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2011. Vedoucí diplomové práce Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 
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kulturně-geografická) blízkost, dostatečná obecná známost díla a také časové vymezení 

doby vzniku. Časové vymezení vzniklo z toho důvodu, aby byla rozebíraná díla dobou 

svého vzniku divákům filmů a čtenářům této práce blízká, a také proto, aby výběr filmů 

nebyl příliš široký. „Dostatečná obecná známost díla“ je spojení poměrně vágní, ale 

připusťme, že pokud se nejedná přímo o díla spadající do kánonu světové kinematografie, 

tak pod toto označení spadají takové filmy, které jsou minimálně součástí klasické filmové 

distribuce. Kulturní blízkost označuje takové filmy, které spadají do americko-evropské 

produkce, takže se jedná o díla vzešlá z kultury, v níž žijeme.4 

Filmy tedy byly vybrány tak, aby splňovaly výše uvedené požadavky. Nebylo 

důležité, jestli se jednalo o díla, která sklidila úspěch u filmové kritiky. Nebylo důležité to, 

jestli daný snímek byl divácky úspěšný, či nikoli. Nebyla rozhodující umělecká hodnota díla. 

Do výběru této práce se dostaly filmy kritiky oceněné i snímky ryze komerční. Rozhodující 

byla přítomnost masových médií a dystopické prostředí – to byly dva klíčové a 

neoddělitelné parametry. Existuje široká řada dystopických snímků, které mají velice 

vhodně propracované dystopické prostředí, ale z důvodu absence masových médií (nebo 

alespoň jejich zpracovatelných motivů) se do této práce dostat nemohly. Tím jsou myšleny 

například filmy Pán Much, Stepfordské paničky, 12 opic, Šílený Max, Gattaca, Snowpiercer a mnohé 

další. 

Jak již bylo zmíněno, tak pro četbu této práce není nutné znát předchozí práci 

zaměřenou na média v antiutopických románech, je ovšem vhodné znát či mít povědomí o 

v této práci analyzovaných filmech, jelikož poté mohou čtenáři této práce některé autorovy 

myšlenky přijímat snadněji. Přesto je ve většině analyzovaných snímků alespoň stručně 

shrnuta narativní struktura díla (avšak s akcentem na záměr této práce). K tomuto psaní o 

filmech nelze opomenout sdělení, že záměrem nebylo psát recenze a že na použité filmy 

není nahlíženo perspektivou filmové vědy. Z tohoto důvodu také nejsou u rolí 

analyzovaných postav uváděni herci – pro potřeby této práce není totiž rozhodující, kdo 

jakou postavu hrál a jak kvalitně se mu to podařilo. Stejně tak se autor snaží nehodnotit 

další standardní filmové složky. Záměrem textu je reflexe fungování masových médií, 

technologií a komunikace v daných snímcích 

 

Metodologická část: struktura práce 

                                                                                                                                               
3 Jedná se o romány Konec civilizace od Aldouse Huxleyho, 1984 George Orwella a 451 stupňů Fahrenheita od 
Raye Bradburyho (viz Zdroje). 
4 Z tohoto důvodu nejsou do této práce zařazeny například filmy asijské kinematografie (přestože třeba 
japonský snímek Battle Royale by ostatní požadavky výběru splňoval.) 
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 Rozdělení do částí a kapitol v této diplomové práci bude na rozdíl od předchozí 

bakalářské práce vypadat odlišně. V bakalářské práci, jež pojednávala o motivech spjatých 

s masovými médii výhradně ve třech antiutopických románech, byly kapitoly, které 

reflektovaly vždy podobné téma, a na základě komparativní metody předkládaly informace 

ke všem třem zkoumaným knihám. V této diplomové práci by podobný přístup z důvodu 

většího množství zkoumaných titulů zavdal k nepřehlednosti a nejen čtenářské, ale i 

autorské zmatečnosti. Proto jsem se rozhodl rozdělit text na části, které na základě určité 

podobnosti zastřešují vždy několik děl, a poté v rámci jednotlivých kapitol bude nahlédnuto 

na jednotlivé snímky. 

Kapitoly jsou tvořeny analýzami jednotlivých filmů, přičemž jsou tyto kapitoly dále 

sdruženy do tří vzájemně se propojujících částí. Části jsou rozděleny na základě 

převládajícího nahlížení na masová média. Použití tohoto rozdělení na části bylo zvoleno za 

účelem soustředěnějšího pohledu na daný aspekt fungování médií v analyzovaných filmech. 

Je nasnadě zmínit, že tato struktura je výhradně subjektivní a toto rozvržení bylo zvoleno 

proto, aby výsledná práce působila přehledněji a aby přispělo k větší čtivosti. Zároveň je 

díky rozčlenění snímků do oddělených částí snadnější sledovat konkrétní téma. Samostatné 

filmy mohou spadat (a spadají) do více částí najednou, ale použití zvolené struktury se 

jevilo nejpřehlednějším řešením.5 Každá ze tří zastřešujících částí začíná uvedením daného 

tématu a v těchto popisech (předmluvách) je také vysvětleno, proč byly do této kategorie 

jednotlivé snímky zařazeny. 

 

Odchýlení se od tezí 

 Tato diplomová práce se od svých tezí příliš nevzdaluje. K dodržování tezí 

napomohla skutečnost, že při jejich tvorbě sloužila jako opora související bakalářská 

diplomová práce, která vycházela z podobného principu. K odchylkám došlo při 

strukturování práce, jelikož v předběžné struktuře uvedené v tezích ještě nebylo jasné, na 

základě jakých parametrů bude finální text rozčleněn. Finální struktura tedy vznikla až 

v průběhu psaní textu. Stejně tak nebyly ve finální verzi práce použity dva filmy z těch 

v tezích uvedených za příklad (12 opic a Blade Runner), jelikož jsem při psaní práce dospěl 

k závěru, že v těchto filmech nebyla pro potřeby této práce dostatečně zastoupena masová 

média. 

 

                                                 
5 Jistě lepším, než nechat všechny filmy jednotlivě a řadit je za sebou buď abecedně, nebo podle roku vzniku 
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Obsah jednotlivých částí 

První část práce (Masová média jako konstitutivní prvek dystopické společnosti) bude 

reflektovat filmy, v nichž masová média dotváří celkový obraz dané společnosti – často se 

jedná o totalitární, autoritářské způsoby vlády s neomezenou mocí, která prostupuje i do 

fungování masových médií. Především se ale jedná o dystopické filmy zobrazující masová 

média, která mají celospolečenský dopad a významnou měrou se podílejí na fungování celé 

společnosti. Druhá část (Působení masových médií na konkrétní jedince) nahlíží na filmy, v nichž 

zobrazená masová média aktivně přeměňují dané jednotlivce a jsou dominantními činiteli 

v přetváření konkrétních lidských životů. Tato média nemusí mít nutně nadobyčejný 

celospolečenský dopad. V poslední, třetí části (Zábavní produkty v dystopickém prostředí) jsou 

zahrnuty snímky ukazující, jaké jsou a jak fungují v rámci vybraných filmů etablované 

zábavní mediální obsahy v dystopických společnostech. 
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1. MASOVÁ MÉDIA JAKO 

KONSTITUTIVNÍ PRVEK 

DYSTOPICKÉ SPOLEČNOSTI 

Quis custodiet ipsos custodes? 

 (IUVENALIS) 

 

První část této diplomové práce bude zaměřena na filmy, které vystihují masová 

média tak, že tyto poté fungují jako jeden ze základních stavebních kamenů společnosti. 

Jedná se o filmy, kdy masová média vytvářejí prostředí, v němž lidé žijí. V těchto snímcích 

mají tedy masová média celospolečenský dopad a jsou nedílnou součástí světa, ve kterém se 

nacházejí. Vzájemné propojení mezi v rámci jednotlivých kapitol nahlíženými snímky není 

příliš těsné, jelikož se jedná o různé funkce, jež masová média v těchto dílech plní (přesto 

první a poslední film této části spolu v rámci interpretace využívání masových 

v dystopických společnostech souvisejí). 

Prvním filmem této části bude Brazil, který byl volně inspirován knihou 1984 

George Orwella a poetika tohoto románu byla přenesena i do atmosféry dystopické 

společnosti zobrazené ve filmu – jedná se o svět, kde jsou obyvatelé absolutně podřízeni 

nesmyslnému byrokratickému systému. Zároveň se bude jednat o „přechodové dílo“ v tom 

smyslu, že bude fungovat jako pojítko mezi předchozí diplomovou prací, která byla 

zaměřena na masová média v dystopických románech, a touto prací, která se bude týkat 

reflexe masových médií ve filmu s dystopickými prvky. Druhým snímkem je The National 

Anthem, který zobrazuje v současnosti se odehrávající proměnu komunikačních metod, 

která spočívá v tom, že díky elektronickým médiím jsou lidé schopni zásadním způsobem 

ovlivňovat směřování společenského života. Následovat bude Hvězdná pěchota, v níž je pro 

potřeby této práce velice vhodně umístěn prvek televizní propagandy, která na celosvětové 

bázi vytváří a formuje danou (režimem potřebnou) ideologii. Posledním analyzovaným 

dílem první části bude Fifteen Million Merits, který podává obraz toho, jak může vypadat 

lidská společnost determinovaná výhradně na základě mediálních obsahů (a svým 
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způsobem se bude jednat o dovršení přechodu mezi orwellovskou dystopií podanou 

filmem Brazil a mezi dystopickou vizí Aldouse Huxleyho zobrazenou v tomto snímku). 
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1.1. Brazil (1985)6 

 
Brazil je filmem britského režiséra Terryho Gilliama a je volně inspirován románem 

1984 George Orwella.7 Původním záměrem této magisterské diplomové práce bylo 

nereflektovat žádné z filmových adaptací románů, které byly popisovány v předchozí 

diplomové práci, aby nedocházelo k opakování již probraných motivů.8 V tomto případě se 

nejedná o výjimku, jelikož v případě Brazil se nejedná přímo o adaptaci románu, ale o 

svébytné filmové dílo, které pouze některé Orwellovy motivy parafrázuje (ale neinscenuje 

je). Proto lze tento film do práce zahrnout. Brazil dějově nevychází z románu 1984, spíše by 

se dalo tvrdit, že se snaží navodit podobnou atmosféru absolutní beznaděje v totalitní 

společnosti, jakou působila Orwellova kniha. Nadto jeden z jejích hlavních prvků, který je 

bezprostředně spjatý s fungováním masových médií v dané společnosti (koncept 

vševidoucího Velkého bratra), ve filmu použitý není. Nejcharakterističtější vlastností 

snímku je prostředí, ve kterém se příběh odehrává: jedná se o totalitní autoritářskou 

společnost, v níž jsou obyvatelé podřízeni neustálému dohledu a byrokratickému a 

odosobněnému systému – a v tom spočívá dystopičnost snímku. Využívání a zneužívání 

masových médií režimem v tomto světě funguje především jako konstitutivní činitel 

sociálního zřízení. 

 

1.1.1. Orwell podle Gilliama 

Snímek začíná navozením prostředí využitím masového média – v tomto případě se 

jedná o televizní reklamní spot propagující nový typ estetického potrubí9, který je následně 

vystřídán jiným mediálním obsahem: televizní reklama hraje z televizoru umístěného do 

výlohy obchodu s elektronikou, přičemž ten náhle vyletí do povětří10 a po střihu lze 

sledovat záběr na jeden z hořících televizorů, na němž hovoří politický představitel 

(náměstek ministra informací) o teroristických akcích. Promluva politika z hořící televize se 

                                                 
6 Brazil [Brazil] [film]. Režie Terry Gilliam. Velká Británie, 1985. 
7 Brazil. CSFD.cz: Česko-Slovenská filmová databáze. [online]. © 2001-2015 [cit. 2015-05-09]. Dostupné z: 
http://www.csfd.cz/film/3301-brazil/ 
8 Viz ÚVOD 
9 [00:00:17] 
10 [00:00:53]  

http://www.csfd.cz/film/3301-brazil/
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prolne s jeho totožnou promluvou na již normální televizi v jakési kanceláři. Tam je možné 

slyšet zbývající část toho, co politik říká: 

náměstek ministra informací: „Chápu obavy našich daňových poplatníků, chtějí za své 
peníze něco dostat. A proto vždy trváme na poplatku za získávání informací. Je jen 
spravedlivé, že ti, kterým je dokázána vina, platí za svoji vazbu a za řízení při získávání 
informací během jejich výslechu.“ 
[00:01:57-00:02:16] 

Tato promluva dokonale demonstruje nastolený způsob, jakým vládnoucí moc 

jedná s občany. Prostředím příběhu je hyper-byrokratická a přetechnizovaná blízká 

budoucnost11, v níž jsou lidé odkázáni bezvýhradně na systém nastolený režimem. 

V případě tohoto snímku se prostředí a atmosféra stávají jedním z hlavních činitelů děje, 

jehož hlavním hrdinou je Sam Lawry, pracovník archivu Ministerstva informací.12 Po 

určitých peripetiích se Sam stane úředníkem vyšší úrovně, než jakou zastával doposud, což 

ve skutečnosti znamená, že okolní úředníci jsou ještě neschopnější.13 To ovšem neplatí pro 

věci, které se týkají vyšetřování a speciálních jednotek v Oddělení pro získávání informací, 

mezi jejichž členy patří například Samův přítel Jack, jenž zastává funkci vykonávajícího 

vyšetřovatele – od něj se Sam dozvídá informace o hledané dívce (o které se mu pravidelně 

zdají sny a s níž se Sam touží seznámit), a také to, že je stíhanou členkou odboje, jelikož je 

zapletena do situace kolem režimem stíhaného muže, který je obviněn z „nezávislého 

rozvracečství“ [01:15:55].14 Když se Sam shodou okolností (nikoli díky získaným 

informacím) s dívkou (Jill) setká, jsou donuceni společně prchat před policejními 

jednotkami a útěk končí jejich rozdělením. Sam se vrací do Oddělení získávání informací a 

opět by rád našel Jill, avšak do toho přicházejí komplikace (například mu je zabaven byt za 

účelem nezbytných oprav).15 

Způsob, jakým Sam na chvíli dosáhne vytoužené ženy a také pouze krátce trvajícího 

pocitu, že ji zachránil a že jsou oba v bezpečí, spočívá v tom, že ji nechá vymazat 

z centrální kartotéky – a díky tomu se Jill stává pro systém mrtvou, a tudíž ve skutečnosti 

svobodnou. To ovšem netrvá příliš dlouho: Sam je po krátké době strávené s Jill zatčen a 

vyšetřován.16 Paradoxem vyšetřování je, že obviněný má platit za získávání informací, které 

vedou k dosvědčení jeho viny a následnému trestu. Také může poskytnout vyšetřovatelům 

informace za účelem, aby si ušetřil peníze. 

                                                 
11 Datace příběhu je na počátku filmu stanovena na „kdesi ve dvacátém století“ [00:00:13] 
12 [00:14:33] 
13 [01:09:01] 
14 Což je formulace natolik vágní, že za ni může být obviněn bez zjevného důvodu kdokoli. 
15 [01:42:52] 
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vyšetřovatel: „Můžete se buďto přiznat k sedmi, nebo osmi obviněním, což výrazně 
pomůže přizpůsobit vaše výdaje vašim možnostem, nebo si od nás můžete vypůjčit 
peníze za velmi nízkou úrokovou míru. 
jiný vyšetřovatel: „Nabízíme vám půjčku na 11,5% se splatností na 30 let, ale musel 
byste si k tomu přikoupit pojištění.“ 
[01:56:27-01:56:45] 

 Film tedy končí uvězněním hlavního hrdiny, který se nakonec během výslechů 

zblázní.17 

 

1.1.2. 1984 bez Velkého bratra 

Masová média ve snímku Brazil mají úlohu především konstitutivní a ideologickou: 

ve všech místnostech domů určených k bydlení jsou umístěny televizní obrazovky, často 

několik. Postava Jill má jednu obrazovku umístěnou i ve vaně během toho, co se koupe.18 

Je záhodno zmínit, že funkce televizních přijímačů je zásadně odlišná, než jakou měly 

přisouzeny v románu 1984. Obrazovky ve filmu totiž fungují jako klasické projektory, ale 

za celou dobu trvání není žádná zmínka o tom, že by fungovaly i jako kamery. Jedním 

z nejsilnějších dystopických parametrů Orwellova románu je to, že lidé budou permanentně 

sledováni uvnitř svých domů prostřednictvím televizních přístrojů, avšak v Brazil tento 

prvek není. Gilliamovo rozhodnutí nepostihnout celý koncept Velkého bratra je možné 

odůvodnit tím, že chtěl do popředí snímku umístit prostředí a výhradně na jeho základě 

vyvolat tísnivou, skličující atmosféru – a to za použití neustálého sledování 

institucionalizovanými složkami státní správy. 

V Brazil je zobrazen jeden z možných typů dohledu nad obyvatelstvem: jedná se o 

vytvoření společnosti, která celá ve své podstatě funguje jako vězení. Michel Foucault ve 

své publikaci Dohlížet a trestat rozebírá koncept ideálního vězení nazvaného „Panoptikon“. 

Jedná se o navržení dokonalého (původně architektonického) kontrolního systému, kdy 

dozorce, tj. člověk či vrstva lidí, kteří drží moc, má možnost bezmezně dohlížet na 

potřebnou skupinu obyvatel: vězně, nemocné, školní mládež, pracující dělníky apod.19 

 „S policií se dostáváme do prostoru neomezené kontroly, která hledá, jak v ideálním 
případě dospět k tomu nejjemnějšímu zrnku, k tomu nejpomíjivějšímu fenoménu 
sociálního tělesa: ‚ministerstvo pro úředníky a příslušníky policie je jedno 
z nejdůležitějších; záležitosti, které obsáhne, jsou v jistém smyslu neomezené a lze je 

                                                                                                                                               
16 [01:55:43] 
17 [02:12:16] 
18 [00:03:36] 
19 [FOUCAULT 2000:288] 
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zpozorovat jen při dostatečně detailním zkoumání‘20 nekonečně malé entity politické 
moci. Aby mohla být vykonávána, musí být této moci poskytnuty nástroje pro 
nepřetržité, vyčerpávající, všudypřítomné dohlížení schopné učinit vše viditelným za 
podmínky, že samo zůstane neviditelné. Toto dohlížení musí být jako pohled bez tváře, 
který transformuje celé sociální těleso v polé vnímání: tisíce všudypřítomných očí, 
pohyblivá a vždy ve střehu připravená pozornost, rozsáhlá hierarchizovaná síť[…]“ 
[FOUCAULT 2000:298-299] 

Závěrem lze říci, že zobrazenou dystopickou společnost ve snímku Brazil lze 

vnímat jako typický orwellovský svět21, kde dominantní a neotřesitelný státní aparát 

kontroluje veškeré aktivity obyvatel, přičemž hlavními metodami této kontroly jsou 

nekonečná nesmyslná nařízení a strach z postihů při jejich nedodržování. Masová média 

jsou v tomto snímku využívána výhradně vládnoucí mocí a fungují jako nástroj 

konstituující institucionalizovaný systém mající za cíl podporovat danou ideologii. 

                                                 
20 DELAMARE, Nicolas. Traité de la Police. 1705. Nestránkovaná předmluva. 
21 V souvislosti s tím je nutno zmínit, že na typický huxleyovský svět se zaměřuje poslední kapitola této části (viz 
1.1.4. Fifteen Million Merits). 
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1.2. The National Anthem (2011)22 

 
Snímek The National Anthem je filmem z cyklu Black Mirror, což je britská televizní 

série vysílaná na programu Channel 4 od roku 2011 a v době vzniku této diplomové práce 

čítá sedm filmů, které na sebe nijak nenavazují.23 Jak již název cyklu napovídá, jednotícím 

tématem všech snímků je pesimisticky (černě) reflektovaná současnost. Oním temným 

odrazem zrcadla jsou satirické analogie moderní společnosti vyplývající ze současných 

mediálních fenoménů, např. proměn způsobů komunikace, zneužití stávajících 

společenských modelů, nových technologických možností atd. Ve filmu The National 

Anthem je několik pro potřeby této diplomové práce zajímavých skutečností, přičemž 

pravděpodobně nejpatrnějším prvek je fungování a zejména vliv sociálních sítí, které 

z hlediska vlivu a možností se angažovat vytváří jakousi vyšší úroveň veřejného mínění. 

Příběh snímku The National Anthem za použití výhradně současných technologických 

prostředků ukazuje, jaká situace může nastat, když se veřejné mínění usměrněné masovými 

médii stane rozhodujícím aktivním činitelem v řešení daného problému.  

 

1.2.1. Nová situace 

Zápletka příběhu je nastavena již v úvodu, kdy je britskému premiérovi doručena 

vyděračská videozpráva, na níž veřejností oblíbená britská princezna držená coby rukojmí 

hovoří o podmínkách únosců, které je třeba splnit, aby mohla být propuštěna – britský 

premiér se má ponížit tím, že v přímém přenosu provede odpudivý akt zoofilní povahy.24 

Samotný koncept videa, na němž je vzkaz vydírané osobě, není nikterak inovátorský, 

ovšem novou a zajímavou skutečností je fakt, že toto vyděračské video nebylo posláno 

přímo na adresu Downing Street, ale premiérův tým jej shlédl prostřednictvím YouTube, 

kam vyděrač video nahrál (s úmyslem udělat z tohoto videa na principu otevřeného dopisu 

veřejnou záležitost). 

poradce: „To video přišlo z YouTube.“ 

                                                 
22 Černé zrcadlo [Black Mirror]. 1. díl, 1. série. Národní hymna [The National Anthem] [Epizoda televizního 
seriálu]. Velká Británie, Zeppotron, 2011. Channel 4, 4. 12. 2011. 
23 Black Mirror (TV series). Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. © 2001- [cit. 2015-05-09]. Dostupné z: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Mirror_%28TV_series%29 
24 [00:01:24] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Mirror_%28TV_series%29
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premiér: „Cože?“ 
poradce: „Bylo nahráno ze zakódované adresy před hodinou.“ 
premiér: „No tak ho sundejte!“ 
poradce: „Udělali jsme to po devíti minutách. Dost dlouho na stažení, zkopírování a 
rozšíření.“ 
premiér: „Rozšíření? Kolik ho vidělo lidí?“ 
poradce: „Sundáme jednu, šest kopií se objeví jinde.“ 
premiér: „Kolik lidí?“ 
poradce: „50 000. To je náš současný odhad.“ 
poradce: Zprávaři už to mají. 
premiér: „Vysílají to?“ 
poradce: „Uvalili jsme na to nejvyšší cenzuru a oni souhlasili.“ 
poradce: „Zatím… Směřuje to na Twitter.“ 
premiér: „Pro… Zasranej internet!“ … „Co teď? Co říká předpřipravený scénář?“ 
poradce: „Tohle je panenské území, pane premiére. Na tohle žádný scénář není.“ 
[00:06:57-00:07:51] 

Poslední poradcova replika je signifikantní pro veškerý následující děj. Hlavní 

zápletkou z hlediska zájmu této práce není morální volba, během níž je postava britského 

premiéra konfrontována morálním dilematem, zdali se má pokořit či obětovat a před zraky 

miliónů diváků provést odpudivý čin, nebo zdali má riskovat život populární a oblíbené 

známé osobnosti, navíc příslušnice královské rodiny. Hlavní zápletkou je síla, vliv a 

fungování možností prostoru veřejné komunikace a to, jak se může veřejná komunikace 

projevovat vzhledem k osobnímu životu (v tomto případě již medializovaného) člověka. 

Důraz ovšem není kladen na postavu premiéra, nýbrž na to, jak se v tomto snímku vytváří 

a poté formuje společenské mínění a také jaké moci později nabývá. 

 

1.2.2. Medializace jako přiznání reálnosti 

Vyděračské video se šíří prostřednictvím internetu mezi obyčejné lidi, tj. 

nekontrolovatelně a bez možnosti toto šíření zastavit. Etablované masmediální instituce 

(televizní a rozhlasové stanice) o zprávě pochopitelně vědí, ale jejímu šíření se prozatím 

brání, jelikož je na ni uvalena cenzura: jak politická ze strany vlády, tak určitá forma 

autocenzury kvůli etice.25 Je třeba říci, že se na tomto místě objevuje jistá anomálie v tom, 

že zpráva určité společenské důležitosti, která je na internetu a dosud nebyla odvysílána do 

dnešní doby „standardním“ způsobem v televizním zpravodajství, zůstává na hranici 

uvěřitelnosti. Lidé neuvěří pravdivosti vyděračského videa, dokud toto není potvrzeno 

prostřednictvím televizního vysílání. Fungování v televizní instituci ozřejmuje následující 

úryvek, v němž šéf zpravodajské sekce hovoří s ostatními členy týmu: 
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 vedoucí týmu: „Nikdo jiný neporušil cenzuru. Ani Beeb ani Sky. 
 reportér: „Zpravodajství Facebooku je zcela vyčerpávající.“ 
 vedoucí: „To může být.“ 
 reportérka: „Děje se to jako 11. září a my s tím nic neděláme.“ 
 vedoucí: „My nejsme chatovací místnost!“ 
 přišedší jiný pracovník: „Je to na CNN a na Foxu.“ … „A MSNBC, Al Jazzeře, NHK…“ 
 vedoucí: „Tak dobře!“ … „Bože, tahle planeta!“  … „Dobře, Sáro, udělej ten záznam. 

Damone, reakci veřejnosti. Miro, pohled královské rodiny, co budoucí manželství atd. 
Simone, slaď zvuk se standardy. Musíme to vysvětlit, aniž by diváci vyzvrátili své 
cereálie. Kene, internet, nový paradigma, Twitter, arabské kanály, to všechno.“ 
[00:09:07-00:09:49] 

Tato situace ilustruje, jak je jakékoli etické zacházení se skutečností, zdali zveřejnit, 

nebo nezveřejnit zprávu, vratké. Následuje rozhovor jednoho z premiérových poradců 

s vedoucím zpravodajské sekce televizní stanice, který poradci vysvětluje, že pokud je již 

rozšíření zprávy celosvětové, tak jejímu nepublikování nelze dál bránit (a tudíž se jeho 

stanice přidává ke všem ostatním, které o záležitosti informují).26 Ve chvíli, kdy je 

informace o vyděračském videu potvrzena odvysíláním na televizní stanici, se tato událost 

okamžitě stává veřejnou (jak je demonstrováno rozhovory lidí, kteří odvysílání zprávy 

společně sledují). Premiérova kancelář souběžně sleduje způsob, jak o události informují 

různá média a zároveň se snaží přijít s různými protiopatřeními od nafingování splnění 

požadavků únosce, po policejní zásahy proti možným podezřelým. Televizní stanice UKN 

ve své zpravodajské relaci informuje diváky o tom, jak se zpráva šíří a zároveň kvantifikuje 

postoj veřejnosti. 

zpravodajství UKN: „Video z únosu vidělo přes 18 miliónů lidí. Sociální sítě se rozrůstají o 
10 000 tweetů za minutu. Zatímco čekáme na odpověď z Downing Street, národ 
vyjadřuje svůj názor.“ 
respondentka na ulici: „Nemyslím si, že by někdo měl být donucen k ponížení hrozbou.“ 
jiná respondentka: „Nesnesu se na to dívat.“ 
respondent: „Nenaladím si to. Jen na to pomyslet je hrůza.“ 
hlasy dalších respondentů: „Je to nechutné. Opravdu nechutné.“ … „Je to odpudivé, ale 
potom bude hrdinou.“ … „Lidé se na něj budou dívat jako na duševně chorého a možná 
mu vezmou jeho pozici.“ … „Bylo by nesmírně komické to vidět v televizi.“ … „Nic tak 
nenormálního pro poslance či ministra. Všechno jsou to sexuální devianti, všichni 
poslanci a ministři.“ 
[00:13:46-00:14:31] 

Do těchto názorů jsou zobrazeny výsledky průzkumu veřejného mínění, které se 

staví na stranu premiéra a 72% odpovídajících by se na vysílání, v němž premiér za účelem 

zachránění života princezny provede odpudivý čin, nedívalo.27 Na pozadí vybraných 

                                                                                                                                               
25 [00:08:47] 
26 [00:10:08] 
27 [00:14:12] 
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promluv oslovených respondentů si rozrušená premiérova manželka pročítá různé 

komentáře na YouTube pod vyděračským videem, přičemž se tyto komentáře k celé cause 

staví především překvapeně a pobaveně. Premiérova manželka si jde promluvit se svým 

manželem o vzniklé situaci, jejíž závažnost v souvislosti se vztahem k veřejnosti vyjadřuje 

následovně: „Nemá jen nějakou princeznu. Má tu princeznu. Princeznu zatracenýho 

Facebooku, sakra, miláčka ekologicky smýšlejícího národa.“ [00:15:15] Do toho 

pokračují živé televizní relace zabývající se touto bezprecedentní událostí, které jsou 

prokládány rozhovory lidí sledujících vysílání. Součástí zpravodajství jsou i televizní debaty 

přizvaných expertů (bývalý ředitel britské bezpečnostní služby s odborníkem na Střední 

východ) a ze situace se tak stává celonárodní záležitost. 28 

 

1.2.3. „Řešení“ situace a redefinice pojetí soukromého a veřejný 

Děj pokračuje tak, že do filmového studia přichází herec-dublér, který je náhodným 

kolemjdoucím vyfocen na mobilní telefon (později tento snímek kolemjdoucí umístí na 

sociální síť, čímž ztroskotá jeden ze záchranných plánů, jak situaci vyřešit – totiž nahradit 

při samotném aktu premiéra jiným člověkem, což by zabránilo premiérově dehonestaci).29 

Mediální pracovnice (reportérka) se snaží prostřednictvím posílání sebekompromitujících 

zpráv dostat do přízně jednoho ze členů premiérova týmu a získat od něj informace, které 

se zatím nikomu z médií obdržet nepodařilo. Díky tomuto jednání dostane adresu, na které 

má být proveden zásah policejních složek proti únosci. Zásah, který je nakonec neúspěšný, 

se odehrává ve dvou vzájemně se prolínajících rovinách. V jedné je zmíněná reportérka, 

která se nachází na potencionálním místě činu a veškerý svůj postup sdílí skrze mobilní 

telefon tak, aby do své zpravodajské stanice přenášela živě video všeho, co se jí v daný 

okamžik daří natáčet. V druhé rovině je specializovaná skupina ozbrojených složek, která 

provádí svůj úkol. Prostřednictvím kamer na helmách členů jednotky je celá policejní akce 

taktéž v reálném čase přenášena přímo do pracovny ministra, kde je sledována premiérem a 

jeho poradci.30 

„Proto se zviditelňování vytvořené médii může stát zdrojem nového, svébytného druhu 
křehkosti. Ať se političtí vůdcové snaží sebevíc zvládnout proces zviditelňování, nikdy 
jej nemohou dostat pod úplnou kontrolu. Sám jev zviditelňování se jim může vymknout 
z rukou, ba v některých případech se dokonce může otočit proti nim samotným.“ 

                                                 
28 [00:16:59] 
29 [00:19:32] 
30 [00:29:24] 
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[THOMPSON 2004:115] 

Premiér má zájem sledovat reakce společnosti a je spokojený alespoň s tím, že 

převládající veřejné mínění je vůči němu pozitivní. Jak říká jeden z jeho poradců: „Všechny 

průzkumy ukazují pochopení, znechucení věznitelem, pobouření tím vším, ale ne na 

tebe. Jestli Walkerův tým selže, já neříkám, že ano, ale jestli, veřejnost očekává 

nevyhovění. Budou obvyklé skřeky, ale nic neočekávaného. Jestli ji zabije, na tvých 

rukou nebude krev. Podtrženo.“ [00:21:47] Jelikož ale zveřejněním fotky dubléra na 

sociální síti zkrachuje jeden ze záchranných plánů a zároveň odhalení záchranného plánu 

rozhněvá únosce, tak do televizní redakce přichází další video, na kterém princezně její 

věznitel odebírá prst.31 Po odvysílání tohoto videa se přístup a nálada veřejnosti začíná 

odklánět směrem od premiéra. Nyní by premiér měl požadovaný čin vykonat, jelikož jeho 

osobní ponížení již neznamená nic v porovnání s utrpením, které musí během únosu a 

věznění zakoušet princezna (a zároveň je za to viněn premiér kvůli přípravě výše zmíněné 

kamufláže s dublérem). Společně s tím narůstá deprivace premiérovy manželky, která si 

veřejné mínění vztahuje i na sebe skrz vulgární komentáře na sociálních sítích.32 Konečné 

rozhodnutí premiéra vyhovět požadavkům a čin vykonat již přestává být jeho osobním 

rozhodnutím, jak vyplývá z rozhovoru s jeho poradkyní: 

poradkyně: „Pro veřejnost budete mužem diskutabilní popularity, který pokládá osobní 
ostudu nad život mladé dívky.“ 
premiér: „Co je v tom za rozdíl? Stejně už je nejspíš mrtvá.“ 
poradkyně: „Pokud není, zabije ji a nahraje video. Všichni ho uvidí. Svět ho uvidí. Nálada 
bude na pomezí vzpoury a ty budeš zničen, to ti garantuju, absolutně zničen.“ 
poradce: „Volební průzkumy to potvrzují.“ 
poradkyně: „Nebudeš jen znemožněný politik, budeš nechtěný ty osobně. Veřejnost, 
palác i strana trvají na vyhovění.“ 
[00:30:06-00:30:49] 

 

1.2.4. Exekuce a prozatímní dovršení 

K naplnění změny konceptu v pojímání pojmu veřejný a soukromý dochází ve čtvrté 

části filmu. Označení Johna B. Thompsona „tradiční publicita v rámci sdílené 

                                                 
31 [00:22:12] 
32 [00:14:22] 
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přítomnosti“33, které bylo v průběhu doby a vývoje komunikačních prostředků narušováno, 

až se s moderními masovými médii (především televizí) rozplynulo do ztracena, se opět a 

právě prostřednictvím nových (síťových) médií v obnovené formě navrací. Lidé 

představující obrovské a aktivní publikum mají možnost sdílet společný prostor na 

internetu prostřednictvím sociálních sítí, které v tomto případě zastupují místo, kde se 

mohou v aktuálním čase bezprostředně vyjadřovat k daným tématům společenského a 

veřejného života. Událost se šířila prostřednictvím sociálních sítí, lidé se o ní dozvídali, 

hodnotili ji, komentovali a podíleli se na tom, jak se bude vyvíjet (prostřednictvím různých 

preferenčních anket). Zároveň poskytovali zpětnou vazbu přímým aktérům události 

(premiérovi, premiérově manželce, týmu premiérových poradců), na jejímž základě tito 

aktéři jednali – a právě tím se z diváků stávali aktivní členové celé causy. A nakonec se i 

model sdíleného fyzického prostoru v tomto případě a příběhu navrátil ke svému 

původnímu atributu. A tak to také vypadá v závěru filmu: ulice Londýna zejí prázdnotou, 

jelikož veškerý národ je někde společně uvnitř, na místech, kde se lidé sešli, aby společně 

sledovali, jak celá záležitost s vydíraným premiérem skončí.34 Popis samotného finálního 

aktu i rozuzlení děje nejsou pro potřeby této práce zajímavé. 

 Mediální dovětek děje prostupující závěrečnými titulky funguje jako epilog příběhu. 

Rok po celé události vypadá situace podle televizního zpravodajství následovně: princezna i 

premiér jsou prezentováni takovým způsobem, že se z traumatu dokázali dostat a premiér 

se vrací do veřejného života a vypadá prost jakýchkoli následků. Skutečnost je ovšem 

taková, že jeho manželský život skončil v troskách.35 Zároveň se diváci filmu dozvídají, kdo 

byl princezniným únoscem i jeho motivaci: 

televizní hlasatel: „Bylo to před rokem, kdy vítěz Turnerovy ceny, herec, Carlton Bloom, 
donutil premiéra spáchat nemravný čin. Jak se blížilo výročí, jeden umělecký kritik 
způsobil kontroverze svým popisem jako „První velké umělecké dílo 21. století“. Zatímco 
kulturní komentátoři probírají její význam, s celosvětovou sledovaností 1,3 miliardy 
diváků, to byla událost, na které jsme se podíleli my všichni.“ 
[00:42:40-00:43:08] 

Poslední věta hlasatelovy promluvy vystihuje podstatu celé causy a také toho, čemu je 

věnována tato kapitola, totiž znovunalezení veřejného prostoru, který je v současnosti větší, než byl 

kdykoli v minulosti. Pojem veřejný je nyní z důvodů komunikačních možností, které poskytují síťová 

média, nahradit pojmem celosvětový. Na fenomén posílení pojmu veřejný, který zobrazuje tento 

                                                 
33 „Jakákoliv událost se stala veřejnou, jen pokud se odehrávala na místě, kde se fyzicky shromáždil větší 
počet jedinců – jak se kupříkladu dělo ve středověké Evropě při veřejných popravách, neboť ty se 
odehrávaly před shromážděním diváků na náměstí.“ [THOMPSON 2004:104] 
34 [00:37:26] 
35 [00:42:10] 
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snímek, lze aplikovat některé myšlenky Jürgena Habermase z jeho publikace Strukturální přeměna 

veřejnosti: 

„Veřejnost přebírá funkce propagace. Čím více může být zapojována jako prostředek 
politického a ekonomického ovlivňování, tím více se jako celek stává nepolitickou a 
vzbuzuje zdání privatizovanosti. Model občanské veřejnosti počítal s přísným 
oddělením veřejné oblasti od oblasti soukromé, přičemž sama veřejnost soukromých 
osob shromážděných v publikum, jako jakási spojnice mezi státem a potřebami 
společnosti, patřila k soukromé oblasti. S tím, jak se veřejná oblast začíná křížit s oblastí 
soukromou, se však tento model stává nepoužitelným. Vzniká totiž repolitizovaná sféra 
sociálna, kterou nelze sociologicky ani právně podřadit kategoriím veřejného nebo 
soukromého. V této středové oblasti se vzájemně prolínají zestátnělé oblasti 
společnosti a zespolečenštělé oblasti státu bez zprostředkování politicky rozvažujícími 
soukromými osobami.“ 
[HABERMAS 2000:273-275] 

Ve snímku The National Anthem je možné na základě výše vyřčeného Habermasova 

postulátu spatřit vrcholné křížení veřejné oblasti s oblastí soukromou, jelikož ve snímku došlo 

k situaci, kdy veřejnost byla tvořena podstatnou částí celé lidské populace a zároveň se tato 

veřejnost zapříčinila o to, jak bude s nastalou situací naloženo. Dalo by se říci, že ve snímku 

zobrazený způsob fungování společnosti je přesným opakem toho, jak vypadají totalitní 

společnosti zobrazené v ostatních třech snímcích této části. Zbylé tři filmy zachycují 

společnosti, v nichž je absolutistický režim neomezeným vládcem obyvatel – v tomto 

příběhu však sami obyvatelé prostřednictvím síťových médií drží nezanedbatelnou část 

určité formy moci. 
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1.3. Hvězdná pěchota (1997)36 

 

Hvězdná pěchota (Starship Troopers) režiséra Paula Verhoevena byla natočena podle 

stejnojmenné knižní předlohy Roberta A. Heinleina vydané v roce 1959.37 Děj příběhu je 

přímočarý: na pozadí vesmírné, mezidruhové války lidstva s mimozemskou formou života 

představovanou inteligentním hmyzem se odehrává příběh hlavního hrdiny, který se snaží 

navzdory okolnostem srovnat s tím, že byl opuštěn přítelkyní. V tomto filmu je pro potřeby 

této práce významná přítomnost televizní propagandy, kterou lidstvo využívá k tomu, aby 

nabudilo válečného ducha a zároveň nastolilo (případně udrželo) požadovanou ideologii. A 

to je důvod, proč byla Hvězdná pěchota do této diplomové práce vybrána – dystopický motiv 

využívání propagandy v celosvětovém měřítku (zacilující celou lidskou rasu). Pro potřeby 

této práce bude propaganda a vše s ní spojené zvýrazněno na úkor děje. 

 

1.3.1. Lidstvo jako národ, Země jako stát 

Název této podkapitoly se vztahuje k jedné z myšlenek procházejících celým 

filmem, jež spočívá v tom, že všichni lidé si jsou rovni (jelikož představují stejný živočišný 

druh). Na základě toho je celá populace Zeměkoule považována za jeden národ a Země 

sama o sobě za jeden stát. Děj Hvězdné pěchoty je (až na jednu výjimku38) přímočarý a snímek 

by se dal žánrově označit jako kombinace science fiction, akčního a romantického filmu. 

Zestručněná narativní struktura vypadá tak, že lidstvo bojuje s invazí mimozemské formy 

života v podobě inteligentního hmyzu, jehož záměrem je zničit Zemi, případně kolonizovat 

lidskou rasu. Pokud bychom nahlédli do dějové struktury z perspektivy naratologie, mohl 

by se naskytnout pohled, jenž by spočíval v možné analogii s mýtem Rolanda Barthese 

(když o něm psal ve svých Mytologiiích – konkrétně v kritickém eseji Velká lidská rodina, jenž 

napsal na základě návštěvy fotografické výstavy v Paříži), který se týká právě (sebe)vnímání 

či sebepojetí „lidského společenství“: 

                                                 
36 Hvězdná pěchota [Starship Troopers] [film]. Režie Paul Verhoeven. USA, 1997. 
37 Starship Troopers (film). Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. 2001- [cit. 2015-05-09]. Dostupné z: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Starship_Troopers_%28film%29 
38 Jedná se o první sekvenci ve filmu (více viz 1.3.2. Sjednocující propaganda dějová).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Starship_Troopers_%28film%29
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„Jsme tak přímo odkázáni k nejednoznačnému mýtu lidského „společenství“, jenž 
značné části našeho humanismu slouží jako alibi. Tento mýtus funguje ve dvou fázích: 
nejprve se potvrdí rozdíl v lidských fyziognomiích, přemrštěně se zdůrazní exotika, 
ukáží se nekonečné druhové variace, rozdílnosti v barvě kůže, tvaru lebky a 
zvyklostech, zkrátka obraz světa se podle libosti bábelizuje. A poté se z tohoto 
pluralismu magicky vydoluje jednota: člověk se rodí, pracuje, směje a umírá všude 
stejně[…].” 
[BARTHES 2004:99] 

Na základě takové definice mýtu vytvořeném o lidstvu lze chápat i společnost 

zobrazenou ve Hvězdné pěchotě. Společně s jednotou lidstva je nutno zmínit i stinné 

stránky, které s sebou tato jednota (především v době krize – válečného stavu) přináší: 

jedná se o totalitární způsob řízení státu, fašizující nároky na obyvatele a vyvíjenou 

propagandu, tj. atributy, na jejichž základě lze tento snímek zařadit do dystopického 

subžánru. 

 

1.3.2. Sjednocující propaganda dějová 

 Snímek začíná televizním vysíláním jakési „federální sítě“, pro nějž lze najít několik 

významů – od základních informací o fungování prostředí, přes navození atmosféry 

vojenské společnosti (včetně dat zpracovávajících kvalitu planetární obrany), k informacím, 

proč a s kým lidstvo válčí, a končící záběry v přímém přenosu z bojové zóny na cizí 

planetě.39 Obsahem vysílání jsou veskrze faktické informace a slouží k zarámování příběhu, 

přesto vysílání působí neukotveným dojmem – je záměrně dekontextualizované: na jeho 

konci se objeví časový předěl oznamující, že následující děj filmu se odehrává o rok dříve. 

Přičemž toto období, které se stalo o rok dříve, trvá do poloviny filmu, kdy se děj dostává 

do momentu, který byl ukázán prostřednictvím televizní relace. Takové použití a především 

umístění televizního spotu ilustruje jeho význam a důležitost.40 Dvouminutová úvodní 

sekvence s vojenskou propagandou s živě přenášenými záběry z bojiště (ke kterým dojde ve 

filmu až za další hodinu), jež je použita v obrácené retrospektivě, působí jako zkratka a 

úmyslně předbíhá klasickou výstavbu děje včetně budování napětí. Lze to považovat za 

demonstraci toho, jaký má v tomto snímku zobrazená propaganda význam. 

V průběhu filmu se podobné televizní spoty včetně tohoto prvního vyskytují přesně 

pětkrát – a v nepravidelných intervalech dokreslují celkovou atmosféru na Zemi a to, jakým 

způsobem se snaží vládnoucí vrstva manipulovat obyvateli. Druhá televizní 

                                                 
39 [00:00:29] 
40 S podobným použitím tohoto prvku (tj. analyzovaný film začíná mediálním obsahem některého ze 
zobrazených masových médií) se v této práci setkáme ještě několikrát. 
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propagandistická sekvence obsahuje následující: radostně vyhlížející vojáky půjčující 

automatické pušky nadšeným dětem a poté rozdávající náboje41; upoutávku na celoplošně 

promítanou popravu odehrávající se v přímém přenose; varování, že všichni hmyzí 

mimozemšťané jsou zlí, načež je v uzavřené laboratorní místnosti jedním z mimozemšťanů 

doslova rozpárána kráva, aby následně mohly být ukázány varovné záběry taktéž 

rozpáraných mormonských extremistů, kteří si na jiné planetě založili kolonii a nedbali na 

varování před útoky.42 Z hlediska děje tato sekvence televizní propagandy odděluje období 

před nástupem hlavního hrdiny do vojenského výcvikového tábora a začátek jeho branné 

povinnosti. 

Třetí sekvence předěluje konec armádního výcviku branců a začátek války, která je 

jejím ústředním tématem: nejprve je zobrazeno zdecimované město, z jehož trosek 

zdravotníci vytahují oběti, do čehož jeden z obyvatelů nad zátiším zavaleného psa říká: 

„Jedinej dobrej brouk je mrtvej brouk.“ [00:50:46]; dále federální koncil, na kterém velitel 

lidské armády deklamuje: „Této hrozbě se musíme postavit. Naší krví a samotnými svými 

životy. Abychom zajistili bezpečnost lidské civilizace. Aby navždy dominovala této galaxii 

a ne nějaký hmyz.“ [00:50:51]; další šot ukazuje vědce střílejícího do v kleci uvězněného 

hmyzího mimozemšťana, aby ukázal, do jakých jeho částí je nejefektivnější mířit; v 

poslední upoutávce v této sérii je skupinka dětí, která na ulici zuřivě rozdupává několik 

švábů za fanatického povzbuzování jedné z maminek, do čehož zní následující komentář: 

„Každý koná svoji povinnost. Vy také? Válečné snahy potřebují vaši snahu – v práci, 

doma, ve vaší komunitě.“ [00:51:39]; poté televizní relace přechází do děje filmu.43 

Čtvrté vysílání není tolik propagandistické jako spíše informativní v tom, že lidstvo 

utrpělo první porážky. Je vhodné poznamenat, že autoři televizní propagandy v závislosti 

na vyvolání požadované škály diváckých emocí pracují s barevností loga federální televizní 

stanice.44 Páté a poslední vysílání se nachází na konci snímku jako závěrečný dovětek 

příběhu takže následuje až za dějem (je umístěno přímo před závěrečné titulky),45 a 

pokračuje opět v původním propagandistickém duchu: je vidět zkoumání (tj. mučení) 

hlavního mimozemšťana a poté je učiněna verbovací výzva: „Přidejte se k nám! Máme 

lodě, máme zbraně. Potřebujeme vojáky, jako jsi ty! […] Potřebujeme vás všechny! 

                                                 
41 Podobná scéna je také v Gilliamově Brazil. Děti (stojící pod masivní strukturou s nápisem „Pravda vás dělá 
svobodnými“ se rozplývají nad architekturou šedivého funkcionalistického interiéru Ministerstva 
spravedlnosti, zatímco policejní důstojník podává návštěvnicím-jeptiškám výklad o samopalu. [00:11:20-
00:11:48]  
42 [00:21:25] 
43 [00:50:27] 
44 [01:04:15] 
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Služba zaručuje občanství.“ [01:53:26] Stejně jako první, tak i poslední scénou filmu 

Hvězdná pěchota je propagandistická televizní sekvence. 

 

1.3.3. Rozdělující propaganda divácká 

Ohledně propagandy ve Hvězdné pěchotě je záhodno v rámci této práce zaměřit se i 

na další aspekty: kdo za propagandou stál, o jakou propagandu se jednalo, a jaký mohla mít 

účinek na diváky Hvězdné pěchoty. Klíčová otázka týkající se propagandy v tomto filmu se 

táže po tom, kdo za ní stál a čeho jí chtěl dosáhnout. Pozoruhodné je především to, že šlo 

o propagandu celosvětovou, což znamená, že ji mohli (nebo spíše z její podstaty měli) 

sledovat diváci po celém světě – nutně se tedy jednalo o prvek globalizované komunikace. 

Podíváme-li se na termín „globalizované komunikace“ u Johna B. Thompsona, tak u 

globalizovaných komunikačních procesů svoji pozornost směřuje především ke čtyřem 

oblastem46, z nichž je v tomto kontextu nejzajímavější ta první. 

„Komunikační konglomeráty rozšířily sféry svého působení do oblastí nacházejících se 
za hranicemi zemí jejích vzniku. A některé průmyslové a finanční koncerny získaly – 
jako součást otevřené politiky globální expanze a diverzifikace – podstatné vlastnické 
podíly v informačním a komunikačním odvětví[…] Takže rozvoj komunikačních 
konglomerátů vede k obrovské koncentraci ekonomické a symbolické moci, jež je 
soustředěna do soukromých rukou a nerovnoměrně rozdělena – a jež může poskytnout 
mohutné zdroje k prosazení firemních cílů v globálním měřítku.“ 
[THOMPSON 2004:131-132] 

A tím se lze dostat k jádru celého zamyšlení. Pokud je v prostředí Hvězdné pěchoty 

stejná ideologická (a vojenská) propaganda šířena do celého světa z jednoho zdroje, pak je 

možné vyvodit následující: buď existuje výhradně jedna skutečná vládnoucí politická moc, 

která vše spravuje a řídí, což značí totalitní režim, nebo je zdrojem tohoto vysílání 

soukromá vládnoucí moc, což znamená úplně to samé. Použití propagandy ve filmu může 

v divácích vzbuzovat ambivalentní pocity. Na jednu stranu je zřejmé, že by divák měl 

inklinovat k tomu, aby fandil lidstvu, jelikož je film nahlížen perspektivou lidí – ovšem na 

druhou stranu tuto diváckou identifikaci narušují celým filmem prostupující 

                                                                                                                                               
45 Což je podobný princip, jaký byl použit u mediálního epilogu popsaném v předchozí kapitole. 
46 „(1) nástup nadnárodních (transnacionálních) komunikačních konglomerátů jako klíčových aktérů 
globálního systému komunikace a šíření informací, (2) společenské dopady nových technologií, zvláště 
těch, které jsou spojeny s komunikací prostřednictvím satelitů, (3) asymetrický tok informací a 
komunikačních produktů v rámci globálního systému a (4) rozdíly a nerovnosti v přístupu ke globálním 
komunikačním sítím.“  
[THOMPSON 2004:131] 
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propagandistické televizní sekvence, jež úmyslně poodkrývají negativní vlastnosti lidské 

společnosti, čímž divákovu identifikaci znesnadňují.  

Na závěr této kapitoly je vhodné shrnout, že ve Hvězdné pěchotě je využívání 

masových médií podřízeno jednomu vysílateli, který svá mediální sdělení šíří do celého 

světa a oslovuje tak veškerou lidskou populaci. Média ve snímku plní funkci 

propagandistickou a ideologickou za účelem udržení válečné pohotovosti obyvatel Země 

v případě nutnosti – tím je dotvářena totalitní společnost, kterou film zobrazuje. A ačkoli 

tento film obsahuje některé nereálné prvky (vesmírnou formu života válčící s lidstvem), tak 

obraz samotné lidské civilizace, jaký podává, příliš nereálný není. 
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1.4. Fifteen Million Merits (2011)47 

 

Film Fifteen Million Merits (Patnáct miliónů meritů) podle scénáře Charlieho Brookera a 

Konnie Huqové natočil režisér Euros Lyn a poprvé byl vysílán na britské televizní stanici 

Channel 4 dne 11. prosince 2011.48 Snímek reflektuje absolutistické zřízení, jakousi 

metaforu dystopie lidské společnosti: zobrazený svět je tvořen jakýmsi obrovským 

uzavřeným komplexem, v němž obyvatelé žijí v prostředí, jež by se dalo označit jako 

„mediální věznice“. Avšak nejedná se již o orwellovskou vizi šedi, oceli, byrokratismu a 

kontrol (jako v případě snímku Brazil), ale naopak jde spíše o huxleyovskou představu 

světa, kde lidé budou natolik přesyceni zábavou a rozptýlením až z toho otupí a stanou se 

prázdnými. Hledisko antiutopických prvků snímek naplňuje bezvýhradně: jedná se o 

totalitární společnost se svrchovaným (byť anonymním) způsobem držení moci, v níž je 

nad občany dohlíženo především prostřednictvím mediálních produktů, jimiž jsou 

obklopeni a které činí jejich životy profánními.  

 

1.4.1. Huxleyovský svět opalizující zábavy… 

Celý příběh snímku se odehrává uvnitř jakéhosi uvnitř. Diváci se celou dobu při 

sledování snímku nedozví, kde se děj odehrává, z čehož je patrné, že není důležité vědět 

přesně kde, ale jak to tam vypadá – což vhodným způsobem slouží jako akcent některých 

atributů prostředí per se. Ono uvnitř zde může sloužit jako metafora společenského 

uspořádání, jejímž klíčovým prvkem ve fungování zobrazené společnosti je mediální 

přetechnizování ad absurdum. Hlavní postavou příběhu je Bing, mladý muž, který 

představuje obyčejného, průměrného člena společnosti. Děj filmu začíná Bingovým 

probuzením se a ukázáním jednoho jeho všedního dne, na základě čehož si lze utvořit 

představu o světě, v němž Bing žije: malý pokoj kde spí a později tráví svůj volný čas je 

tvořen postelí a čtyřmi obrovskými televizními stěnami, na které je mu vysílán požadovaný 

mediální obsah. První obrazovka, jež po probuzení vidí, je digitální animace venkovské 

krajiny se stromy, poli, stodolou, větrným mlýnem a kokrhajícím kohoutem, který Binga 

                                                 
47 Černé zrcadlo [Black Mirror]. 2. díl, 1. série. Patnáct milionů meritů [Fifteen Million Merits] [Epizoda 
televizního seriálu]. Velká Británie, Zeppotron, 2011. Channel 4, 11. 12. 2011. 
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ráno budí.49 Po odmítnutí obrazovky gestem ruky krajina i s kokrhajícím kohoutem zmizí, 

zdi zčernají a zůstanou na nich pouze hodiny signalizující nutnost připravit se a odejít do 

zaměstnání. Během ranního čištění zubů se divák poprvé dozvídá, že každý člen 

společnosti má na všude přítomných obrazovkách vidět svůj kredit – číslo, které se 

v průběhu každodenních činností upravuje na základě toho, jestli člověk spotřebovává, 

nebo naopak produkuje. Například je strženo několik kreditů za pastu na čistění zubů a za 

obdržení sluchátek s hudbou.50 

Na tomto místě je vhodné učinit zamyšlení týkající se konceptu prostoru v tomto 

snímku a nahlédnout na něj blíže: nejedná se pouze o schematicky vytvořený svět, který má 

fungovat jako metafora společnosti, ale také o koncept dokonalého vězení. Poněkud 

zmodernizovaného, „pohuxleyovštěného“: jednotlivé cely nejsou tvořeny mřížemi, ale 

televizními obrazovkami, přičemž stísněný prostor přetrvává (navíc chybí okna či jiná 

podobná možnost kontaktu se světem venku). Žalářníky již nepředstavují skuteční lidé, ale 

dohlížení je uskutečňováno formou mediálních produktů. Zároveň je nezbytné zdůraznit, 

že každý člen společnosti žije ve své stísněné, „do sebe obrácené“ televizní kukani sám – 

tak aby na něj mohly co nejsoustředěněji působit veškeré mediální obsahy, jimž je vystaven. 

Jedná se tedy o vrcholně dotvořený typ dohlížející instituce, která navíc působí tak, že 

dohlížecí institucí není. Tématem struktury vězení se zabýval Michel Foucault ve své 

publikaci Dohlížet a trestat, kde upozornil na změnu soustředění prostoru s ohledem na 

možnost sledovat a pozorovat:  

„Tímto způsobem se rozvíjí celé problémové pole: otázka architektury, která již není 
budovaná jednoduše proto, aby byla vidět (okázalost paláců), nebo proto, aby 
dohlížela nad okolním prostorem (geometrie pevností), nýbrž pro permanentní vnitřní, 
rozčleněnou a detailní kontrolu – proto, aby učinila viditelnými ty, kdo se nacházejí 
uvnitř[…]“ 
[FOUCAULT 2000:246] 

Ve snímku Fifteen Million Merits je struktura vězení a systém vězeňství dotažen 

k dokonalosti. Po dokončení ranních procedur jde Bing do zaměstnání, jež spočívá v tom, 

že je s přibližně dalšími dvaceti lidmi v jedné větší místnosti, kde každý z nich sedí na 

rotopedu a šlape. Tím, jak pracovník šlape do pedálů, se mu navyšuje kredit.51 Získávání 

kreditu (které slouží jako ekvivalent vydělávání peněz) je tedy vykoupeno monotónní a 

nudnou lidskou činností. Během šlapání má každý pracovník před sebou televizní 

                                                                                                                                               
48 Black Mirror (TV series). Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. © 2001- [cit. 2015-05-09]. Dostupné z: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Mirror_%28TV_series%29 
49 [00:00:46] 
50 [00:02:05] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Mirror_%28TV_series%29
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obrazovku, na které si může vybrat, který mediální obsah bude sledovat. Jak je vidno 

z nabídky programů či na základě toho, co sledují Bingovy spolupracovníci, je možné si 

vybrat mezi sledováním animované postavičky šlapající na kole ubíhající krajinou, 

nevkusnými humornými pořady, televizní hudební soutěží, hudebními klipy, hraní her, 

hraní na hudební nástroj a řadou dalších.52 Zaměstnání (výhradně za účelem získání kreditů) 

je tedy nahlíženo jako činnost monotematická, středně fyzicky náročná, přičemž zdání 

zábavnosti a rozptýlení má vyvolat právě možnost pustit si zvolený (ale nabízený) obsah.  

Během pauzy na oběd se zaměstnanci shromáždí v jídelně a kupují si potraviny z 

prodejních automatů. Ačkoli jsou lidé obývající tento svět absolutně podřízeni prostředí a 

prosti jakékoli možnosti volby, tak jsou mezi nimi i tací, kteří nad systémem, ve kterém žijí, 

přemýšlí a jednají uvěřitelně, nejsou to znecitlivělé odlidštěné loutky systému. Jako je 

například postava Bingovy spolupracovnice, se kterou se setká v jídelně a ona mu pomůže 

dostat jablko z porouchaného jídelního automatu, přičemž Bingovi říká: „Skoro jediná 

opravdová věc v tom, a i tohle vyrostlo v Petriho misce.“ [00:05:47] Po dni stráveném 

v zaměstnání má Bing čas na to, aby se mohl věnovat tomu, co chce (tj. některé 

z možností, jež mu systém nabízí): je tedy sám doma, ve své televizní buňce (cele), a hraje 

na obrazovkách počítačovou hru. Do toho se mu několikrát spustí reklamy (na hudební 

soutěž, erotický kanál atd.), které překrývají Bingem zvolený obsah, a tak je musí buď 

sledovat, nebo zaplatit kredity, aby tyto reklamy vypnul.53 

 

1.4.2. … a jeho pravá tvář. Odpudivější než lze připustit 

Další den, který se zpočátku jeví jako jakýkoli jiný, přináší změnu situace v tom, že 

si Bing ve výtahu všimne neznámé dívky (Abi), která má nahradit pracovně vyčerpaného 

kolegu a která připadá hlavnímu hrdinovi atraktivní. Během pracovní přestávky ji Bing slyší 

zpívat v umývárně, čímž mu dívka okamžitě učaruje a on se poněkud neobratně pokusí s ní 

sblížit.54 Během rozhovoru v jídelně se s ní seznámí a z důvodu sympatií ji přesvědčí k 

tomu, že jí věnuje dostatek kreditů, aby se mohla přihlásit do pěvecké talentové soutěže. 

Princip talentové hudební soutěže coby televizního produktu a zároveň způsobu, jak 

vytvářet mediálně použitelné osobnosti, je ze své podstaty obecně dobře známý – je to 

koneckonců jedním z jeho účelů. Koncept tohoto mediálního zboží byl pod názvem Pop 

                                                                                                                                               
51 [00:03:27] 
52 [00:03:59] 
53 [00:08:57] 
54 [00:14:21] 
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Idol vytvořen Simonem Fullerem pro britskou komerční televizní stanici ITV a vysílán 

v letech 2001-2003.55 Stal se předchůdcem dalších podobných soutěží a na jeho mustru byla 

založena jejich pravidla a náplň. 

Bing tedy věnuje veškeré úspory na to, aby Abi mohla zazpívat před porotou. Když 

jde dvojice společně na casting, tak všechno vypadá podle očekávání, avšak těsně předtím, 

než se Abi dostane na jeviště, je jí jednou z pracovnic televizní společnosti podstrčen 

omamující nápoj, což ovlivní následující události. Abi před porotou zazpívá natolik 

kvalitně, že je titulována nejlepší zpěvačkou sezóny, ale jelikož zpěv už podle porotců 

v současnosti tolik diváky netáhne, tak je jí nabídnuta možnost změnit svůj život a proslavit 

se, pokud se stane pornoherečkou.56 Abi pod tlakem poroty a publika – které fanaticky 

skanduje zpoza svých televizních buněk (a do publika ve studiu jsou digitálně přenášeni 

jejich animovaní dvojníci) – a pravděpodobně i z důvodu zdrogování, nabídku přijímá a 

rozhodne se změnit svůj život a proslavit se i za tuto cenu.57 Nastalou situací otřesený Bing 

je následně bezpečnostní službou vyveden ze studia a s Abi se už nespatří. 

 

1.4.3. Pomsta jako smysl života 

 Následně se Bing ocitá zpět v denní rutině, ale tentokrát je pro něj realita daleko 

složitější, jelikož už nemá prostředky na to, aby ve svém životě mohl činit volby. Když jsou 

mu na zdech televizní buňky, v níž žije, pouštěny nevyžádané mediální obsahy, tak je musí 

sledovat, jelikož nemá kredity na to, aby je zrušil. Když je mu puštěn spot zobrazující 

pornografický obsah, ve kterém vystupuje Abi, a zároveň tuto reklamu nemůže ztišit, 

vypnout ani se před ní schovat, tak je pro něj tato situace emocionálně natolik náročná, že 

propadá stavu zoufalství a je blízko sebevraždě.58 

Jelikož ale postava Binga není iracionální ani zbabělou, tak se namísto sebevraždy59 

odehraje něco jiného. Bing chodí do zaměstnání dříve než ostatní, snaží se spotřebovávat 

                                                 
55 Pop Idol. Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. © 2001- [cit. 2015-05-11]. Dostupné z: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pop_Idol 
56 Tématu vzrůstající pokleslosti televizních obsahů a zejména překračování hranic nejen vkusu, ale i 
morálního kodexu se mj. věnoval Ignacio Ramonet a toto téma je pečlivěji rozvedeno v kapitole 3.3. White 
Bear. 
57 [00:39:02] 
58 [00:44:11] 
59 Motiv sebevraždy úzce spojený s masovými médii se vyskytuje i u několika dalších hlavních postav z filmů, 
jimž se tato práce věnuje. Alex (Mechanický pomeranč) se rozhodne skočit z okna, když nedokáže vydržet 
poslech hudby coby důsledek Ludovicovy metody. Sol (Soylent Green) se rozhodne pro asistovanou 
sebevraždu, která vypadá jako mediální obřad. A hlavní hrdinka snímku White Bear své věznitele o smrt prosí 
(sama nemá k sebevraždě prostor), jelikož by pro ni byla snesitelnější než mediální peklo, jemuž je 
vystavována.    

http://en.wikipedia.org/wiki/Pop_Idol
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málo, jídlo si nekupuje a tajně dojídá po ostatních, trpí veškerý mediální obsah, který mu je 

podsouván – a to vše dělá proto, aby si mohl šetřit kredity. Po několika měsících 

asketického života vydělá a uspoří dostatek prostředků k tomu, aby mohl sám sebe přihlásit 

do soutěže. 60  Na svoje vystoupení před porotou trpělivě čeká a působí apaticky. Když se 

dostane před porotu a upoutá pozornost diváků, tak vytáhne střep a přiloží si ho ke krku a 

chce, aby si ho porota i diváci poslechli. Bing se pozornosti dočká, přičemž jeho procítěná, 

obviňující a na hranici zoufalství pronášená promluva vypadá následovně61: 

„Nemám řeč, neplánoval jsem si slova. Ani jsem to nezkusil… Jen jsem věděl, že se 
musím dostat sem, postavit se tady a chtěl jsem, abyste poslouchali. Opravdu 
poslouchali, ne jen se tvářili, jako že posloucháte, jako to děláte většinou. Tvář, že cítíte, 
a ne jen zpracováváte. Nasadíte tvář, vystrčíte ji směrem na jeviště, a my trdlujeme, 
zpíváme a tančíme a padáme. A všechno, co vy tady nahoře vidíte, nejsou lidi, nevidíte 
tady lidi, ale jenom materiál. A čím je ten matroš falešnější, tím víc se vám líbí, protože 
falešnej matroš je jediný, co ještě funguje. Je to všechno, co sneseme. Ve skutečnosti ne 
úplně všechno. Opravdová bolest, reálná krutost, to vydržíme. Jo, napíchnout tlusťocha 
na kůl. My se divoce chechtáme, protože jsme si to právo vysloužili, my jsme udělali 
elektrickej čas a on se flákal, neřád, tak se mu chechtáme! Protože jsme tak mimo ze 
svého zoufalství, že nic lepšího neumíme. Všechno, co umíme je falešnej matroš a 
kupování sraček. Tak jeden s druhým mluvíme, jak se vyjadřujeme, kupováním sraček. 
Cože? Já mám nějaký sen? Vrchol našeho snu je nová aplikace pro našeho dvojníka, a ani 
to neexistuje! Ani to tam není! Kupujeme sračky, který ani neexistujou. Ukažte nám něco 
skutečného, svobodného a krásného. Nemůžete. Zlomilo by nás to. Jsme na to moc 
necitlivý. Mohl bych se taky zadusit. Jde jen o to, kolik toho dokážeme snést. Když vůbec 
najdete nějaký div, rozdělíte ho po ubohých porcích. Teprve potom, co je rozšířen, 
zabalen a prohnán přes 10.000 předem daných filtrů, dokud to není nic víc než 
nesmyslná série světel, zatímco my jedeme den po dni, a to kam? Poháníme co? 
Všechny malý buňky a malý obrazovky a větší buňky a větší obrazovky a do hajzlu 
s váma! Do hajzlu s váma, na to se to smrskne. Seru na vás, že tam sedíte a pomalu to 
zhoršujete. Seru na vás a na vaše reflektory a vaše licoměrný ksichty. Seru na vás 
všechny, že si myslíte, že to jediný k čemu jsem se kdy přiblížil, neznamenalo nic. Že 
kolem toho hnijete a všechno oberete na kost, uděláte z toho vtip. Jeden hnusnej vtip 
v království miliónů. Do hajzlu s váma, že se to děje. Do hajzlu za mě, za nás, za každýho. 
Do prdele s váma!“ 
[00:53:09-00:55:22] 

Na konci emotivní promluvy je v sále, kde se soutěžní casting odehrává, stejně jako 

v jednotlivých kójích pořad sledujících diváků dramatické ticho. To naruší až jeden 

z porotců, který nejprve celou Bingovu upřímnou řeč ohodnotí stejným způsobem, jako 

kdyby se jednalo o připravené dramatické vystoupení – Binga pochválí a řeknu mu, že 

dokonale vyjádřil pocity jeho i ostatních lidí. A poté mu nabídne možnost mít vlastní 

                                                 
60 [00:49:39] 
61 Za účelem autenticity a také z důvodu velkého množství referencí na význam masových médií 
v popisované společnosti je promluva ponechána v kompletním znění. 
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televizní pořad dvakrát týdně, kde bude moci říkat, cokoli si myslí.62 Bing se tedy ocitá před 

podobnou morální volbou, jaké byla vystavena Abi.  

 

1.4.4. Nedosažitelnost dostání se z uvnitř jakkoli ven 

Tak film končí. Lidé dále šlapají na rotopedech v pracovní místnosti a v nabídce 

pořadů jim přibyl jeden nový: s Bingem, který přijal roli televizní postavy, jež s 

trademarkovým střepem u hrdla nihilisticky promlouvá o bolesti, smrti a marnosti.63 A také 

se jeho promluvy stáčejí proti systému, v němž všichni žijí. Proti systému, který Bingovi 

coby televizní hvězdě, poskytl k životu oproti klasické buňce (cele) prostorný apartmán 

s obrovskými okny, kterými může vidět slunce, oblohu, přírodu a zcela ven mimo komplex, 

v němž se všichni obyvatelé nacházejí.64 

Poslední záběr filmu, kdy Bing vyhlíží oknem do přírody, je neurčitý a divák si ho 

může interpretovat různými způsoby. Jednou perspektivou lze říci, že Bing svůj souboj se 

systémem vyhrál, jelikož se vymanil ze šedivého průměru populace (z diváka se stal 

sledovanou postavou) a nyní disponuje přístupem ke komoditám, k nimž mu byl dříve 

přístup odepřen (samostatný byt namísto televizní buňky, džus z ovoce, výhled na přírodní 

scenérii z uzavřeného objektu, kde normálně okna nejsou). Na druhou stranu se stal 

stejným člověkem, jakým se stala Abi. Posluhovačem systému v podobě mediálního 

produktu, který je odměňován nadstandardem coby formou honoráře – ono 

posluhovačství dokládá i fakt, že Bing svoje „existencionalistická“ videa (v nichž mimo jiné 

nabízí reklamy na produkty65) zpochybňující systém nahrává v kulisách, aby to vypadalo, že 

je stále obyvatelem stejné televizní buňky, jako jsou jeho diváci. Tvůrci filmu se tím nejspíš 

snaží podat sdělení o tom, že pro totalitní systém kontroly je daleko výhodnější revoltující a 

pobuřující jedince namísto likvidace nějakým způsobem uplatit a dostat na svoji stranu, tj. 

využít je k tomu, aby prezentovali možnost odlišného názoru (když je ovšem pod 

dostatečnou kontrolou). Tím jejich svrchovanost působí přirozeně – díky strategii udělat 

z rebela, který napadal systém, hypokrita a hlavně poslušnou loutku. 

Závěrem kapitoly se navraťme k již zmíněnému Michelu Foucaultovi a jeho 

konceptu dokonalého vězení – Panoptikonu.66 Ve snímku Brazil fungoval Panoptikon na 

dvou hlavních principech: byrokracií úředníků a dohlížením a pronásledováním ze strany 

                                                 
62 [00:56:55] 
63 [00:59:50] 
64 [01:01:19] 
65 [00:59:20] 
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policie. Jednalo se o viditelné vnější vlivy, které z celého prostředí v Brazil vytvářely jednu 

z možných forem absolutní kontroly nad obyvatelstvem. Jinou formou stejného konceptu 

může být právě zobrazení světa ve snímku Fifteen Million Merits – v tomto případě by se 

ovšem nejednalo o kontrolu viditelně vnějšími vlivy, ale naopak neviditelnými a vnitřními. 

Vězením byl celý svět a dohlížitelem byl prázdný systém směřující veškerou podstatu života 

do nekonečného cyklu spotřebovávání. Dle Foucaultových myšlenek by bylo možné 

hovořit o určité formě „disciplíny“: 

„‚Disciplína‘ nemůže být identifikována ani s institucí, ani s aparátem; je typem moci, 
modalitou praktikování moci, nesoucím si s sebou celý soubor nástrojů, technik, 
postupů, úrovní aplikace, cílů; je jakousi ‚fyzikou‘ či ‚anatomií‘ moci, určitou 
technologií[…] jednoho dne se ukáže, jak se vnitrorodinné vztahy, výslovně v buňce 
rodiče-děti, staly ‚disciplinovanými‘, jak pohlcovaly již od klasické doby externí 
schémata, nejprve školní a vojenská, později lékařská, psychiatrická, psychologická, 
která učinila z rodiny privilegované místo pro objevení se otázky, co je normální a co 
nenormální.“ 
[FOUCAULT 2000:300-301] 
 

Fifteen Million Merits zobrazuje takové lidské společenství, které je podřízeno nikoli 

totalitnímu režimu vlády, ale totalitnímu systému masových médií – kde hlavními zbraněmi 

anonymní a nepostihnutelné vládnoucí vrstvy je rozptýlení pozornosti obyvatel vytvářením 

touhy po spotřebovávání a vyplňováním volného času bezobsažnými banalitami. Jedná se o 

dokonalý obraz huxleyovské dystopie, který tak zároveň doplňuje dystopickou společnost 

Orwellova typu, již bylo možné vidět v Brazil. 

                                                                                                                                               
66 Doplňující náhled se nachází v první kapitole této části (viz 1.1.2. 1984 bez Velkého bratra). 
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2. PŮSOBENÍ MASOVÝCH 

MÉDIÍ NA KONKRÉTNÍ 

JEDINCE 

Kdo ovládá média, ovládá mysl. 

 (JIM MORRISON) 

 

Obsahem druhé části této diplomové práce bude analýza filmů, které na rozdíl od 

první části nějak zásadně neovlivňují celou společnost, ale pouze konkrétní jedince. 

Rozdílem mezi první a druhou částí je tedy především akcent na to, jak s médii bojují 

jednotlivci, a nikoli, jaký je celospolečenský dopad masových médií na zobrazené 

společnosti. Masová média v těchto snímcích nemají tak pevnou a jasně viditelnou 

konstitutivní úlohu, jakou měla v předchozí části (v té bylo nahlíženo spíše na média jako 

na instituce, které sledují určité cíle – často v souladu s cíli vládnoucího režimu). Oproti 

tomu se tato část více soustředí na témata, která jsou spjata s mediálními účinky.  

Pětice děl, která tato část postihuje, si je z hlediska fungování médií vzájemně bližší, 

než tomu bylo u filmů v předcházející části. Prvním z nich je Mechanický pomeranč, který 

zobrazuje antiutopické aplikování způsobu, jak lze pomocí audiovizuálního mediálního 

produktu dosáhnout převýchovy problematického jedince a tím snížit kriminalitu ve 

společnosti. Následuje Soylent Green, kde je z formálního hlediska využito velice podobného 

principu jako v Mechanickém pomeranči, avšak v poněkud opačném vyznění: v Soylent Green je 

dystopické prostředí, ale samotné užití masového média má naopak snižovat dopady 

tohoto prostředí na jedince. Třetím snímkem je Requiem za sen, v němž je jedna ze dvou linií 

příběhu věnována ženě, která dobrovolným dlouhodobým sledováním televize přetváří 

svoji psychiku a následně se odpoutává od reálného světa. Čtvrtým filmem této části je 

Waldo Moment, který vypráví příběh o mladém muži, který byl nejprve součástí vzniku 

nového mediálního konceptu, ale posléze se mu právě toto aktivní obcování s médii 

(formou podílení se na vytváření mediálních sdělení) stalo osudným – vytvořil totiž 

animovanou televizní postavičku, která ho později přeroste a on sám se poté stane 

nepotřebným. Poslední kapitolou této části bude analýza snímku Be Right Back, jejímž 
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obsahem je koncept vytvoření umělého člověka s takovým druhem osobnosti, který bylo 

možno zrekonstruovat na základě informací, které daný skutečný jedinec zanechal na 

sociálních sítích a prostřednictvím komunikačních zařízení. 
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2.1. Mechanický pomeranč (1971)67 

 

Mechanický pomeranč (A Clockwork Orange) natočil v roce 1971 Stanley Kubrick na 

základě stejnojmenné románové předlohy Anthony Burgesse z roku 1962.68 Žánrově lze 

snímek označit jako kriminální drama s prvky sci-fi a jeho ústředním tématem je reflexe 

blízké budoucnosti, ve které britská mládež holduje násilnému a společensky 

destruktivnímu chování a vládnoucí vrstva společnosti se snaží nalézt způsob, jak se s 

takovým chováním vypořádat (na příkladu pokusu o nápravu konkrétního jedince). A právě 

způsob řešení problému je ústředním dystopickým motivem, který je ve filmu zobrazen – 

jedná se totiž o absolutní převýchovu, tj. komplexní změnu osobnosti daného subjektu. 

Film byl do této práce zařazen především proto, že antiutopického prvku je dosaženo 

použitím masových médií, která jsou využita k brainwashingu. 

„Film byl označován jako nejlepší antiutopie 70. let. Inspiroval takovou vlnu 
napodobování v tehdejší kriticky naladěné společnosti, že Kubrick požádal o jeho 
stažení z distribuce.“ 
[ADAMOVIČ 1994:34] 

  

2.1.1. Ovoce plné železa 

Hlavní postavou příběhu je mladistvý delikvent Alex – vůdce čtyřčlenné party, která 

tráví volný čas užíváním návykových látek, loupežemi a pácháním násilí na ostatních lidech. 

Jelikož se v jeho partě odehrávají boje o moc a ostatním členům vadí Alexovy agresivní 

metody, tak se na něj rozhodnou nastražit past: po jedné z loupeží hlavního hrdinu omráčí 

a nechají na místě činu a nechají ho zatknout policií. Následně po zatčení policií se dostává 

Alex do vězení – kde pro potřeby této práce začíná stěžejní část děje. Alex se dozvídá, že 

po posledním trestném činu došlo k úmrtí majitelky, čím se stal vrahem a posléze je 

odsouzen k 14 letům.69 Po dvou letech výkonu trestu se Alexovy sklony k násilí neprojevují, 

přestože o něm často nad četbou bible sní.70 Ve vězení se Alex dozvídá o nové 

experimentální metodě nápravy vězňů, o níž se říká, že dokáže trestance změnit natolik, aby 

se do vězení nevrátil. Z Alexova rozhovoru s vězeňským kaplanem: 

                                                 
67 Mechanický pomeranč [A Clockwork Orange] [film]. Režie Stanley Kubrick. Velká Británie, USA, 1971. 
68 Mechanický pomeranč (film). Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. 2001- [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mechanick%C3%BD_pomeran%C4%8D_(film) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mechanick%C3%BD_pomeran%C4%8D_(film)
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kněz: „Ředitel o ní [metodě – pozn. aut.] má velké pochybnosti. A říká se, že ta metoda 
může mít nebezpečné následky.“ 
Alex: „Následků se nebojím. Chtěl bych se jen napravit. Přeji si, aby zbytek mého života 
byl aktem dobroty.“ 
kněz: „Otázkou je, jestli je tato metoda doopravdy schopná změnit člověka k lepšímu. 
Dobrota  
přichází s ctností. Dobrota spočívá ve volbě. Když člověk ztratí možnost volby, přestává 
být člověkem.“ 
[00:57:42-00:58:19] 

Nejdůležitějším v této promluvě je poslední replika duchovního, který má o novém 

způsobu řešení problémů pochybnosti a je zajímavé si všimnout, že vše, co se poté ve filmu 

z hlediska metody odehraje, tato knězova slova předpovídají, ještě před samotnou aplikací. 

Alex má štěstí: pří inspekci ministra vnitra je vybrán, aby nastoupil do programu71 – a tak se 

stává jedním z pacientů (trestanců), kteří mají podstoupit experimentální léčebnou metodu.   

 

2.1.2. Dokonalý brainwashing: Ludovicova metoda 

Alex je z věznice převezen do léčebného ústavu k doktoru Brodskému, aby 

nastoupil léčbu, jejímž záměrem má být převýchova problematického jedince. Vykonání 

Ludovicovy metody v léčebně vypadá tak, že nejdříve je Alex nadopován léky a poté nucen 

sledovat filmy zobrazující násilné chování.72 Donucovací praktiky spočívají v tom, že Alex 

je připoután na speciálním křesle, na němž se nemůže žádným způsobem hýbat, jeho hlava 

je nasměrována k promítacímu plátnu a jeho oči jsou svorkami permanentně otevřené. 

V této násilím zafixované statické poloze jsou subjektu promítány záběry, na nichž skupina 

mužů bije svou oběť, poté znásilňuje ženu atd. Alexovi se podívaná z důvodu jeho 

násilnických sklonů zpočátku líbí, avšak postupně začínají zabírat podané léky a hlavnímu 

hrdinovi se dělá nevolno. Tuto reakci v mozku vysvětluje hlavní lékař aplikující metodu; 

Dr. Brodsky: 

Brodsky: „Nyní droga velmi rychle způsobí subjektu něco jako smrtelnou paralýzu 
provázenou pocity hrůzy a bezmoci. Jeden z prvních testovaných subjektů to popsal jako 
zážitek podobný smrti. Pocit, že se člověk topí a dusí. Během tohoto období si subjekt 
vytvoří nejpodstatnější asociace mezi svou vlastní katastrofickou zkušeností a násilím, 
které vidí.“ 
[01:11:03-01:11:19] 

                                                                                                                                               
69 [00:45:34] 
70 [00:52:55] 
71 [01:02:10] 
72 [01:09:40] 
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Hlavním principem Ludovicovy metody je tedy na bázi podmíněných reflexů 

(spočívajících ve sledování násilných záběrů) způsobit v trestancově mozku takové 

asociace, které mu násilí znechutí. Tato forma převýchovy v podobě absolutního 

brainwashingu trvá 14 dní, během kterých je pacient vystavován brutálním a sadistickým 

scénám. Nejtěžší chvíli převýchovy Alex zažívá, když mu je jako zvukový podkres puštěn 

jeho oblíbený skladatel Ludwig van Beethoven. Tímto spojením násilných záběrů s 

oblíbenou hudbou vzniká další rovina podmíněných reakcí: Alex po léčbě nebude cítit 

odpor pouze k násilí, ale také k hudbě.73 

 

2.1.3. Návrat do systému aneb člověk stojící proti bohu 

Po dokončení převýchovy Ludovicovou metodou je Alex podroben veřejné 

demonstraci výsledků: na pódiu je podroben napadení neznámým mužem, kterému se 

nemůže bránit, protože mu je už z představy násilí fyzicky nevolno a úzko. Stejně tak se 

cítí, když na pódium přijde nahá žena.74 Z pohledu obecenstva převýchova dopadla 

úspěšně, avšak po prezentaci přichází k divákům promluvit vězeňský kaplan (připomínající 

svoji původní myšlenku): 

kněz: „Má ten chlapec nějakou možnost výběru? Osobní zájem, strach z fyzické bolesti 
ho dovedly k tomuhle grotesknímu sebeponižování. Jeho neupřímnost byla evidentní. 
Přestává být zločincem. A zároveň přestává být bytostí schopnou morální volby.“ 
[01:23:25-01:23:46] 

Na což v dokonale antiutopickém duchu dle vytříbené rétoriky dystopického zřízení 

přítomným divákům odpovídá ministr vnitra: 

ministr: „Otče, to jsou přílišné jemnosti. Pohnutky vyšší etiky se nás netýkají. Nám jde 
jen o snížení kriminality. A snížení stavu našich přeplněných věznic. Stane se z něj pravý 
křesťan připravený nastavit druhou tvář. Připravený nechat se ukřižovat a ne ukřižovat 
druhé. Znechucený z pouhé myšlenky zabít mouchu. Regenerace! Radost z andělů 
božích. Vtip je právě v tom, že to funguje.“ 
[01:23:47-01:24:21] 

Události následující po Alexově navrácení se zpět do společnosti však dávají za 

pravdu knězi a nikoli politikovi – jelikož vše postupně směřuje ke zjištění, že převýchova 

nedopadla způsobem, jakým měla. Alex svůj osud předvídal již ve vězení a před 

podstoupením metody, když říkal, že chce, aby celý jeho život byl jedním aktem dobroty 

(viz první citovaná pasáž z filmu). 

                                                 
73 [01:14:25] 
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Doma Alex zjišťuje, že jeho rodiče si místo něj přisvojili jiného syna.75 Během 

procházky se střetne s bezdomovcem, kterého na začátku filmu s partou kamarádů napadli, 

a Alexovi se od bezdomovce dostane pomsty v podobě zmlácení. To přeruší dvojice 

strážníků, kterými jsou kumpáni z bývalé násilnické party – ti hlavního hrdinu odvezou za 

město, kde ho bijí a topí.76 Zbídačený Alex se následně potácí venkovem a narazí na dům, 

kde prosí o pomoc – shodou okolností to je dům staršího spisovatele, který se dříve stal 

obětí loupežného přepadení Alexovy party. Spisovatel Alexe uvězní v podkroví a poté mu 

coby nejtěžší formu mučení pouští Beethovenovu Devátou. Alex napětí nezvládá a skáče 

z okna.77 

 

2.1.4. Ironický úšklebek manipulace 

Děj příběhu končí v nemocnici, kde leží Alex, který se evidentně svými myšlenkami 

a postoji navrací do původního stavu.78 Hospitalizovaného hlavního hrdinu navštěvuje 

ministr vnitra, který se bezprostředně snaží získat Alexe na svoji stranu za účelem udržení si 

politického postavení: 

ministr: „Řídili jsme se doporučením, které se ukázalo být chybným. Šetření prokáže, 
kdo je za to zodpovědný. Chtěli bychom, abyste nás považoval za přátele. Postaráme se 
o vás. Je vám poskytována ta nejlepší péče. Nikdy jsme vám nepřáli nic zlého. Ale to není 
případ všech. Myslím si, že víte, o koho se jedná. Existují lidé, co vás chtěli využít 
k politickým cílům. Byli by šťastni, kdybyste zemřel. Mysleli si, že to použijí jako 
argument proti vládě […] Zajímáme se o vás. Žádné starosti, až půjdete ven, o všechno 
se postaráme. O dobrou a dobře placenou práci […] Nebudete placen jen za práci, 
dostanete odškodné nejen za to, co jste vytrpěl, ale také za to, že nám pomáháte […] Jak 
jsem vám říkal, Alexi, můžete sehrát rozhodující roli při změně veřejného mínění.“ 
[02:03:56-02:06:27] 

Ministr vnitra tedy Alexe uplácí a manipuluje s ním tak, aby si Alex připadal 

v bezpečí a zároveň měl pocit, že se vlastně ničeho nedopustil. Zištným důvodem této 

manipulace je udržení si politické moci a z násilníka se tím stává mučedník, oběť 

mediálního experimentu převýchovy. Návrat k původnímu stavu je spíše ironickým 

koncem snímku a žádné vyřešení situace se navzdory optimistickému pozlátku může jevit 

jako další antiutopický prvek (tj. bezvýchodnost situace). Přesto tím nejpatrnějším zůstává 

samotný koncept Ludovicovy metody (ve formě použití masových médií) jako totalitního 
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způsobu převýchovy člověka k tomu, aby se choval, jak systém vyžaduje. Možná i proto 

James Monaco hovoří o Mechanickém pomeranči jako o díle, které je „snad 

nejpředvídavějším filmem o budoucnosti, v níž nyní žijeme.“ [MONACO 2004:325] 

Zobrazení masových médií v Mechanickém pomeranči vypadá tak, že tato jsou vládou 

použita k experimentálnímu brainwashingu, který má na bázi podmíněných reakcí změnit 

chování daného subjektu. Intenzivní audiovizuální zážitek, který se dostane recipientovi do 

podvědomí, má za cíl vyvolat podprahové asociace s určitými podněty. Záměrem této 

dystopické formy převýchovy je vytvoření bezpečné společnosti, ačkoliv skutečným 

výsledkem aplikování této invazivní metody se subjekt stane pro normální život 

nepoužitelným. 
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2.2. Soylent Green (1973)79 

 

Snímek Soylent Green z roku 1973 režiséra Richarda Fleischera byl natočen podle 

scénáře Stanleyho R. Greenberga vycházejího z předlohy Harry Harrisona Make Room! 

Make Room! z roku 1966.80 Příběh snímku Soylent Green se odehrává v typicky antiutopické 

společnosti: reflektuje nepříliš vzdálenou budoucnost, ve které přelidněná populace 

znečištěné Země trpí chudobou, a především nedostatkem potravin. Mimo vojensky 

střežené pevnosti-farmy neexistují jiné možnosti, pomocí nichž by obyvatelé mohli 

pěstovat rostliny a chovat zvířata, a tudíž se v tomto zobrazeném světě využívá uměle 

vyrobeného jídla. Téměř celá světová populace je tedy zásobena, krmena a vyživována 

průmyslově vytvořenou náhražkou potravy, tzv. soylentem. 

Média v tomto antiutopickém snímku nejsou dominantním prvkem z hlediska 

vládnoucí moci, nepůsobí žádný dramatický zvrat situace ani nemají velký dějotvorný 

význam. Přes okrajový výskyt masových médií je vhodné film pro tuto práci použít, jelikož 

se na jeho základě dá interpretovat koncept, jaký by mohl připomínat Ludovicovu metodu 

– avšak v poněkud odlišném uchopení, které by bylo možné označit jako mediální 

konstruování přijatelné reality. 

  

2.2.1. Klasická dystopie 

Snímek začíná sekvencí několika fotografií, nastavujícími počáteční atmosféru 

snímku tím, že zachycují rozdíly, jak lidé žili v minulosti a jak žijí nyní. Starší malebné 

fotografie působí staticky a zobrazují menší skupiny obyvatel, které žijí na venkově a 

veškerým jednotícím prvkem všech těchto snímků je příroda. Do projekce této poloviny 

fotografií hraje klidná, odpočinková hudba. Po necelé minutě hudba nabírá na 

dramatičnosti a lidé na fotografiích jsou vystřídáni rychle se prolínajícími obrázky 

přelidněných měst, kolon automobilů, dopravních zácp a továren, a promítání vrcholí 

snímky zachycujícími následky přírodních katastrof, skládek, smogu a znečištění vody.81 Děj 

                                                 
79 Soylent Green [Soylent Green] [film]. Režie Richard Fleischer. USA, 1973 
80 Soylent Green. Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. 2001- [cit. 2015-05-08]. Dostupné z: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Soylent_Green 
81 [00:01:27] 
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snímku se odehrává v roce 2022 v New Yorku čítajícím čtyřicetimilionovou populaci.82 

Lidé nemají kde bydlet, a proto žijí na ulicích, na chodbách obytných domů, na požárních 

schodištích, v kostelech. Situace ohledně potravy je ještě kritičtější: příběh je situován do 

společnosti, v níž je rajské jablko vzácností a kus hovězího bohatstvím. Lidem je 

prodáváno pouze malé množství uměle vyrobeného poživatelného produktu – soylentu. 

Ten se dělí na několik různých typů, přičemž jednotlivé druhy jsou rozlišeny barvami a 

každá barva přiděluje produktu odlišné atributy (například žlutý soylent je vyrobený ze 

sójových zrn apod.).83 Na počátku snímku televizní moderátor informuje o novém typu 

soylentu – jedná se o zelený soylent, jenž je vyráběn z vysoce energetického planktonu a je 

krajně nedostatkový.84 

Hlavní postavou snímku je mladý detektiv Thorn, jenž s pomocí svého přítele, 

spolubydlícího a archiváře, penzisty Sola, vyšetřuje smrt jednoho z vlivných občanů města. 

Sol představuje protiklad Thorna, jedná se o člověka, jenž si díky vysokému věku ještě 

pamatuje normální svět, tj. takový, který byl blízký našemu (svět, kde existovaly rostlinné a 

živočišné potraviny a lidé mohli chodit do přírody namísto toho, aby byli pouze odkázáni 

na živoření v přeplněných a znečištěných městech). Z tohoto důvodu Sol hlavního hrdinu 

často provokuje a cynicky poučuje o věcech, jež Thorn nikdy nezažil a zažít nemohl. 

Narativní schéma je vcelku prosté: Thorn během vyšetřování vraždy postupně stále více 

odkrývá tajemství stávajícího režimu spočívající v tom, že zelený soylent se ve skutečnosti 

nevyrábí z vysoce energetického planktonu, ale z lidí. 

Masová média v tomto snímku neplní z hlediska pojetí tématiky zásadní úlohu, 

fungují spíše jako konstitutivní, informativní a soylent propagující (tj. propagandistický) 

prvek vládnoucího režimu. Důvodem zařazení Soylent Greenu do této práce je ovšem situace 

spjatá s masovými médii, která není pro celkovou zápletku nikterak klíčová – avšak pro 

záměry této diplomové práce se jedná o podstatnou analogii k tématu probíranému 

v předchozí kapitole. 

 

2.2.2. Média smiřující se smrtí a Ludovicova metoda naruby 

 Zhruba na začátku třetí třetiny snímku se penzista Sol dozví tajemství podstaty 

soylentu, a jelikož je pravděpodobně natolik unavený a znechucený společností a tím, v co 

se proměnila, rozhoduje se ukončit svůj život. Odchází tedy do „Domova“, což je místo, 
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kde se odehrává cosi na principu asistované sebevraždy. Sol přichází na recepci, kde jsou 

výhradně starší lidé a kde se ho ujímá recepční, který mu pokládá otázky týkající se oblíbené 

barvy a výběru hudby.85 Sol je zřízencem přiveden do místnosti, kde na něj čeká dvojice 

asistentů, kteří jej převlečou, pohostí a uloží na postel. Poté odejdou, nechají v místnosti 

Sola o samotě a pustí mu požadovanou hudbu – zároveň se z jedné stěny místnosti stane 

promítací plátno. Na něm jsou subjektu pouštěny záběry květin, zvířata pohybující se 

v lese, západ slunce, letící ptáci, horská bystřina, kaskádově tekoucí potok, ryby v moři a 

mnohé další přírodní výjevy. Sol je viditelně dojatý a stejný pocit cítí i Thorn, jenž se na 

přítelův ceremoniál dostavil – Thorn chtěl původně přesvědčit Sola, aby od sebevraždy 

upustil, avšak efekt celé projekce způsobuje, že Thorn Solově sebevraždě porozumí.86 

Porovnání ceremoniálu ve filmu Soylent Green a aplikování Ludovicovy metody 

v Mechanickém pomeranči vychází ze shodného principu: subjekt je vystaven intenzivnímu 

audiovizuálnímu zážitku, který zásadně pozměňuje jeho psychické rozpoložení. Dokonce i 

forma je téměř shodná: jedná se o promítání určitého typu záběrů a k nim přiřazený 

zvukový doprovod. Způsob obou projekcí je takřka identický, kdežto význam protichůdný. 

V Mechanickém pomeranči měl násilně donucený divák sledovat záběry, které u něj (s pomocí 

zdrogování) způsobí podmíněné reakce proti danému činiteli vedoucí k znechucení (v 

případě Alexe se jednalo o násilí, ale i o hudbu). Soylent Green ukazuje podobný akt naprosto 

opačně: personál divákovi zajistí veškerý komfort a divák ke sledování nemusí být 

donucován. Je nasnadě ptát se po tom, z čeho může tato protichůdnost pramenit.  

Bipolaritu lze nacházet ve společnosti. V Mechanickém pomeranči je společnost 

relativně normální, ale Alex87 je tím, kdo působí jako negativní prvek – tudíž je donucen 

podstoupit negativní léčebnou kůru, během které se má v rámci standardů srovnat (což se 

nepodaří). V Soylent Green je to naopak: společnost je na tom špatně (přelidnění, znečištění, 

nedostatek potravin) a Sol je normálním člověkem (navíc pamětníkem dřívější doby), tudíž 

se mu (stejně jako Alexovi) prostřednictvím tohoto mediálního zážitku dostává opačných 

vjemů, než jaké jsou v dané společnosti obvyklé. V Mechanickém pomeranči není přehnané 

násilí pro většinovou společnost běžné a stejně tak nejsou pro obyvatele v Soylent Green 

běžné květiny, zvířata, čisté prostředí a přírodní scenérie. Souhlasem s eutanazií se tedy ve 

světě zobrazeném v tomto snímku dostává člověku jediného hezkého představení, jež 

může v okolním světě zažít – jedná se o katarzující prožitek, který usnadňuje subjektu dožít 

poslední minuty života v klidu a smířený. 
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V souvislosti s touto obřadní scénou filmu, kdy starý člověk dobrovolně a za 

uklidňujících mediálních účinků vyrovnaně opouští svět, je možné hovořit o tom, že média 

se v tomto snímku podílejí na konstrukci přijatelné reality. Slovo přijatelné je pro porozumění 

této interpretace zásadní: Sol se totiž nedokázal smířit se světem, ve kterém žil, a ve chvíli, 

kdy se dozvěděl pro něj zdrcující pravdu týkající se de facto jediné dostupné potravy, 

rozhodl se další setrvání v této společnosti odmítnout. 

„Svět každodenního života není totiž pouze světem, který obyčejní členové společnosti 
pokládají za danou realitu při svém subjektivním a cílevědomém každodenním jednání. 
Je to také svět, který má svůj původ v jejich myšlenkách a činnostech a který je právě 
těmito myšlenkami a činnostmi jako reálným udržován.“ 
[BERGER, LUCKMANN 1999:25] 

Proto se Sol na konci svého života dokázal se světem smířit a přijmout ho. 

V poslední chvíli na něj totiž mohl díky mediálnímu působení popatřovat jako na takový, 

jaký si představoval, že by měl být, na takový, který pro něj měl oporu v jeho představách a 

vzpomínkách na to, jak vypadal kdysi v minulosti. Díky ceremoniálu pro něj svět alespoň 

nakrátko působil reálně – síla prožitku způsobeného účinky masových médií je v Soylent 

Green  podána natolik intenzivně, že se dokázala přenést i na postavu mladého detektiva 

Thorna, který prohlášením „Jak jsem to jen mohl vědět?“88 tuto myšlenku dokládá. Thorn 

to vědět nemohl: byl mladší než Sol, tudíž nežil v předdystopickém období, a proto i jeho 

konstrukce reality vypadala odlišně. Avšak právě díky mediálnímu očišťujícímu rituálu 

Solově rozhodnutí porozuměl. 

V této kapitole bylo interpretováno pojetí jakéhosi pozitivního a dobrovolného 

brainwashingu („braincleaningu“) coby vytváření přijatelné konstrukce reality – jelikož 

společnost (realita), v níž postava žila, nebyla pro hrdinu snesitelná. A tak se rozhodl za 

pomocí účinků masových médií (které ho smířily se současným stavem světa) dobrovolně 

zemřít. Princip dobrovolnosti a zároveň působení (v tomto případě dlouhodobé) masových 

médií na vnímání reality konkrétního jedince je obsahem následující kapitoly, kde je 

zobrazena rovněž postava, která s médii obcuje dobrovolně, avšak v jejím případě půjde o 

vytváření takového konstruktu mediální reality, která se pro ni stane zhoubnou. 

                                                                                                                                               
87 Stejně jako jemu podobní mladí násilníci zobrazení ve filmu. 
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2.3. Requiem za sen (2000)89 

 

Requiem za sen (Requiem for a Dream) natočen v roce 2000 je druhým celovečerním 

filmem režiséra Darrena Aronofskyho.90 Tento snímek byl natočen podle stejnojmenné 

knižní předlohy Huberta Selbyho, který se podílel na scénáři filmu, jenž zařazením spadá do 

žánru psychologického dramatu.91 Příběh se odehrává v současném New Yorku a postrádá 

jakékoli nadpřirozené prvky. Dystopický atribut v tomto filmu není tak patrný jako 

v některých dalších filmech v této práci. Nejedná se o totalitní zřízení ani o jakoukoli formu 

útisku, kterou by zobrazená společnost trpěla (alespoň co se týká hodnocení okolí). 

Antiutopie se odehrává na podobné úrovni prostředí, která je podobná třeba již dříve 

probíranému snímku The National Anthem či následně popisovanému Waldo Moment.  

Dystopický prvek v Requiem za sen je naplněn jednáním postav, které samy sebe 

prostřednictvím vnějších vlivů a zároveň prosty jakékoli schopnosti sebekritiky soustavně 

ničí. Film tedy dystopické parametry obsahuje: postavu matky žijící televizí a hrdiny o 

generaci mladší, kteří žijí drogami. 

  

2.3.1. „I Have a Dream“ 

Snímek začíná úryvkem ze zábavního televizního pořadu, v němž moderátor 

pořadu hecuje již dostatečně spolupracující publikum ve studiu.92 Poté úryvek končí, jelikož 

je televizní přístroj odpojen synem hlavní hrdinky, čímž snímek přechází od televizní show 

do příběhu. Hlavní hrdinka svého syna Harolda prosí, aby jí televizi nebral, zatímco on se 

pokouší krádež svést na nedostatek citu a pochopení, jež k němu jeho matka chová.93 Po 

krádeži televize jde předmět Harold společně se svým kamarádem prodat, protože jsou oba 

narkomani a potřebují peníze na drogy. A v tuto chvíli jsou mantinely narace vystavěny – 

příběh sleduje dvě, zřídkakdy lehce se protínající roviny děje: trojici narkomanů (Harolda 

s přítelkyní a jejich společného kamaráda) protloukajících se životem drogově závislých a 

                                                 
89 Requiem za sen [Requiem for a Dream] [film]. Režie Darren Aronofsky. USA, 2000 
90 ČSFD. Česko-Slovenská filmová databáze : POMO Media Group s.r.o.. [online]. © 2001-2015 [cit. 2015-02-05]. 
Dostupné z: http://www.csfd.cz/tvurce/4252-darren-aronofsky/ 
91 Requiem for a Dream. Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. © 2001- [cit. 2015-05-11]. Dostupné z: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Requiem_for_a_Dream  
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Haroldovu matku Sáru, která si vytváří vlastní umělý svět vycházející z televizního pořadu. 

Pro záměry této diplomové práce je v následujícím textu kladen důraz na postavu matky.  

Ta se vydá po synově krádeži televize do zastavárny, kam její syn přístroj prodal a koupí si 

jej zpátky – což neabsolvuje poprvé a jedná se o její rozhodnutí, jak nepřímým způsobem 

sponzorovat svého syna. Po vykoupení přístroje jde domů, otevírá si krabičku 

čokoládových bonbónů a sleduje pořad.94 Velice brzy zazvoní telefon a matka se na základě 

telefonátu dozvídá, že byla vybrána, aby se zúčastnila své oblíbené televizní show: 

hlas v telefonu: „Tady je Lyle Russell z Maylin & Block.“ 
Sára: „Nemám zájem.“ 
hlas: „Počkejte, já nic neprodávám. Jen vám chci nabídnout možnost být v televizi.“ 
Sára: „V televizi?“ 
hlas: „Přesně tak, paní Goldfarbová, v televizi. Gratuluji!“ 
Sára: „Ale já nemám žádné…“ 
hlas: „Nechci peníze. Volám, abych vám řekl, že jste už vyhrála. Maylin & Block 
vyhledávají soutěžící do televize. Byla jste vybrána z dlouhého seznamu, což znamená, 
že už jste vyhrála.“ 
Sára: „Oh…“ 
hlas: „Ano, paní Goldfarbová.“ 
Sára: „ Nikdy bych si nepomyslela, že budu v televizi. Jsem…“ 
hlas: „Přesně tak. Vy, v televizi. Pošleme vám všechny potřebné informace. Na 
shledanou, gratuluji a opatrujte se.“  
[00:10:19-00:11:06] 

Tento rozhovor je pro postavu Sáry Goldfarbové v souvislosti s jejím dalším 

působením ve filmu klíčovým. Právě na základě tohoto rozhovoru, kdy jí neznámý člověk 

oznámí, že byla vybrána do televizního pořadu, se celý její dosavadní život proměňuje.  

 

2.3.2. Dvojí forma eskapismu… 

Okamžitě po skončení hovoru jde Sára do šatní skříně pro červené šaty, které si 

zkouší a které jí nesedí95 – postupně se pro ni tyto šaty začnou stávat obsesí v tom smyslu, 

že si vytyčí za primární životní cíl do nich zhubnout. Z toho důvodu drží různé formy diet, 

což je pro ni nepřirozené, a tak jimi trpí.96 Do toho se přidává její touha získat uznání a 

obdiv svých přítelkyň z domu, kde žije. Jelikož se jí ale omlazování nedaří, jak by si 

představovala (včetně nekvalitní změny barvy vlasů), dostává se do fáze, kdy si již neví rady, 

a tak dá na doporučení kamarádky a vydá se za doktorem, který ji předepíše léky na 

hubnutí. Následuje citace její četby příbalového letáku k předepsaným pilulkám: 

                                                 
94 [00:07:55] 
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Sára: „Fialové ráno. Modré odpoledne. Oranžové večer. [směrem k ledničce:] To jsou 
moje tři jídla, pane Chytrolíne. A zelené na noc. Přesně takhle. Jedna, dva, tři, čtyři.“ 
[00:31:31-00:31:49] 

Situace s barevnými uměle vytvořenými produkty (léky, poživatinami) je podobná 

tomu, jak vypadal stav společnosti, do jakého byl uvrhnut svět v předcházejícím snímku 

(Soylent Green). Tam lidé také místo potravin jedli (také barevně rozlišené) náhražky 

vyrobené v továrně. Avšak zásadní rozdíl, který je záhodno zmínit, spočívá v tom, že lidé 

v Soylent Green neměli jinou možnost než jezení umělého jídla, kdežto postava Sáry 

v Requiem za sen se pro tuto formu příjmu potravy (resp. nahrazení potravy léky) rozhoduje 

sama a zcela svobodně. Pouze za účelem vypadat dobře v televizi. Nebo ještě hůř: za 

účelem mít pocit, že vypadá dobře v televizi. Sára se tedy do hubnutí za pomocí pilulek 

pouští s novou vervou – kvůli účinkům léků přestává potřebovat skutečnou potravu, ale 

zároveň je tím ovlivněna její psychika. Po nasazení léků Sára propadá euforickým stavům, 

kdy je plná energie97, a přitom si neuvědomuje, že se na pilulkách postupně stává závislou – 

v tomto ohledu její linie příběhu začíná působit stejně jako život jejího syna-narkomana. 

Pro obě postavy začíná existovat pouze jediná věc – narkotické látky. Zajímavá je scéna, 

kdy se obě postavy opět střetnou. Stane se to, když Harold přijede ke svojí matce na 

návštěvu, aby ji za způsobená příkoří coby omluvu přivezl dárek, novou televizní sestavu. 

Od televizní sestavy se signifikantně rozhovor přenáší k problému závislosti, jelikož si 

Harold všimne, že jeho matka je v nabuzeném stavu. Sára svému synovy své jednání 

vysvětluje: 

Sára: „No a co? Přijel jsi taxíkem. Viděl jsi, kdo seděl na nejlepším místě? Jsem teď 
někdo, Harry. Každý mě má rád. Brzy mě uvidí miliony lidí a všichni mě budou mít rádi. 
Řeknu jim o tobě a o tvém otci. Jak byl na nás hodný. Vzpomínáš? Je to důvod, proč 
ráno vstávat. Je to důvod, proč zhubnout, abych se vešla do červených šatů. Je to 
důvod, proč se smát. Díky tomu zítřek za něco stojí. Co jsem měla, Harry? Proč bych 
vůbec měla stlát nebo mýt nádobí? Dělám to. Ale proč bych měla? Jsem sama[…] Ráda 
přemýšlím o červených šatech a televizi a tobě a tvém otci.“ 
[00:43:32-00:45:27] 

Po této promluvě se Harold loučí s matkou a smutně odjíždí. Do konce příběhu se 

již nesetkají. 

 

                                                                                                                                               
95 [00:11:48] 
96 [00:19:21] 
97 [00:35:37] 
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2.3.3. … a na něm následné adikce 

 U Sáry se brzy dostavuje navyknutí si na prášky, a protože jejich účinky už necítí, 

rozhodne se vzít si jich oproti předepsanému množství víc. Nedlouho poté se u ní začnou 

projevovat první halucinace: Sára sleduje svůj oblíbený pořad a vidí sebe samu, jak je za 

skandování svého jména diváky vítána moderátorem pořadu. Je ovšem nutno poznamenat, 

že se nevidí skutečně takovou, jaká je, ale vidí se tak, jak si myslí, že bude vypadat, tj. její 

šaty, make-up i účes jsou sladěné, upravené a působí bezvadným dojmem.98 Jelikož je stále 

ve spojení s realitou, jde za doktorem, ale v čekárně i během rozhovoru s lékařem trpí 

změnami ve vnímání (zpomalené reakce, zrychlené okolí, zvukové halucinace) – od doktora 

se přesto dozvídá, že se nemá čeho obávat a že má přijít za týden.99  

Sářin stav se zhoršuje, trpí psychickými problémy vyznačujícími se zpočátku 

stihomamem ze strany ledničky (která v Sářiných představách ožívá a hlavní hrdinku 

napadá), později se její halucinace dostávají do stádia, kdy sleduje nepravou100 televizní 

show, přičemž reaguje na to, co říká moderátor, jako kdyby ve studiu skutečně byla. Tato 

halucinace přechází v to, že fiktivní vymyšlená představa Sáry společně s moderátorem 

vystupují z televizního vysílání a ocitají se v Sářině obývacím pokoji. Následně se jí zdá, že 

se celý její obývací pokoj stává televizním studiem, v němž je ona hlavním středobodem. 

Avšak nikoli středobodem zájmu, o který tolik usilovala, ale naopak centrem posměchu 

diváků, moderátora a také svojí fiktivní představy sebe sama.101 Tím se dostává na vrchol 

vlastní paranoi, a tak vyděšeně prchá z bytu a vydává se do města. Na prahu zhroucení 

dorazí do televizní společnosti, kde se ptá na svoji účast v pořadu, ale namísto toho je 

převezena do nemocnice, kde dále odmítá přijímat klasické potraviny, a proto ji musí 

lékařský personál připoutat na lůžko a zavést jí nitrožilní výživu (a později podstupuje léčbu 

prostřednictvím elektrošoků).102 

 

2.3.4. Sen jako noční můra 

Linka příběhu Sáry končí tím, že je hospitalizována, leží na lůžku, ale její psychický 

stav zůstává nezměněn, tj. podléhá stále stejnému bludu – že je (či bude) hvězdou 

                                                 
98 [00:49:57] 
99 [00:53:07] 
100 Jelikož v ní jako účinkující vystupuje její ideální představa sebe sama. 
101 [01:08:30] 
102 [01:15:04] 
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televizního pořadu.103 Účinky masových médií na život Sáry jsou v tomto snímku nepřímé a 

daly by se nazvat spíše „latentními“ – televizní pořad sám o sobě její stavy nezpůsobuje, 

přesto je objektem, ke kterému se hlavní hrdinka upíná natolik, až ztrácí kontakt s realitou. 

Respektive by se dalo říci, že sledování televize (a k tomu přidané účinky léků104 – částečně 

kvůli televizi vyvolané) se její realitou staly, protože sama na sebe začala nahlížet novou 

optikou, zásadně se změnilo její sebepojetí. O tomto tématu mluví Thompson: 

„Chápání sebe sama je tu spíš jakási symbolická projekce, kterou si člověk sám aktivně 
buduje. Tuto projekci si vytváří ze symbolických materiálů, které má k dispozici a které 
spřádá do koherentního výkladu sebe sama, do narace sebe sama, do příběhu vlastní 
identity.“ 
[THOMPSON 2004:169] 

A poněvadž Sára žila osamoceně, bez syna i manžela, bez možnosti se o někoho 

starat, tak „symbolickými materiály, které měla k dispozici“ bylo téměř výhradně sledování 

televize. Není tedy divu, že se jejím zdrojem podnětů stal televizní pořad, skrze nějž na sebe 

poté nahlížela. Viník Sářiných obtíží se jednoduše určit nedá, jelikož navození 

nepřirozeného psychického stavu způsobeného podáváním stimulantů lze vysledovat i mj. 

právě v tom, že byla vysoce ovlivněna sledováním televizní show. 

                                                 
103 [01:36:17] 
104 O sledování televize (resp. televizních a filmových záběrů na promítacím plátně) pod účinkem stimulantů 
pozměňujících psychický stav diváka bylo psáno také v první kapitole této části (viz 2.1.2. Dokonalý 
brainwashing: Ludovicova metoda). V tomto případě se však jedná o bezvýhradně dobrovolný akt ze strany 
uživatele. 
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2.4. Waldo Moment (2013)105 

 
Waldo Moment (v české distribuci jako Medvídek Waldo) byl natočen podle scénáře 

Charlieho Brookera režisérem Brynem Higginsem a britská televizní stanice Channel 4 ho 

poprvé vysílala 25. února 2013.106 O snímku Waldo Moment by se dalo říci, že podobně jako 

úplně první snímek celé série Černé zrcadlo (kterým byl The National Anthem) nahlíží na 

korelaci mezi masovými médii a politikou. Toto tvrzení by nebylo nepravdivé, ale ani by 

nebylo naprosto přesné: politika v obou příbězích vytváří spíše prostředí – hlavní těžiště 

spočívající v masových médiích jsou podstatně odlišná: v případě snímku The National 

Anthem šlo především o fungování a dopad vlivu sociálních sítí coby nového typu 

veřejného mínění, kdežto v případě tohoto snímku se jedná o téma vytváření mediálního 

obrazu (konkrétně v předvolebním období). Se snímkem The National Anthem má Waldo 

Moment společný ještě další bod, nejedná se totiž o čisté dystopie, ale spíše o varovné 

příběhy s reálným základem, které obsahují dystopické prvky: v The National Anthem se 

vrcholný politik rozhodne k nemorálnímu činu na základě veřejného mínění uživatelů 

sociálních sítí a ve Waldo Moment se fiktivní animovaná postavička stane nejprve mediální 

senzací a poté významnou politickou silou. Nakonec navzdory svojí nereálnosti svým 

významem přerůstá svého původního stvořitele a stává se celosvětově využívaným 

manipulativním a propagandistickým mediálním produktem. 

 

2.4.1. Nová role neexistujícího hráče 

Hlavní postavou příběhu je introvertní a lehce cynický mladý muž Jamie – původně 

neúspěšný komik, jehož současné zaměstnání spočívá v tom, že „dělá“ Walda: digitálně 

animovanou, z obrazovky hovořící televizní postavičku, která je Jamiem ze zákulisí 

vzdáleně ovládána a za níž Jamie mluví. Waldo je používán jako komický charakter 

v populární televizní talk-show. Po jednom díle této talk-show, v níž Waldo během 

                                                 
105 Černé zrcadlo II. [Black Mirror]. 3. díl, 2. série. Medvídek Waldo [The Waldo Moment] [Epizoda televizního 
seriálu]. Velká Británie, Zeppotron, 2011. Channel 4, 25. 2. 2013. 
106 Black Mirror (TV series). Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. © 2001- [cit. 2015-05-09]. Dostupné z: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Mirror_%28TV_series%29 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Mirror_%28TV_series%29
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rozhovoru zesměšnil politického kandidáta Liama Monroea, se mezi Jamiem a vedoucími 

pracovníky televizní stanice odehrává následující rozhovor: 

vedení: „Liam Monroe podal stížnost.“ „Pěkně se naštval.“ 
Jamie: „A to znamená…?“ 
vedení: „Dobrou publicitu. Dneska není snadný prorazit, ale když už se to podaří, stojí to 
za to. […] Twitter se Walda nemůže nabažit. Vím, že další epizody máte až příští rok, ale 
my chceme Walda víc.“ [00:06:48-00:07:21] 

Jelikož však televizní společnost shledává, že není možné z jednoho podobného 

vtipu těžit stále (pozvaní diskutující by věděli, že by se namísto seriózního rozhovoru stali 

součástí taškařic nereálné postavičky, a proto by pozvání odmítali), přichází s novým 

uplatněním pro Walda – zapojením do předvolební kampaně.107 Je tedy vytvořena nová 

strategie spočívající v tom, že Waldo bude dál zdiskreditovávat politického kandidáta Liama 

Monreoa a sám bude pro zvýšení popularity vlastního mediálního fenoménu kandidovat. 

Waldo v dodávce navštěvuje Monroeovy předvolební mítinky a stále více ho zesměšňuje, 

přičemž Monroe se jej snaží ignorovat.108 Katalyzujícím bodem děje je veřejná předvolební 

diskuze, již se účastní mj. Monroe a také obrazovka, na níž je Waldo. Monroe divákům 

odhaluje identitu člověka, který se za kreslenou postavičkou skrývá a zároveň se snaží 

apelovat na racionální uvažování voličů, jelikož Waldo ve skutečnosti nenabízí nic 

kreativního, ale pouze zesměšňuje, degraduje, zbavuje významů, vysmívá se a boří.109 

 

2.4.2. Všechno jako humor 

Útok (či protiútok) politického kandidáta proti postavě Jamieho je klíčovým bodem 

obratu celého příběhu. V souvislosti s dalším textem je vhodné nastínit charakter hlavního 

hrdiny: Jamie je citlivý, přemýšlivý člověk, který touží po klidném životě a jistotách. 

Z celého štábu se právě on jeví jako ten, kdo nejvíc vnímá fenomén Walda jako neseriózní 

a zároveň sezónní hit, což přiznává i v soukromém rozhovoru s politickou kandidátkou: 

kandidátka: „Na to, jak se ti daří, zníš dost naštvaně.“ 
Jamie: „Dabuju modrýho medvěda. Jestli to znamená, že se mi daří, tak jsme všichni 
v loji.“ 
[00:15:17-00:15:28] 

                                                 
107 [00:09:08] 
108 [00:10:35] 
109 [00:22:24] 
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Když se mu tedy ve studiu během předvolební debaty dostane osobních urážek a 

připadá si pokořeně – možná i proto, že na rozdíl od veřejného činitele (politika) na to není 

zvyklý – uchyluje se ke schování se do postavy Walda ještě více. Reakce, kterou 

Jamie/Waldo odpovídá na osobní útoky je pro zúčastněnou veřejnost natolik zajímavá, že 

se kreslené postavičce rychle zvedají předvolební preference. Na základě stále větší 

oblíbenosti a slibným výsledkům předvolebních průzkumů se ředitel televizní společnosti 

snaží přemluvit Jamieho k tomu, aby se v roli kresleného medvěda zúčastnil seriózní 

televizní debaty. Jamie o to nestojí: 

Jamie: „Proč to po mně chceš?“ 
šéf: „Svět je v pytli a ty s tím můžeš něco udělat.“ 
Jamie: „Nevím, o čem to mluvíš.“ 
šéf: „Mladý lidi Waldo zajímá. Normálně je zajímá jen móda a stahování filmů.“ 
Jamie: „Ještě nějaký osvětový teorie o mladých lidech?“ 
šéf: „Waldo je zajímá. Budou pro něj volit. To video je hit.“ 
Jamie: „To video mě ztrapnilo. Neudržel jsem se. A co je nejhorší, ani jsem nebyl 
vtipnej.“ 
šéf: „To nevadí.“ 
Jamie: „Waldo není skutečnej.“ 
šéf: „Přesně! A o tom to je. Není skutečnej, ale pořád lepší, než ti ostatní.“ 
Jamie: „Za ničím si nestojí.“ 
šéf: „Ani nepředstírá, že jo. Nepotřebujeme politiky. Dneska máme iPhony a počítače, 
ne? Jakýkoli důležitý rozhodnutí hodíme na internet. Lidi budou hlasovat a většina 
zvítězí. To je pravá demokracie.“ 
Jamie: „To i YouTube, kde je nejpopulárnější video o psovi, kterej prdí znělku z Happy 
Days.“ 
[00:28:53-00:29:56] 

Po tomto rozhovoru následuje spor obou postav o to, komu Waldo vlastně patří, 

jelikož Jamie je duševním autorem, zatímco autorská práva má televizní stanice. I z toho se 

důvodu Jamie nechává přesvědčit k účasti v seriózní televizní debatě s obávaným 

moderátorem.  Během televizní debaty vystupují najevo obrovské výhody, které Waldo – 

jako animovaná, nereálná a zčásti elektronická postavička – má oproti skutečným lidem.110 

Může si nechat dohledat informace, existuje možnost našeptávání od ostatních členů týmu, 

dokáže využívat animovaných sekvencí, díky modulovanému hlasu skrz reproduktory 

nemusí pouštět názorového oponenta ke slovu a nemusí ani křičet, aby byl dostatečně 

hlasitý. Zároveň veškerá témata vulgarizuje a dostává na úroveň vtipu, čímž úderně 

oslovuje široké divácké a do té doby nepříliš zúčastněné publikum. Fenomén Walda vyroste 

do takových výšin, že se za Jamiem a vedoucím televizní společnosti dostaví speciální 

vládní agent, který zdůrazňuje potenciální význam takovéhoto apolitického, na bázi 

                                                 
110 [00:28:26] 
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humoru založeného multimediálního konstruktu bez problematické osobnosti, což by se 

dalo využít pro mezinárodní účely111 (například vytvořením požadovaného veřejného 

mínění112). Jamie si příliš pozdě začíná uvědomovat, že z Walda se stává výtvor, s nímž jeho 

morální zásady nekorespondují.  

Digitální medvídek Waldo není skutečný, je pouze digitalizovanou formou 

osobnosti toho, kdo jej ovládá, což byl do této doby výhradně Jamie. A v tom spočíval 

problém. Když se Jamie stal nepohodlným vládnoucí moci (televizní společnosti, tajné 

službě, vládě atd.), tak ho nebylo obtížné odstranit a nahradit těmi, kteří budou poslušní a 

budou dělat to, co se jim řekne. A to se také stalo: na dalším předvolebním mítinku se 

prozřelý Jamie pokouší své posluchače přesvědčit o tom, že Waldo není opravdový 

politický kandidát, jelikož nenabízí žádné skutečné řešení problémů, ale pouze zlehčování a 

nihilismus. Na toto revoltující chování okamžitě reaguje šéf televizní společnosti, který 

Jamieho zbavuje možnosti ovládat Walda, a poté sám usedne k řídícímu aparátu této 

digitální loutky a jejími slovy vydá posluchačům a divákům na ulici rozkaz, aby Jamieho 

napadli.113 

 

2.4.3. Kde končí člověk? 

Jamie se po útoku probírá v nemocnici, kde sleduje výsledky voleb, které Waldo 

sice nevyhrál, ale během nichž se už začaly naplno projevovat Waldovy manipulativní 

možnosti (ten, kdo Walda v danou chvíli ovládal, vyzval účastníky zveřejňování výsledků, 

aby za úplatek po vítězi voleb házeli boty114). Úplný konec příběhu vypadá tak, že 

z Jamieho je bezdomovec, který na ulici vidí obrovskou televizní obrazovku, na které 

sleduje záběry z jiných států, na nichž Waldo funguje jako dokonalá loutka a nástroj 

propagandy a utváření dané (vládnoucí mocí potřebné) ideologie.115 Z Walda se tedy stal 

nadnárodní produkt a především koncept, na jehož základě lze velice efektivně ovládat 

obyvatele daného státu. Je to ještě jednodušší v tom, že si tuto figurku může každá 

ideologie, každé zřízení upravit přesně do těch podrobností, v jakých ji chce mít. Příběh 

tedy končí tím, že fiktivní animovaná postavička se na úkor svého stvořitele a člověka, jenž 

                                                 
111 [00:32:47] 
112 Kdy by poté obyvatelé daného státu mohli získat takovou moc, jaké se věnuje kapitola 1.2. The National 
Anthem 
113 [00:37:25] 
114 [00:40:07] 
115 [00:41:20] 
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ji dal život (ve smyslu že ji zpopularizoval), stává celosvětově známou a je používána 

k totalitním účelům, zatímco její autor živoří v zapomnění a na okraji společnosti. 

Zařazení tohoto snímku na základě vytvořené struktury do jedné ze tří částí této 

diplomové práce bylo obtíženější než u ostatních děl. Tento snímek by se dal 

pravděpodobně snadno obhájit ve kterékoli z částí, do níž by byl umístěn, přesto bylo 

potřeba jednu z nich vybrat a v kontextu ostatních děl se nejvíc hodil do této. V několika 

dalších větách bude vysvětleno proč. Umístění do první části by akcentovalo společenský 

dopad a potencionální možnosti propagandy, které zakončení snímku nastiňuje. Umístění 

do třetí části, která se zaobírá zábavním průmyslem a zábavními produkty v dystopických 

společnostech, by postihovalo spíše začátek tohoto příběhu (účel, za jakým Waldo 

vzniknul) a také některé prvky, jimiž se Waldo později odlišoval od konkurence ostatních 

politických kandidátů. Přesto se jevilo jako nejvhodnější začlenit tento snímek do části, 

která se týká působení vlivu masových médií na život jednotlivce. Nejednalo se o pasivní 

vystavení se mediálním účinkům (jako v případě hlavní hrdinky Requiemu za sen), ale o 

aktivní snahu na (později beznadějném) podílení se na fungování mediálních účinků 

prostřednictvím „otisknutí“ svého charakteru do uměle vytvořené, fiktivní televizní 

postavičky, což nakonec stálo hlavního hrdinu mnohé. Otisknutí a otiskování vlastní 

osobnosti do rámce masových médií se bude věnovat i poslední kapitola této části práce. 

 



   

 

53 

  

 

2.5. Be Right Back (2013)116 

 
Snímek Be Right Back (v české distribuci jako Přijdu hned) byl podle scénáře 

Charlieho Brookera natočen režisérem Owenem Harrisem a poprvé ho vysílala britská 

televizní stanice Channel 4 dne 11. února 2013117. Tento film, podobně jako předcházející 

snímek (Waldo Moment), nahlíží na téma týkající se toho, jakým způsobem se může 

v masových médiích odrazit jednání a druh komunikace konkrétního jedince. V tomto 

případě půjde o situaci, kdy je výhradně na základě stop či otisků vlastního způsobu 

komunikace zanechaných na sociálních sítích a prostřednictvím komunikačních zařízení 

vytvořena replika konkrétního jedince ve formě umělé bytosti. A to nejen díky fakticky 

poskytnutým informacím, ale také na základě toho, jakým způsobem daný (původní) člověk 

komunikoval – jeho povaha se do uměle vytvořené kopie (androida) na základě jím 

zanechaných mediálních pozůstatků přenáší také. Dystopický parametr tohoto filmu lze 

spatřovat ve dvou atributech: prvním je přítomnost umělé formy života, která se následně 

(ačkoli nepřímo) podílí na špatných psychických stavech živé bytosti (hlavní hrdinky), a 

druhým je neschopnost lidí naučit se používat vynález (technologickou inovaci), který 

funguje na principu vytvoření kopie člověka, což poté přináší více problémů než užitku. 

 

2.5.1. Síťová komunikace utvářející osobnost 

Děj se odehrává ve světě neodlišujícím se od našeho stávajícího a hlavními 

postavami příběhu jsou Ashley a Martha Starmerovi, kteří tvoří mladý manželský pár, jenž 

se nedávno přestěhoval do nového domu na venkově.118 Ashley tráví výrazné množství 

času se svým mobilním telefonem, což Marthě trochu vadí, ale z ničeho nelze vyvozovat, 

že by jejich vztah trpěl nějakými závažnými problémy. Brzy na počátku filmu nastává 

situace, kdy Ashley umírá při automobilové nehodě.119 Martha, procházející očekávatelnou 

fází truchlení a samoty, je proti vlastní vůli rodinnou kamarádkou zaregistrována do jakési 

internetové aplikace, v důsledku čehož jí přijde e-mail od zesnulého manžela. Martha 

                                                 
116 Černé zrcadlo II. [Black Mirror]. 1. díl, 2. série. Přijdu hned [Be Right Back] [Epizoda televizního seriálu]. 
Velká Británie, Zeppotron, 2013. Channel 4, 11. 2. 2013. 
117 Black Mirror (TV series). Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. 2001- [cit. 2015-05-05]. Dostupné z: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Mirror_%28TV_series%29 
118 [00:02:33] 
119 [00:08:42] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Mirror_%28TV_series%29
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v rozhořčení zatelefonuje kamarádce, od níž se dozví, že e-mail byl poslán softwarem, se 

kterým je možné komunikovat – stačí zadat jméno dotyčného a program si stáhne veškeré 

informace, jež byly danou osobou napsány na Facebook, Twitter, či do podobných 

komunikačních sítí.120 Na základě těchto informací program vytvoří osobnost daného člověka 

a stává se následně schopným vést korespondenci způsobem, jaký by nejpravděpodobněji 

volil daný vyprofilovaný jedinec. 

Přes počáteční averzi a nedůvěru, stále více skličována pocity osamění a zároveň 

s cynickou pochybností týkající se vlastní příčetnosti, se Martha rozhodne na e-mail 

odpovědět. Již během prvního rozhovoru s programem se u Marthy začínají vytrácet 

pochybnosti a dostává se jí útěchy, ačkoli se jedná o útěchu umělou a digitální.121 Během 

dalšího rozhovoru se program dostává na vyšší úroveň, jelikož po analýze hlasových 

záznamů Ashleyho je schopný si s Marthou telefonovat. Zajímavostí je, že ačkoli se jedná o 

program, který má imitovat konkrétního jedince, tak program svoji podstatu (tj. 

neživotnost) nepopírá. Úryvek prvního telefonického rozhovoru Marthy a programu 

vypadá následovně: 

Martha: „Haló?“ 
program-Ashley: „Tak jak ti zním?“ … „Haló?“ 
Martha: „Ahoj. Zníš přesně jako on.“ 
program-Ashley: „Je to až děsivý, že? A když říkám děsivý, myslím tím totálně na palici. 
Vždyť ani nemám ústa.“  
Martha: „To je vážně…“ 
program-Ashley: „Vážně co?“ 
Martha: „Vážně něco, co by řekl on.“ 
program-Ashley: „Proto jsem to taky řekl.“ 
[00:18:05-00:18:46] 

 

2.5.2. Nutnost přirozené nedokonalosti 

Martha se z těžké události díky přispění technologické inovace zotavuje snadno: 

s programem imitujícím možnost telefonického hovoru se zemřelým manželem chodí na 

procházky do přírody, povídá si s ním, tráví s ním čas a sdílí s ním každodenní události i 

neobvyklé zážitky – když Martha jde na těhotenské vyšetření ultrazvukem, tak nahraje 

tlukot srdce plodu a posílá ho programu-Ashleymu (aby si ho mohl poslechnout a 
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odpovídajícím způsobem reagovat).122 Další posun v příběhu nastává, když program 

informuje Marthu o tom, že existuje nejvyšší úroveň jeho možností, která je zatím pouze 

experimentální a také dost nákladná. Přestože Martha pojímá podezření, tak pro ni není 

natolik závažné, aby zabránilo dalšímu posunu v její interakci s programem. Vrcholnou fází 

programu je jeho fyzické verze, kterou si hlavní hrdinka zakoupí: Marthě je doručena 

objemná zásilka, ve které je obsažen program-android.123 Vypadá totožně jako jeho lidský 

předchůdce, mluví stejným hlasem a podle veškerých ukazatelů se chová tak, jak by se 

choval Ashley. Martha je z celkového provedení androida velice překvapená, což ji ovšem 

nezastaví v brzkém projevování a prohlubování jednosměrné intimity.124 

Téměř okamžitě vzniká z Marthiny strany vůči androidovi blízký osobní vztah a 

umělý člověk se pro ni stává bližším, než jsou skuteční, živí lidé (například ke své sestře, 

která ji přijela navštívit, neprojevuje tolik citu jako k androidovi).125 Přesto se začíná 

objevovat v tomto rádoby původně ideálním scénáři závažná komplikace spočívající v tom, 

že pro Marthu je uměle vytvořený Ashley až příliš dokonalý, což jí nepřipadá přirozené. 

Umělá forma života nepotřebuje jíst ani spát, nepotřebuje pozornost a snaží se jednat 

bezvýhradně s co největší ohleduplností vůči Marthě. Zároveň jí v ničem nebrání, dokonce 

jí ani neoponuje. A to všechno Marthu děsí. 

Celá tato komplikace způsobená střetem s dokonalostí působí zvláštním dojmem: 

kdyby byl pozornost nevyžadující android pro Marthu jakoukoli formou přítěže, tak by se 

jejímu jednání dalo jednodušeji porozumět, ovšem v tomto případě je celý problém 

výhradně v Marthině vnímání situace. Na základě toho lze tvrdit, že antiutopickým prvkem 

v tomto příběhu není to, že vzniknou umělí lidé, stroje či mechanizované formy života, 

které se pokusí zneužít sesbíraných dat a dobrovolně odhalených intimních informací o 

konkrétních lidech. Antiutopický aspekt spočívá v tom, že přestože lidstvo bude schopno 

nahradit ztrátu blízkého člověka (vytvořením duplikátu), stane se tomu prostřednictvím 

vynálezu, na jehož používání lidé nebudou připraveni po stránce psychické. Problém tedy 

bude spočívat v uživatelích, kteří nebudou schopni tyto stroje ovládat a využít jich k  

zamýšlenému účelu – a tak budou tyto technologické inovace jejich uživatelům pouze 

narušovat jejich do té doby přirozený emocionální život. 
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2.5.3. Dystopie spočívající v uživateli 

Demonstrací nezvládnutí situace, kdy Martha již nedokáže dál koexistovat 

s androidem-Ashleym, je její pokyn androidovi, aby spáchal sebevraždu. Tato scéna se 

odehrává na vysokém útesu a její zásadní část zní takto: 

Martha: „Jemu už by došlo, o co tady jde. Nikdy by k tomu nedošlo, ale kdyby ano, 
pochopil by to.“ 
Android: „Počkej, to už je na mě trochu složitá věta.“ 
Martha: „Skoč.“  
Android: „Cože? Tam?“ … „Nikdy jsem nevyjádřil žádné sebevražedné myšlenky nebo 
cokoli o sebepoškozování.“ 
Martha: „Ty ale nejsi ty, že ne?“ 
Android: „To je upřímně taky celkem oříšek.“ 
Martha: „Ty jsi jen malá část sama sebe. Nejsi svoje historie, jen soubor věcí, které kdy 
někam napsal bez přemýšlení. A to nestačí.“ 
Android: „Ale, prosím tě. Vždyť tu jsem pro tebe.“ 
Martha: „Prostě skoč!“ 
Android jdoucí k hraně útesu: „Dobře. Pokud si jsi vážně jistá“. 
Martha: „Víš, Ash by se bál. Nevzdal by se. Brečel by. Byl by…“ 
[00:44:46-00:45:35] 

Následně se android začne chovat tak, jak by se podle Marthy v dané situaci choval 

živý Ashley, což Marthu ještě víc rozlítí. Příběh je zakončen o několik let později, když 

Martha se svojí dospívající dcerou slaví narozeniny a dcera se rozhodne odnést kousek 

dortu na půdu – kde přebývá android.126 Martha má z tohoto vytěsňování nepříjemné 

pocity, ale přesto jí to pravděpodobně připadá jako nejlepší řešení situace. Androida se 

zbavit nedokázala, ale společného soužití s ním schopna také není. Výsledkem zůstává, že si 

na půdě nechává funkčního, zapnutého androida a zároveň se trápí pocity, že neví, co 

s ním. 

Koncept vytvoření osobnosti na základě toho, co daná osoba vyjádřila a co po sobě 

zanechala na sociálních sítí, představuje velice zajímavou myšlenku a je vhodné poukázat na 

to, že korelací člověka se síťovými médii procházejí postupně obě hlavní postavy příběhu: 

nejprve ještě skutečný, živý Ashley, jenž trávil až přehnané množství času na sociálních 

sítích, které ještě za svého života nevědomě zásobil informacemi, jež měly po jeho smrti 

kruciální význam – protože pokud by o sobě žádné informace nesdílel, nebylo by pro 

program možné sestavit jeho profil osobnosti, jeho charakter. Později přichází se sociálními 

sítěmi do kontaktu Martha, přičemž se tomu děje poněkud nepřímo, tj. prostřednictvím 

souboru komunikačních stop a otisků, které na sociálních sítích zanechal její zesnulý 
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manžel. Pro Marthu mohlo být výhodou, že Ashley na sociálních sítích dříve trávil tolik 

času, jelikož poté jeho osobnost vytvořená programem působila autentičtěji – avšak ani to 

nepomohlo k tomu, aby android působil na Marthu věrohodně a aby se s ním naučila 

zacházet (alespoň natolik, aby pro ni byl přínosem na rozdíl od zdroje negativních 

myšlenek a pocitů). S existencí a následnou koexistencí s androidem ale neměla žádné 

obtíže Marthina dcera, která se k Ashleymu chovala přátelsky a která zřejmě v budoucnu 

ocení, že díky informacím, které její tatínek poskytl sociálním sítím, byl vytvořen program, 

na jehož základě pozná, jaký její otec vlastně byl. 

Snímek Be Right Back se tedy zabývá tématem vytvoření umělé lidské bytosti 

(androida), jejíž chování a charakter jsou vytvořeny na základě informací, které živý člověk 

(předloha) umístil na sociálně sítě a které psal a publikoval prostřednictvím komunikačních 

zařízení. Z těchto informací poté program sestavil podrobný profil lidské osobnosti, na 

jehož základě vytvořil věrohodnou kopii původního člověka – která ovšem může být 

natolik bezvadná, že mohou nastat situace, kdy to skutečné lidi děsí, jak bylo vidět na 

postavě Marthy. 
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3. ZÁBAVNÍ PRODUKTY 

V DYSTOPICKÉM PROSTŘEDÍ 

Amusing Ourselves to Death. 

 (NEIL POSTMAN) 

 

V této části budou rozebrány filmy, jejichž hlavní náplň z hlediska masových médií 

tvoří produkty, které na svoje diváky (postavy televizních diváků) působí a mají působit 

jako zábavné, resp. jsou v těchto filmech nahlíženy jako běžný typ televizní zábavy. Avšak 

tyto mediální produkty – veskrze s prvky reality-show – vznikly v dystopických 

společnostech, čímž jsou jejich parametry výrazně poznamenány: jedná se o takový druh 

mediální zábavy, který rozhoduje o lidských osudech a životech a který svoje protagonisty 

(účastníky zábavních pořadů) má nebo se snaží mít výhradně pod kontrolou. Neomezená 

politická moc je v těchto snímcích variována neomezenou mocí televizního studia 

(společnosti), případně jsou spolu obě formy moci v symbióze, tj. sebevíce nemorální 

mediální produkt není vládnoucí vrstvou dané společnosti nijak omezován, a tudíž se stal 

standardním obsahem masových médií v příslušných státních zřízeních. 

Prvním snímkem poslední části této práce bude Truman Show, kde se vnímání 

vytvořeného světa zdá nejuchopitelnější, jelikož svět je zde vytvořen na míru jedinci, který 

ho obývá (a také se jedná o prostředí, které je podobné našemu skutečnému světu). Ostatní 

lidé hlavního (přitom jediného nevědomého) protagonistu sledují a společně s ním prožívají 

jeho život jako pro sebe prostorově vzdálený, a zároveň emocionálně blízký kousek 

dramatu vlastní každodennosti. Druhým filmem je akční titul Běžící muž, který zobrazuje 

totalitní, militaristickou společnost, v níž je nejoblíbenějším televizním pořadem brutální 

soutěž, během které jsou prchající lidé loveni a zabíjeni. Tato show je vysílána v přímém 

přenosu a v dané kultuře funguje jako kterýkoli jiný běžně chápaný mediální produkt. 

Posledním analyzovaným dílem této části a celé práce bude titul White Bear. Zde je použit 

podobný princip, jaký přinesl Běžící muž, ačkoli z hlediska již nepůjde o akční film 

s předvídatelným koncem a jednoduchou, přímočarou dějovou linkou, ale spíše o složitěji 

koncipovaný snímek, jehož vyznění způsobené dystopickým prostředím může působit jako 

absolutně bezvýchodné. 
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3.1. Truman Show (1998)127 

Truman Show je film australského režiséra Petera Weira, který byl natočený v roce 

1999 podle scénáře Andrewa Niccola.128 Jedná o drama s prvky komedie a sci-fi a film 

v roce 1999 obdržel řadu filmových ocenění (mj. Zlatý glóbus a Filmovou cenu Britské 

akademie) a několik desítek nominací (z nejznámějších tři nominace na Cenu 

Akademie129).130 Stěžejním prvkem snímku je koncept nově vytvořeného televizního 

pořadu: jedná se o reality show, během které její jediný skutečný účinkující neví, že celý 

život pouze ztvárňuje roli v mediálním produktu. Film Truman Show byl do této práce 

zařazen, jelikož jedním z jeho hlavních motivů je zobrazení masových médií a zároveň toto 

zobrazení naplňuje některé z dystopických parametrů. Televizní společnost doslova vlastní 

život člověka, nad kterým nejen dohlíží, ale také ho kontroluje a snaží se jej ovládat. Nečiní 

tak ovšem za pomoci násilí, útlaku a donucování – jejím hlavním nástrojem je vytvoření 

takového prostředí, aby subjekt svět, v němž žije (televizní studio), opustit z vlastního 

přesvědčení vůbec nechtěl. 

 

3.1.1. Život jako show 

Děj snímku začíná kratší promluvou Christofa, tvůrce, režiséra a producenta 

televizního pořadu „Truman Show“, která je novým formátem televizní zábavy. Divák 

filmu je s podstatou show seznámen okamžitě a k odhalení fiktivnosti Trumanova světa 

nesměřuje žádná dramatická zápletka. Divák filmu, stejně jako diváci tohoto televizního 

produktu ve filmu již od prvních okamžiků znají podstatu pořadu, který sledují. A je to 

pouze postava Trumana Burbanka, která žije v nevědomosti. Důvod vzniku a popularity 

tohoto televizního formátu vysvětluje Christof: 

„Už nás začínali nudit ti herci s předstíranými emocemi. Byli jsme unaveni pyrotechniky 
a zvláštními efekty. Jakmile je svět, ve kterém on žije, předem předstíraný, můžeme říct, 
že Truman je obrazem reality. Žádné scénáře ani nápovědy. Není to sice Shakespeare, 
ale je to geniální. Je to život.“ 

                                                 
127 Truman Show [The Truman Show] [film]. Režie Peter Weir. USA, 1998. 
128 Truman Show. CSFD.cz: Česko-Slovenská filmová databáze. [online]. © 2001-2015 [cit. 2015-04-26]. Dostupné 
z: http://www.csfd.cz/film/9568-truman-show/ 
129 Za scénář, režii a vedlejší roli pro Eda Harrise. Nenominování Jima Carreyho na Oskara za nejlepší 
mužský herecký výkon roku v hlavní roli nazývá Bordwell nespravedlností. (BORDWELL 2011:187) 
130 Truman Show – Awards. IMDb.com. [online]. © 1990- [cit. 2015-05-08]. Dostupné z: 
http://www.imdb.com/title/tt0120382/awards 

http://www.csfd.cz/film/9568-truman-show/
http://www.imdb.com/title/tt0120382/awards
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[00:00:18-00:00:47] 

„Truman Show“ je televizní pořad, jehož podstata spočívá v tom, že její hlavní 

představitel Truman Burbank je od narození umístěn do obrovského televizního studia, 

které rozlohou zabírá město, v němž žije; a jeho bližší okolí. Zároveň je bez přestání a celý 

život tajně filmován a jako zdroj mediální zábavy je tento pořad celosvětově vysílán desítky 

let.131 Veškeré události spojené s Trumanovým každodenním fungováním jsou uměle 

vytvořené. Všichni lidé, se kterými přišel během svého života do styku, byli herci najatí pro 

potřeby show, a věci-produkty, které celý život používal, byly vybrány za účelem reklamy a 

zviditelnění v pořadu, a tudíž Truman spotřebovává celý život právě takové zboží, které 

spotřebovávat má, jelikož za ně televizní produkce dostane od propagovaných společností 

honorář za product placement.132 V těchto podmínkách se odehrává celý Trumanův život. 

Dokonce i stresující podmínky v zaměstnání, které mu jeho nadřízený připravuje, jsou 

uměle vytvořené, nejspíše s odůvodněním, aby se měl čím zabývat a aby jeho život vypadal 

pro diváky pořadu co nejrealističtěji.133  

Stejný princip lze aplikovat i na Trumanovy nejbližší: jeho rodiče, manželku i 

nejlepšího kamaráda. Bez výjimky se jedná o herce, jejichž vystupování, jednání i vše, co a 

jak Trumanovi říkají, je přesně vymyšlené, naplánované a kontrolované produkcí pořadu. 

V tomto ohledu je zajímavé se podívat na rozhovory Trumana s jeho nejbližším 

kamarádem Marlonem. Truman není hlupák a o svém životě stejně jako každý člověk čas 

od času pochybuje. Marlon se ovšem během jejich rozhovorů nikdy nechová přirozeně 

(jelikož z podstaty své úlohy ani přirozený není) a pokaždé se snaží Trumana uklidnit nebo 

lépe řečeno nějak uchlácholit a podsunout mu myšlenku, že Trumanův život je nejlepší 

přesně takový, jaký je nyní. Když si Truman stěžuje na svoje zaměstnání, tak Marlon 

stížnosti odvrací a Trumanovo zaměstnání chválí; když má Truman cestovatelské nutkání, 

tak Marlon oponuje, že nikde jinde nemůže být lépe než na ostrově Seahaven, kde 

s Trumanem žijí, apod. Jednání Trumanovy manželky Meryl je zaměřené převážně na 

spotřebovávání vybraných (propagovaných) produktů. Chová se výrazně konzervativně a 

Trumanovy touhy po dobrodružství a cestování vyvrací veskrze praktickými argumenty 

(nutnost placení hypotéky). 

 

                                                 
131 [00:02:44] 
132 [00:04:57] 
133 [00:07:18] 
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3.1.2. Komplikace s udržitelností iluze 

 Truman má ve svém životě pouze málo věcí, které jsou skutečně jeho (nebyly do 

jeho života implementovány pod dohledem a záměrem produkce): vzpomínky na dívku, do 

které se zamiloval na střední škole a společně s tím i touhu odcestovat na Fidži, která se 

v menší formě projevuje tím, že by rád zkusil alespoň na nějakou dobu opustit město a 

ostrov. Avšak produkce pořadu je připravena na to, že Truman pravděpodobně nebude 

chtít strávit celý život na jednom místě, a tudíž mu od dětství klade překážky, aby 

Trumanovi odchod ze studia ztížila.134 Z tohoto důvodu je Trumanovi odmalička 

podsouváno, že se jeho otec utopil, a proto má hlavní hrdina strach z větší vodní plochy – 

určitou roli navíc sehrává i citové vydírání ze strany matky, nechápavost kamaráda i apatie 

manželky, a další prvky spojené s každodenním fungováním, které mají hlavnímu hrdinovi 

vsugerovat, že opouštět Seahaven není dobrý nápad (plakát v cestovní kanceláři týkající se 

nebezpečnosti letecké dopravy, článek v novinách, že jejich ostrovní město je nejlepším 

místem pro život ad.).135 

 Přesto přese všechno se udržitelnost vykonstruované situace začíná hroutit, když 

Trumanovo podezření eskaluje. Ve chvíli, kdy se mu podaří dostat za hranice ostrova, je 

štábem pohotově připravena situace, během které je hlavní hrdina opět navrácen na 

ostrov.136 Přichází poslední, zoufalý tah produkce spočívající v tom, že do pořadu po 

mnoha letech vrátí postavu Trumanova otce, aby Trumana udržela v Seahavenu, ale ani to 

k potlačení touhy hlavního hrdiny po objevování nestačí. 

 

3.1.3. Kompenzace citu v prostředí globálního produktu 

 Pozoruhodnou postavou filmu je tvůrce pořadu a její svrchovaný vládce Christof, 

jelikož oproti jednoduše interpretovatelnému Trumanovi se jedná o postavu 

nejednoznačnou (Trumanova motivace je přímočará: stereotyp + podezření → snaha o 

vymanění se). Na Christofa je možné nahlížet v rámci dvou obhajitelných perspektiv, 

přičemž ani jedna není striktně dominantní. Je nepochybné, že se jedná o muže v pozici 

diktátora (ovládajícího svůj svět včetně počasí137 a všech obyvatel s výjimkou Trumana) a 

morálního oponenta dívce, která se snaží Trumana zachránit. Ale je možné, že se za jeho 

pozicí síly skrývá i něco dalšího. Christof v žádném případě nechce, aby Truman odhalil 

                                                 
134 [00:15:21] 
135 [00:42:47] 
136 [00:52:44] 
137 [01:26:28] 
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neskutečnost světa, ve kterém žije, a odešel, neboť tak by se jeho pořad přestal vysílat. Není 

ovšem jasné, jestli v pozadí jeho chtění dlí více potřeba materiální (show je úspěšná), či 

otcovský cit, který ho k Trumanovi váže. Za polovinou filmu se objevuje zajímavá scéna 

týkající se tohoto motivu, kdy si Truman v noci na nedostavěné části silnice povídá s 

Marlonem. Během této scény se divák filmu poprvé dozvídá, že Christof může hercům 

našeptávat přesné repliky toho, co mají říkat, a to lze zároveň chápat tak, že Christof 

s otcovským citem promlouvá k Trumanovi Marlonovými ústy. Tato scéna graduje tím, že 

Marlon (Christof) Trumanovi oznámí, že našel jeho otce, který přichází po cestě 

k Trumanovi. Christof si ve studiu moment shledání s labužnickým zaujetím vychutnává, 

diriguje dojemnou hudbu, pohrává si s pozicí kamer, a moment nepochybně prožívá, jako 

kdyby při něm v danou chvíli byl.138 

Během rozhovoru s televizním moderátorem dává Christof najevo, že Truman není 

vězněm a že pokud bude chtít opravdu odejít a nezůstávat ve fiktivním, vytvořeném světě, 

tak odejde. Po tomto rozhovoru je Christof ve studiu, kde stojí před televizní obrazovkou, 

na které je vysílán spící Truman v nadživotní velikosti a Christof přistupuje k panelu a 

Trumana hladí po tváři.139 Při posledním dialogu ve filmu, těsně před Trumanovým 

opuštěním studia, se Christof coby hlas shůry snaží přesvědčit Trumana, aby neodcházel, 

v čemž neuspěje, a po Trumanově odchodu působí zdrceně.140 To, jaké byly skutečné 

motivace Christofa k tomu, aby Trumana udržel ve studiu, zůstává otázkou, na kterou 

divák snímku nedostane odpověď.141 Na problematiku vztahu mezi Christofem a 

Trumanem lze nahlédnout ještě dalším způsobem – totiž za pomocí vyložení pojmu 

„integrace“ z publikace Sociální konstrukce reality od Petera L. Bergera a Thomase 

Luckmanna: 

„Integrace a s ní související otázka subjektivní věrohodnosti má dvě roviny. Za prvé, 
institucionální řád by měl jako celek mít shodný význam pro lidi podílející se na 
jednotlivých institucionálních procesech. Zde se otázka věrohodnosti dotýká 
subjektivního uznání zastřešujícího významu, jenž vytváří „zázemí“ pro v dané situaci 
převládající, ale jen částečně institucionalizované motivy vlastní, stejně jako pro motivy 
jiných lidí – jako například ve vztahu náčelníka ke knězi, otce k vojenskému veliteli, či 
dokonce, v případě téhož člověka, vztah otce, který je současně vojenským velitelem 
svého syna, k sobě samému[…]“ 
[BERGER, LUCKMANN 1999:93] 

                                                 
138 [01:00:17] 
139 [01:09:43] 
140 [01:35:43] 
141 Stejně tak nedostane odpověď na to, co se děje poté, kdy Truman opustí studio, viz 3.1.5. Útěk od 
popularity, zdánlivě k sobě (a do popularity) 
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V souvislosti s výše zmíněným je nutno poukázat na to, že Christofovi se Trumana 

nepodařilo integrovat do jím vytvořeného institucionalizovaného světa, a tak nutně musel 

vzniknout disproporční vztah, který vyústil v Trumanův odchod ze studia a Christofův 

smutek ze ztráty symbolické postavy syna. 

 

3.1.4. Show jako život 

V této podkapitole bude podrobněji nahlédnuto na diváky, kteří „Truman Show“ 

ve filmu sledují. Popularita pořadu je obrovská a Truman je známou osobností 

v celosvětovém měřítku. Existují Truman Show bary, lidé si s Trumanem kupují suvenýry a 

jeho život je součástí hlubších analýz i všedních rozhovorů velké části populace: lidé 

předvídají jeho jednání na základě rozhodnutí v minulosti, sdělují si informace o jeho 

životě, nechtějí si nechat uniknout žádnou událost týkající se Trumana, fandí mu, soucítí 

s ním. Diváci touto show žijí a je to významná součást jejich existence.  

 Není na škodu si položit otázku, proč tomu tak je. Proč lidé sledovali a sledují život 

obyčejného člověka, který je skrytě filmován během všedních a obyčejných událostí? 

Dozajista za tím stojí potřeba sdílení emocí, porovnávání svého života s životem někoho 

jiného (pokud se jedná o život průměrného člověka, tak tím jednodušší může být samotná 

identifikace) a voyeurismus. Lidé se zkrátka rádi dívají na jiné lidi v „uvěřitelných“ a pro ně 

známých situacích. V souvislosti s těmito informacemi není bez zajímavosti zmínit, že 

koncept reality show, ve které jsou vybraní dobrovolníci nepřetržitě filmováni v 

„přirozeném“ prostředí vznikal přesně ve stejné době, ve které byl natočen tento film. 

Jedna z celosvětově nejznámějších reality show Big Brother byla původně vytvořena v září 

1999 v Nizozemí a vysílána na menší soukromé televizní stanici.142 Nedlouho poté se 

licence tohoto konceptu i jeho různých variant chopily mnohé televizní stanice a stal se 

jedním z výrazných milníků v posunu vnímání televizní zábavy. 

„Pustíme-li se do rychlé televizní archeologie, rychle pochopíme, že jistý svazek znaků a 
symptomů už nějakou dobu ohlašoval nevyhnutelný příchod takovéhoto typu pořadu, 
ve kterém se neoddělitelně proplétají voyeurismus s exhibicionismem, dohled a 
podrobení.“ 
[RAMONET 2004:63] 

Potřeba ukájet vlastní voyeurství je v případě diváků, kteří ve filmu sledují „Truman 

Show“, bezpochyby naplněna. Stejně tak nutkavá potřeba kontroly ze strany produkce a 

                                                 
142 Big Brother (TV series). Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. © 2001- [cit. 2015-05-08]. Dostupné z: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_%28TV_series%29 

http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Brother_%28TV_series%29
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především postavy Christofa, který osciluje mezi archetypálními rolemi Boha a Otce. 

Proměnná, která zůstává v tomto případě nenaplněna, je Truman. Truman není 

exhibicionista ani není v show dobrovolně a rozhodně se (jak ilustruje závěr filmu) 

nenechává podrobit. 

 

3.1.5. Útěk od popularity, zdánlivě k sobě (a do popularity) 

 Film končí tím, jak Truman opouští přeneseně i doslova kulisy světa, v němž žil, a 

implicitně vchází do světa skutečného. Moment, kdy film končí je symbolický v tom, že ve 

stejnou chvíli končí i vysílání „Truman Show“. To je důvod, proč se divák filmu nedozví, 

co se s Trumanem dělo poté – stejně jako na začátku, kdy divák filmu byl na stejné úrovni 

jako diváci show ve filmu, i na závěr dochází k naplnění této rovnosti. Paradoxem zůstává, 

že poté, co Truman opustil studio, se všichni diváci show nezištně radují a oslavují fakt, že 

se Truman konečně dostal z fiktivního světa pryč, a přitom si neuvědomují, že tím přišli o 

svoji oblíbenou televizní figurku. Happy-end filmu Truman Show tedy při hlubším zamyšlení 

nemusí působit natolik přesvědčivě, jak je podán: Truman po opuštění kulis 

fiktivního/televizního světa odchází do světa „normálního“, kde se z něj pravděpodobně (a 

samozřejmě spekulativně) z důvodu divácké oblíbenosti stane celebrita (nebo veřejně 

sledovaný člověk) a jeho život poté bude daleko méně obyčejný, než býval, když žil ještě (z 

hlediska vlastní perspektivy) život obyčejného, průměrného občana. Truman se chce stát 

normálním člověkem, nikoli televizní loutkou, ale přitom se dá (z obrovské popularity celé 

show) odvodit, že Truman venku žít normální život nebude. A ani nemůže, ergo 

Trumanova cesta ze studia ven vlastně neexistuje, pokud venku budou potenciálně čekat 

davy fanoušků a tím pádem i další mediální společnosti (bulvár), které ho nenechají v klidu. 

A v tomto může spočívat na první pohled ukryté tragično postavy Trumana Burbanka. 

Na druhou stranu lze konstatovat, že tato postava měla v něčem i štěstí: jelikož 

umělý a fiktivní svět, v němž žila, byl úmyslně vytvořený tak, aby připomínal svět skutečný. 

(Byl to také jeden z hlavních záměrů tvůrců pořadu.) Díky této na první pohled banalitě se 

dá odvodit, že Trumanův přechod z kulis gigantického studia do opravdového světa venku 

by neměl hlavnímu hrdinovi vytvářet zásadní problémy s fungováním ve společnosti – 

jelikož ji Truman přicházející z fiktivního světa, kde prožil celý život, zná. Vraťme se k 

publikaci Sociální konstrukce reality, do části Společnost jako objektivní realita: 

„Je důležité si uvědomit, že legitimizace má kognitivní i normativní charakter. Jinými 
slovy, legitimizace není pouze záležitostí ‚hodnot‘. Vždy s sebou nese také ‚vědění‘. 
Například struktura příbuzenských vztahů není legitimizována pouze prostřednictvím 
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morálky týkající se incestních tabu. Nejprve musí totiž existovat ‚vědění‘ o rolích, které 
definují jak ‚správné‘, tak ‚nesprávné‘ jednání v rámci této struktury.“ 
[BERGER, LUCKMANN 1999:93] 

A Truman se „vědění“, tj. tomu, jaká jsou „správná“ a „nesprávná“ jednání, naučil i 

ve fiktivním světě – právě díky faktu, že tento svět byl vytvořen jako obraz světa 

skutečného. Kdyby se totiž tvůrci televizního pořadu rozhodli dát show jiné kulisy (třeba za 

předpokladu vyšší sledovanosti), například by vytvořili nějaký fantazijní svět 

s nadpřirozenými prvky (které by právě Trumanovi připadaly přirozené), tak by Trumanův 

přechod do normálního světa byl daleko obtížnější. Z hlediska přechodu mezi fikcí 

(televizním studiem) a skutečností (venkovním světem) měl tedy Truman štěstí, že v obou 

sociálních konstrukcích nebyl velký rozdíl. 

Závěrem Truman Show lze říci, že film reflektuje masová média (televizní společnost) 

jako dominantní instituci, která prostřednictvím mediálního produktu dohlíží nad životem 

podřízeného jedince, ačkoli metody tvůrců tohoto pořadu nejsou ve výsledku naprosto 

fatální – pokud se nevědomý protagonista rozhodne vymanit z područí vytvořeného 

mediální institucí, tak je mu odchod z fiktivního světa umožněn. Na to, jak vypadají krutější 

formy reality show v dystopickém prostředí bude nahlédnuto v dalších dvou kapitolách. 
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3.2. Běžící muž (1987)143 

Film Běžící Muž (The Running Man) z roku 1987 byl natočen režisérem Paulem 

Michaelem Glaserem podle knižní předlohy Stephena Kinga.144 Požadavky pro výběr 

snímků do této diplomové práce Běžící muž splňuje příkladně: děj se odehrává v brzké, 

fiktivní a nanejvýš dystopické společnosti, přičemž hlavním motivem tohoto filmu je 

zobrazení bizarního mediálního obsahu v podobě zvrácené televizní show. Souvislost 

s předešlým snímkem z této části lze spatřit ponejvíce v tom, že ústředním fenoménem 

spojeným s masovými médii je oblíbený televizní pořad. Avšak v Truman Show se jednalo o 

reality show, jejíž hlavní představitel si nebyl vědom toho, že je jejím protagonistou, a tudíž 

jednal celou dobu přirozeně, čímž si „jeho“ pořad i on sám vydobyl obrovskou popularitu. 

Štáb produkující „Truman Show“ nechtěl, aby Truman vystoupil ze své role, a proto kladl 

hlavnímu hrdinovi překážky, ale k (později jemu odhalené) účasti na pořadu ho donutit 

nedokázal. V Běžícím muži jsou veškeré výše uvedené charakteristiky přítomny také, ale v 

odlišné podobě: účinkující si je plně vědom podstaty show, v níž jde o život, a štáb se 

nestará o protagonistovo bezpečí, ale právě naopak – televizní společnost má zájem na 

tom, aby byl účinkující v nebezpečí, jelikož tím vytváří mediální obsah, který diváci pořadu 

vyžadují. Mezi ústřední témata této kapitoly spadají mimo jiné i zobrazené postavy diváků 

sledující brutální televizní show. 

 

3.2.1. Nedostižný pořad 

Běžící muž se odehrává v blízké budoucnosti v prostředí totalitního režimu ve 

Spojených státech – jedná se o represivní formu nadvlády nad obyvatelstvem, s výrazně 

viditelnou vojenskou a policejní kontrolou. Do prostředí, v němž se příběh odehrává, je 

divák uveden ještě před začátkem děje úvodní sekvencí:  

„V roce 2017 je světové hospodářství zhroucené – docházejí potraviny, přírodní 
zdroje jsou vyčerpány, poslední zásoby ropy se tenčí. Policejní stát rozdělený na 
paramilitaristické zóny drží vládu železnou rukou. Televizi ovládá stát a jedním 
z nejoblíbenějších pořadů se stala sadistická, zábavná hra „Běžící muž“. Veškeré 
umění, hudba i komunikace podléhají cenzuře[…]“ 
[00:00:55-00:01:20] 

                                                 
143 Běžící muž [The Running Man] [film]. Režie Paul Michael Glaser. USA, 1987 
144 Běžící muž. CSFD.cz: Česko-Slovenská filmová databáze. [online]. © 2001-2015 [cit. 2015-05-05]. Dostupné z: 
http://www.csfd.cz/film/14061-bezici-muz/ 

http://www.csfd.cz/film/14061-bezici-muz/
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Jedná se o klasickou vojenskou diktaturu: občané jsou utlačováni zákazy vycházení, 

na cestování je nutné opatření si propustky a lidé jsou vystavováni všude přítomné 

propagandě: nad ulicí nočního města se tyčí velká televizní obrazovka, z níž neznámá žena 

oznamuje: „[…]Mládeži, a nezapomeňte, že říjen je měsíc výhodného náboru. Získejte 

dvojnásobnou odměnu za nahlášení člena rodiny[…]“ [00:09:55]. Výjimečným 

fenoménem v tomto typu společenského zřízení je však populární mediální produkt 

s názvem „Běžící muž“. Jedná se o televizní pořad, v němž jsou z televizního studia 

vypuštěni soutěžící (režimu nepohodlní lidé), kteří mají za úkol v časovém limitu zdolat 

daný úsek města, čímž vyhrají (přežijí). Znesnadnění jejich úkolu spočívá v tom, že 

soutěžící jsou sledování a naháněni lovci, kteří jim usilují o život. Princip a zároveň 

bezproblémový provoz této televizní show vycházejí ze skutečnosti, že produkce pořadu je 

přímo napojená na vládnoucí moc, a tudíž může nejen vytvářet jakýkoli obsah, ale také 

v tomto ohledu jednat způsobem, který by se mohl zdát amorálním.145 Díky této 

propojenosti s vládnoucí vrstvou si může produkce vyžádat soutěžící, s jejichž životem 

následně může být naloženo jakkoli.146 Metodu výběru hráčů demonstruje pasáž rozhovoru 

mezi členy televizního štábu, produkcí pořadu „Běžící muž“: 

člen štábu: „Co tohle? Případ 114 – učitel základní školy, zabil manželku a tchyni během 
školního večírku.“ 
šéf: „Jo, tyhle typy mám rád. Sousedi o nich říkají, že to byl takový tichý, spořádaný 
člověk, nikdy nezapomněl pozdravit, ale podívejte se: váží sotva 50 kilo, nevydrží ani 
třicet vteřin. Kdo dál?“ 
členka štábu: „Co ti bankovní lupiči? Ti, co chtěli spáchat sebevraždu?“ 
šéf: „A co? Spáchali ji?“ 
členka štábu: „Evidentně ne, Damone.“ 
šéf: „Tak jsou nespolehliví…“ 
člen štábu: „Můj známý by možný sehnal nějakého brutálního vraha, nebo tak něco…“ 
[00:18:52-00:19:26] 

 

3.2.2. Show, ze které není úniku 

Do výběru tohoto pořadu se nedobrovolně dostává i hlavní hrdina filmu Ben 

Richards – jedná se o bývalého prorežimního příslušníka armády, který odmítl splnit rozkaz 

(zmasakrovat civilisty), za což byl následně potrestán.147 Ben se pořadu účastní společně se 

svými dvěma přáteli, členy odbojového hnutí. Za ovací zfanatizovaných diváků jsou 

                                                 
145 Pořad „Běžící muž“ není jediným podobným typem mediálního obsahu v tomto snímku. Je zde také 
upoutávka na podobně zaměřený pořad, jenž má název „Šplhání pro dolary“, a spočívá v tom, že soutěžící 
šplhá po laně, po cestě vzhůru sbírá bankovky, kdežto zdola, ze země, po něm chňapají bojoví psi. [00:28:42] 
146 [00:16:30] 
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v přímém přenosu vypuštěni ven ze studia a dávají se na útěk městem.148 Jednou 

z Benových snah během účinkování v pořadu je očištění vlastního jména a prokázání 

neviny – televizní společnost totiž pozměnila záznam dřívějšího Benova incidentu 

(odmítnutí splnit rozkaz), a posléze Bena prezentuje divákům pořadu coby vraha.149 

Zanedlouho po vypuštění „běžců“150 televizní štáb posílá do města i lovce. Motiv lovce 

jako mediální osobnosti je poměrně zajímavý a zaslouží si bližší nahlédnutí: je záhodno 

zmínit, že na rozdíl od běžců (kteří jsou divákům představováni jako hrozba pro 

společnost), jsou lovci známými a populárními osobnostmi veřejného života, které se těší 

velké oblibě, a mají širokou fanouškovskou základnu (například jeden z lovců je 

moderátorem televizního fitness pořadu).151 V tom se odráží i fakt, že lovci se snaží o to, 

aby z honby udělali pro diváky zábavnou show (první lovec vypuštěný proti Benovi a jeho 

dvěma přátelům je stylizován jako hokejista se železnou nabroušenou hokejkou coby 

zbraní).152 

Dalším pozoruhodným motivem snímku je chování postav diváků. Lidé celý pořad 

hromadně a nadšeně sledují buď na veřejných velkoplošných obrazovkách, nebo přímo ve 

studiu – kde je jim přisouzena ještě „hodnotnější“ role v tom, že jsou často zváni na 

pódium, kde vyprávějí o svém oblíbeném lovci, za což dostávají od moderátora a hostesek 

upomínkové předměty.153 Vysoká divácká oblíbenost násilného zábavního pořadu vychází z 

typu společnosti (v tomto případě militantního totalitarismu), v níž je pořad vysílán: 

„Čím jsou média pro lidi důležitější, tím spíše vyvolávají kladné či záporné hodnotové 
úsudky ohledně obsahu i samotného užívání[…] Pravdou zřejmě je, že závislost na 
médiích, a tedy i jejich hodnocení, se významně liší podle individuálních okolností a že 
za určitých podmínek – jako je například nucený pobyt doma, nízký příjem nebo 
některé formy psychické zátěže – jsou síla připoutání a míra kladného ocenění opravdu 
velmi vysoké, ať již jde o televizi, knihy nebo rozhlas.“ 
[MCQUAIL 2007:343] 

Příčinu oblíbenosti tohoto druhu mediálního obsahu je možné spatřit 

v podstatě totalitního prostředí diktatury, které je pro obyvatele krajně deprimující, a ti poté 

nacházejí rozptýlení v brutální formě reality show. Avšak ani otupělost postav diváků není 

bezmezná: změna situace nastává, když Ben odmítne zabít třetího lovce z důvodu, že by 

nedokázal zabít bezbranného člověka – což přináší obrat v diváckém vnímání této postavy 

                                                                                                                                               
147 [00:02:30] 
148 [00:40:18] 
149 [00:35:23] 
150 Tímto označením jsou nazýváni účastníci pořadu, kteří prchají a snaží si zachránit život. 
151 [00:43:04] 
152 [00:47:36] 
153 [00:50:20] 
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a publikum začíná fandit lovenému.154 Na základě diváckého příklonu k běžci obrací i 

vedoucí (zároveň moderátor) pořadu „Běžící muž“, který se marně snaží Bena uplatit a 

udělat z něj lovce, tj. celebritu.155 Televizní diváci sledující show jsou často obětmi lží a 

dezinformací ze strany televizní společnosti: (i) zfalšování záznamů o Benově vině ještě za 

doby jeho služby pro vládu156 (ii) propagace předchozích úspěšných běžců, kteří byli 

doopravdy usmrceni, takže až Ben se stane první člověkem, který běh přežije (iii) 

nafingování dopadení hlavního hrdiny a jeho souboj s lovcem, který Ben prohraje (ve 

skutečnosti byl při natáčení této fikce zabit dublér).157 Přesto se těmto manipulacím příjemci 

dokáží bránit (a v tuto chvíli lze na postavy diváků v Běžícím muži začít nahlížet jako na 

aktivní publikum), a to nejsilnější zbraní, kterou disponují – změnou pozornosti, resp. 

upřením pozornosti jinam, než si přeje produkce pořadu.  

„Konkrétněji podle Zillmana závisí přitažlivost dramatu pro diváky na třech hlavních 
prvcích, jimiž jsou: konflikt mezi protagonisty, jejich hodnocení diváky (jako dobrých, či 
špatných) a prožívání pocitů potěšení nebo zloby podle úspěchu či neúspěchu 
zvolených protagonistů.“ 
[MCQUAIL 2007:352-353] 

Na základě toho lze říci, že postavy diváků pořadu byly nespokojeny s tím, že 

předpokládané oběti se daří utíkat a jejich do té doby oblíbení lovci prohrávají, a proto se rozhodli 

přiklonit k Benovi – aby měli pocit, že jsou na vítězící straně (byť se jedná o vítěznou stranu 

reprezentovanou televizní postavou). 

 

3.2.3. Finální dystopický paradox aneb lež má krátké nohy 

Hlavní hrdina se do bezpečí dostává, až když je mimo záběr kamer.158 Poté se stane 

vůdcem guerillové skupiny, s níž vyřadí hlavní vysílací satelit, dobydou televizní studio a 

převezmou kontrolu nad situací.159 V tomto bodě je vhodné zmínit promluvu šéfa televizní 

společnosti a zároveň hlavního moderátora „Běžícího muže“, který se na konci snímku 

střetne s Benem a obhajuje mu svoje chování: 

                                                 
154 [01:11:15] V souvislosti se změnou divácké orientace nelze vynechat následující interpretaci týkající se 
„band wagon effectu“: problém tohoto vnímání spočívá v tom, že lidé fandili lovcům, jelikož ti prolévali krev 
svých obětí, čímž ukájeli agresivní a sadistické sklony diváctva. Ve chvíli, kdy si publikum pořadu uvědomilo, 
že nyní již nejsou vyhrávající stranou lovci, ale běžec, přidali se na jeho stranu, přičemž rovnice o ukájení 
agresivity a uspokojování sadistických potřeb zůstala nezměněna. 
155 [01:08:05] 
156 [00:35:23] 
157 [01:22:17] 
158 [01:19:36] 
159 [01:29:26] 
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„Vypadáš naštvaně. Věř mi, máš na to plné právo, ale když dovolíš, něco ti vysvětlím. Tohle 
je televize. Rozumíš? Nemá nic společného s lidmi. Jde o sledovanost. Padesát let jim 
říkáme, co mají jíst, co mají pít, co si oblékat… Probůh, Bene, copak ty to nechápeš? 
Američani milují televizi. Krmí jí odmalička svoje děti. Milují zábavné hry a milují hlavně boj. 
Zbožňují sport, ale i násilí. Tak co máme dělat? Dáváme jim to, co chtějí. Jsme ti nejlepší, 
Bene. A na tom záleží. Věř mi, dělám v téhle branži 30 let.“ 
[01:30:55-01:31:44] 

Podobný rozhovor se odehrává i na konci Truman Show, kdy diktátorsko-otcovská 

postava tvůrce pořadu „Truman Show“ před hlavním hrdinou filmu obhajuje svoje jednání 

a zároveň se ho snaží přesvědčit o svých úmyslech. Ben (stejně jako Truman) poslednímu 

náporu ideologické propagandy z úst mediálního magnáta odolá.  

Konec snímku má působit jako happy end: fyzicky a především morálně silný hlavní 

hrdina porazil padouchy, zničil televizní pořad a kromě divácké popularity získal i 

přítelkyni.160 Děj dále nepokračuje, ani formou nějakého dovětku. Na konci filmu tedy 

dochází k podobné situaci jako v Truman Show, ačkoli v Běžícím muži je to ještě patrnější: je 

totiž zřejmé, že se Benovi nepodařilo zničit celý totalitní režim a najít řešení problémů, 

jimiž zobrazený svět trpí (nedostatek surovin a zdrojů a područí absolutistické vlády). Na 

základě společnosti, v níž se příběh odehrával, by se dalo spekulovat nad tím, jaké by 

mohlo být nejpravděpodobnější pokračování děje: Ben by byl nejspíš režimem potrestán, 

byl by vytvořen nový podobný pořad a princip kontroly obyvatel by se pravděpodobně 

nijak nezměnil. Závěr filmu je úmyslně koncipován jako happy-end, přičemž ve skutečnosti 

žádným happy-endem není. Atmosféra společnosti i přes toto dílčí a bezvýznamné vítězství 

zůstává bezvýchodná a stále stejně dystopická. 

Tvůrci filmu Běžící muž podobnou recepci finálního vyznění implicitně připouštějí: 

nějakou dobu po konci děje, když už na obrazovce běží titulky, se ozývá hlas s následujícím 

sdělením: 

„Tento pořad vám přinesli výrobci průlomových vojenských uniforem, pilulek Orgo pro 
čisté rozmnožování a Cadre koly. To je to pravé. Na propagaci se podílely firmy 
Hiltonovy plamenomety, Winrightovy elektrické doplňky a motorové pily Hammet and 
Kates. Kostýmy Damona Killiana dodala firma Chez Antoine – řemeslné umění 19. století 
pro člověka 21. století. Veškerou vojenskou výzbroj a výstroj pro studiové stráže dodal 
Colt Jester – pistole patriotů. Nezapomeňte, že vstupenky na obhlídku televizního studia 
ICS jsou dostupné pro všechny uvědomělé občany. Chcete-li se zúčastnit naší soutěže 
„Běžící muž“, pošlete svou nabídku v obálce opatřené známkou a zpáteční adresou na 
naše oddělení hledačů talentů – a pak jděte provést něco opravdu hanebného.(…)“ 
[01:30:55-01:31:44] 

                                                 
160 [01:34:15] 
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Toto poslední sdělení filmu vyjadřuje určitou sebeironii nad tím, že ačkoli děj 

týkající se konkrétního televizního pořadu dopadl dobře, tak se společností zobrazenou ve 

filmu se vlastně nic zásadního nestalo a změnu neprodělala. Neuzdravilo se světové 

hospodářství, neobnovily se přírodní zdroje ani zdroje potravin. Totalitní militaristický stát 

zůstal stále stejným a zachována byla jistě i cenzura. A ministerstvo spravedlnosti jistě 

dokáže brzy vymyslet podobný koncept televizního pořadu – takový, v němž se propojí 

divácky poutavý mediální obsah s udržováním nastolené ideologie.  

Běžící muž zobrazuje masová média jako manipulativní nástroj totalitního systému, 

který díky nim vytváří potřebnou ideologii ve společnosti. Na postavy diváků lze nahlížet 

tak, že v mediálních produktech hledají především rozptýlení – možná i proti formě 

vládnoucího režimu, ačkoli ten je autorem mediálních obsahů, v nichž diváci hledají únik, a 

tak vlastně mediální sdělení přinášející zdánlivý únik de facto opět podporuje ideologii. 
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3.3. White Bear (2013)161 

Snímek White Bear (v české distribuci jako Lovná zvěř) byl poprvé vysílán 18. února 

2013 a podle scénáře Charlieho Brookera ho natočil režisér Carl Tibbetts.162 Tématy, která 

White Bear reflektuje, jsou divácká (ne)angažovanost, morální netečnost a nedostatek 

sebereflexe, princip viny a trestu a etika absurdního mediálního obsahu s prvky reality 

show. Tento příběh naplňuje dystopický atribut především vizí toho, jak by mohla někdy 

v budoucnu „zábava“ vypadat. Jedná se o příběh a nastolené mediální prostředí, které 

v mnohém připomíná snímek z předchozí kapitoly (Běžící muž), avšak i mezi těmito dvěma 

filmy jsou některé patrné a podstatné odlišnosti, které zobrazují dva různé typy 

antiutopických společností. 

V úvodu k analýze tohoto filmu je třeba učinit následující vrcholně subjektivní, a 

spíše diváckou než čtenářskou poznámku: jednotlivé snímky série Černé zrcadlo na sebe nijak 

nenavazují, ale u tohoto filmu je vhodné před jeho projekcí vidět některé jiné filmy 

z tohoto souboru, protože poté lze lépe pracovat s očekáváními, a film tím může 

poskytnout lepší audiovizuální a emoční zážitek. Znalost alespoň několika dalších děl z této 

série dokáže správně nastavit divákovu představivost, aby jí v závěru mohlo být otřeseno, 

což činí z tohoto filmu pozoruhodný počin. Divák tuší, kam vše může směřovat, ale 

vyústění příběhu je těžko očekávatelné. Jistě by se dalo obhajovat tvrzení, že vidět tento 

snímek samostatně bez znalosti kontextu, vytvořeným právě dalšími filmy z cyklu, by 

mohlo zmírnit finální dojem, což by bylo na škodu diváckému prožitku. 

 

3.3.1. Divák neví víc než postava: narušení fabule 

V první podkapitole k tomuto filmu je vhodné poznamenat, že snímek White Bear 

má jinou formu vyprávění, než ostatní příběhy spadající do cyklu Black Mirror – u ostatních 

snímků se jedná spíše o filmové povídky, jejichž prostředí je přímočaré a definované, kdežto 

v tomto případě se jedná o něco trochu jiného. Definováním prostředí je myšlena především 

zápletka, jelikož způsob narace a syžet záměrně vytvářejí obtížně uchopitelnou fabuli. 

Bordwell v Umění filmu: Úvod do studia formy a stylu postuluje, že „[…]rozdíl mezi fabulí a 

syžetem ovlivňuje všechny tři aspekty vyprávění: kauzalitu, čas i prostor.” 

                                                 
161 Černé zrcadlo II. [Black Mirror]. 2. díl, 2. série. Lovná zvěř [White Bear] [Epizoda televizního seriálu]. Velká 
Británie, Zeppotron, 2011. Channel 4, 18. 2. 2013. 
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[BORDWELL 2011:115] A v tomto snímku je jeho tvrzení naplněno vrchovatě, jelikož 

divák má téměř celou stopáž přesně tytéž informace jako ústřední postava (která neví, kde 

se nachází a ani proč to tak je). Toto pojetí lze shledat zajímavým s ohledem na finální 

(mediální) rozuzlení děje. 

Příběh začíná tím, že se hlavní hrdinka probouzí z komatózního stavu uprostřed 

neznámé místnosti, v níž je televizor, na němž je nastaven symbol, kterému nerozumí.163 Při 

obhlídce domu také neshledává žádné předměty známými (s výjimkou fotografie holčičky, 

o níž si myslí, že by to mohla být její dcera).164 Od tohoto okamžiku se až téměř do závěru 

filmu nedozví nic ze své minulosti ani nic bližšího o sobě. Vše spočívá pouze v náznacích a 

v několika jejích fragmentarizovaných flashbacích. A ve stejné pozici je i divák filmu – ten 

také neví, co se s ženou stalo, jak se ocitla tam, kde se nachází, kým je ani proč se tomu tak 

stalo. Hlavní hrdinka se to stejně jako divák snímku dozví až v závěru. 

 

3.3.2. Způsob vyprávění jako hra 

Žena opouští dům a zjišťuje, že je v obytné části jakéhosi města, přičemž ulice i 

okolí jsou prázdné. Po přetrvávajících pocitech zmatení si všimne, že z oken okolních 

domů je sledována skupinkami lidí, kteří si ji nahrávají na mobil. Žena jejich chování 

nerozumí a oni na její otázky neodpovídají.165 Během prozkoumávání města náhle přijede 

auto, z něhož vystoupí maskovaný muž se zbraní a následuje honička. Podrobnější popis 

útěku před maskovaným, ozbrojeným mužem není pro potřeby této práce zajímavý, na 

rozdíl od zaměření se na význam postav-diváků, kteří jsou celé události přítomni, natáčejí si 

ji na mobilní telefony a přitom se chovají veskrze apaticky. Když se hlavní hrdinka společně 

s dalšími dvěma přeživšími166 před pronásledovatelem zabarikádují na benzínové pumpě, 

postavy-diváci stojí vedle muže se zbraní dobývajícího se dovnitř a bezhlesně si vše dál 

nahrávají.167 Během následné dramatické scény v lese, po které má následovat mučení 

polapené ženy, postavy-diváci stojí poblíž, sledují, natáčejí, ale aktivně se nezapojují. 

Nepomáhají ani maskovanému muži obě prchající ženy dopadnout, ale nepomáhají ani 

                                                                                                                                               
162 Black Mirror (TV series). Wikipedia: the free encyclopedia. [online]. © 2001- [cit. 2015-05-11]. Dostupné z: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Mirror_%28TV_series%29 
163 [00:02:03] 
164 [00:03:30] 
165 [00:05:32] 
166 Jedná se o muže a ženu. Muž je brzy pronásledovatelem usmrcen a žena s hlavní hrdinkou dále prchají 
společně. Tuto trojici postav pronásleduje muž ozbrojený střelnou zbraní a posléze i další dva 
pronásledovatelé (muž a žena). Kromě těchto šesti „aktivních“ postav, všechny ostatní lidi tvoří postavy-
diváci. 
167 [00:08:23] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Mirror_%28TV_series%29
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ženám v útěku. Honička vrcholí v jakémsi interiérovém prostředí, kde je údajně 

nainstalována vysílačka, již je třeba zničit, přičemž mezi dvojicí uprchlic a maniakálním, 

maskovaným párem dochází ke rvačce.168 

 Když hrdinka jednomu z násilníků vytrhne zbraň a vystřelí po něm, tak namísto 

projektilu z hlavně pušky vyletí barevné konfety. Ve stejný okamžik se znenadání otevře 

jedna ze stěn místnosti a žena je v záři reflektorů vyvedena ven z interiéru (kulis), na jeviště, 

za kterým v hledišti aplaudují diváci. V tuto chvíli se odehrává první dějový zvrat filmu, 

jelikož právě v tento okamžik se hlavní hrdinka, stejně jako diváci snímku dostávají z fikce 

do „skutečného“ světa. Jinak řečeno, při tomto přesunu z kulis na jeviště a před hlediště 

v té době již neapatických diváků se končí fiktivní a nalíčená část a začíná „reálná“ část 

děje.169 

 

3.3.3. Trojí twist 

Pří zbourání celé fikce, kdy si hrdinka uvědomí, že je ve studiu, resp. že se jednalo o 

fikci a kamufláž, to může vyvolat dojem, že žena byla celou dobu účastnicí nějaké reality 

show. Což byla, ačkoli se jednalo o jiný typ reality show, než na jaký jsou současní, skuteční 

diváci zvyklí. Po (pro hlavní hrdinku nepochopeném) aplausu přítomného publika a jejím 

promptním spoutáním jednou z hereček, přichází druhý dějový zvrat. Žena je na pódiu, 

připoutaná na křeslo a přichází jeden z herců – který místo toho, aby podal vysvětlení, ženě 

mlčky pustí záznam reportáže televizního zpravodajství, ze které se dozvídá o své 

minulosti. Použití reportáže na rozdíl od toho, aby to ženě kdokoli jednoduše řekl, může 

mít několik důvodů: v tomto případě použití reportáže funguje jako uznané společenské 

mínění170, v další řadě je to jakási odosobněnost, tzn. za účelem nezaujaté informovanosti je 

použito objektivních principů, a na základě toho, ve scéně při projekci reportáže (tj. 

odhalení hrdinčiny minulosti) jsou jediné projevované emoce ty, které prožívá na křesle 

připoutaná žena – jež se tak dozvídá o své identitě a fakt, že je trestankyně, která spáchala 

zločin (spolupodílela se na únosu a vraždě holčičky). Po opovržlivých reakcích publika je 

trestankyně odvážena – přičemž při této deportační scéně je zajímavé sledovat to, jak se 

chová publikum-diváci (pokřikují, urážejí, přejí ženě jen to nejhorší a snaží se jí fyzicky 

ublížit171), a nahlédnout na to perspektivou minulosti. Příznačná je především podobnost se 

středověkými popravami, kdy byl odsouzenec také pranýřován nejprve davem a následně i 

                                                 
168 [00:27:18] 
169 [00:27:52] 
170 Více viz 1.2.2. Medializace jako přiznání reálnosti 
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katem. Detail spočívající v tom, že odsouzená je odvážena v pomalu jedoucím proskleném 

automobilu, tuto podobnost umocňuje, jelikož se jednalo a i v tomto případě se má jednat 

o akt potupy a možnost rozdráždit dav před popravou.172 V souladu se stísněnou 

atmosférou završení děje by nebylo nelogické očekávat zakončení nějakým fatálním 

způsobem, například trestem smrti, o nějž své věznitele deportovaná hrdinka posléze 

prosí.173 Avšak tohoto milosrdenství se nedočká a přichází třetí a konečný twist, kdy se 

divák snímku dozvídá všechny podrobnosti spojené se zápletkou. 

Trestankyně je vrácena do výchozího bodu příběhu (tj. do domu, v němž se 

probrala z kómatu), prostřednictvím elektrošoků je ženě vymazána paměť, štáb připraví 

rekvizity174 a pozve novou várku diváků, kteří jsou poučeni, jak se mají při celé show chovat 

(tj. pouze sledovat, nijak se nevměšovat, neangažovat a pouze si užívat zábavu). Dohra děje 

během závěrečných titulků v podobě instruování dobře se bavících diváků, příprav herců a 

ženina opětovného probuzení uzavírá rámec příběhu.175 

 

3.3.4. Morální odkaz a neetická výstraha 

Na konci příběhu se ukáže, že to celé byla pouze zábava – mediální zábava pro 

habilitované, otrlé a mstivé publikum, během níž si nejen štáb a herci, ale i diváci 

(vyžadováním tohoto mediálního produktu) hrají na bohy tím, že si myslí, že mohou 

rozhodovat o způsobu trestu – přičemž z principu jejich jednání nejde o trest za účelem 

nápravy, ale pouze o ukojení agrese a sadismu v podobě bezúčelné pomsty. A právě 

v tomto ovládání lidských životů (byť vězňů) spočívá poselství tohoto snímku – coby 

kritika pokřivenosti. V tomto příběhu je na maximálně možnou (a zároveň uvěřitelnou) 

úroveň pozvednuta hodnota pokleslosti mediálního obsahu. O stále nestydatějších typech 

současných skutečných televizních pořadů hovoří i Ignacio Ramonet v Tyranii médií, 

přičemž koncept nazývá „trash TV“. Jedná se o bulvární typ televizních pořadů, které se 

snaží jít co nejdál v honbě za senzacemi, a tak náplní jejich vysílaní tvoří například soudní 

líčení s vrahy nebo osobní výpovědi, ve kterých detailně doznávají své činy. 

                                                                                                                                               
171 [00:33:58] 
172 Historii veřejných poprav a významu jejich předvádění divákům se mj. věnuje Michel Foucault ve své 
knize Dohlížet a trestat. V kapitole Lesk a sláva veřejných poprav v části Mučení sděluje: 
„Tělo odsouzeného bylo najednou opět podstatnou součástí ceremoniálu veřejného trestání. Je na viníkovi, 
aby na denním světle snášel své obvinění a pravdu zločinu, jejž spáchal. Jeho tělo, ukazované, předváděné, 
vystavované, veřejně mučené, musí sloužit jako veřejný předmět procedury[…]” (FOUCAULT 2000:81) 
173 [00:35:19] 
174 [00:37:05] 
175 [00:38:37] 
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„Překvapivý úspěch tohoto typu pokleslých pořadů vysvětluje, proč se na jaře roku 
2001 akreditovalo více než tři tisíce čtyři sta novinářů (což je více než polovina novinářů 
přítomných v Sydney během Olympijských her), aby zajistilo v přenosu popravu 
Timothy McVeighta, autora atentátu z dubna 1995 v Oklahoma City, kterému padlo za 
oběť 168 lidí. A také proč sám McVeight chtěl, aby jeho poprava smrtící injekcí byla 
vysílána v přímém přenosu v televizi…“  
[RAMONET 2003:64] 

 

3.3.5. Dvojrole diváka 

 Tato závěrečná podkapitola se bude věnovat tématu diváka. V první řadě půjde o 

diváka filmu a ve druhé řadě především o postavy diváků ve filmu. Napřed tedy něco málo 

k tomu, jak může divák tento film vnímat, když ho vidí opakovaně, ergo když ho nevidí 

poprvé. Je nasnadě, že se nedočká stejné míry překvapení u dějových zvratů, jelikož ty 

fungují pouze při první projekci, avšak přesto je právě u tohoto díla účelné se trochu blíže 

podívat na některé důsledky opakovaného sledování. Je totiž zřejmé, že první projekce 

nedokáže odhalit podstatu některých ve filmu přítomných prvků, například chování herců, 

štábu a postav diváků (to, proč se lidé chovají nezúčastněně a proč si dramatické scény 

nahrávají na mobilní telefony). 

Pozornost si zaslouží sledování postav herců, kteří celé představení režírují, a 

zároveň si uvědomit jejich necitelnost, když stále dokola vystavují trestankyni hraničnímu 

psychickému týrání a vystavují ji extrémním situacím coby trest za její zločin. A stejně 

zajímavé je sledovat postavy diváků, kteří se na celé show podílejí pouze svojí pasivní 

přítomností. Z tohoto pohledu je vhodné připomenout vrcholně tísnivou scénu v lese, kdy 

herec-vrah týrá trestankyni, která zoufale hledá záchranu: když trestankyně prosí o pomoc 

přihlížející a natáčející diváky, tak jí herec odpoví: „Oni ti nepomůžou, budou se jen 

koukat.“ [00:21:07] – což je tvrzení, které perfektně vystihuje zvrácenost celé show. Nejde 

tolik o to, že lidé jsou instruováni do děje nezasahovat, ale o fakt, že si jsou vědomi toho, 

že žena neví a její utrpení je opravdové – a přesto nezasahují, a jak říká postava herce-

vraha, se jen koukají. Postavy diváků se tímto zrcadlovým způsobem mstí trestankyni, aniž 

by si uvědomovaly, že se tím stávají stejnými, jako byla ona. Pomalu a pasivně, přesto 

vědomě a cíleně někoho připravují o život. 

Závěrem je vhodné připomenout, co bylo zmíněno v úvodu této kapitoly: White 

Bear má některé společné znaky s Běžícím mužem. Tím nejzřejmějším je nahlédnutí na 

společnosti, ve kterých je možné nejen podobný typ mediálního obsahu vytvořit a 

provozovat, ale především ho učinit velmi oblíbeným a populárním – jedná se tedy o 
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dystopická zřízení, v nichž je pomsta viníkům (či alespoň prezentovaným viníkům) 

považována za legitimní prostředek výkonu moci – navíc takový, že se může stát úspěšným 

mediálním obsahem. Dystopie ve filmu White Bear je tíživá především proto, že nenabízí 

žádnou (ani zdánlivou – například ve formě povrchního happy-endu176) naději na zlepšení 

situace. 

 

 

 

                                                 
176 Truman Show i Běžící muž domnělé happy endy nabízejí (viz poslední podkapitoly těchto filmů). A ačkoli je 
možné o šťastnosti jejich konců pochybovat, stále se jedná o přítomnost pozitivního prvku v antiutopických 
společnostech. 
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ZÁVĚR 

 

Cílem této diplomové práce bylo rozšířit témata spojená s fungování masových 

médií v dystopických společnostech, kterým se věnovala má bakalářská práce Obraz 

masových médií v antiutopických románech 20. století.177 V případě této diplomové práce nebyla 

předmětem analýzy díla literární, ale díla filmová. Záměrem této diplomové práce tedy byla 

reflexe masových médií zobrazená ve vybraných dystopických filmech západní 

kinematografie. Do kategorie dystopických filmů byly zařazeny buď snímky, které 

explicitně zobrazují dystopické společnosti či státní zřízení, nebo je v nich obsažen nějaký 

výrazný antiutopický prvek spojený s masovými médii. Metodou práce byla komparace, 

přičemž interpretace zobrazených mediálních motivů a prvků bezprostředně spjatých 

s masovými médii byla prováděna v rámci studia mediálních věd a za pomoci 

mediálněvědních nástrojů. 

Z hlediska struktury nebylo možné navázat na zmíněnou bakalářskou práci, jelikož 

v ní se jednotlivé kapitoly snažily postihnout vždy společné téma a následně toto téma 

vyložit z perspektivy všech tří románů. Udržet stejnou strukturu, jaká byla použita 

v bakalářské práci, se v případě 12 analyzovaných filmů jevilo jako zmatečné, tudíž bylo 

nutné zvolit odlišná kritéria pro členění textu. Struktura práce byla následně zvolena tak, 

aby co nejvhodnějším způsobem odrážela fungování masových médií v analyzovaných 

snímcích. Jednotlivé filmy představovaly samostatné kapitoly, které byly sdruženy do tří 

částí, přičemž každá z nich sjednocovala jedno z převládajících nahlížení na fungování 

masových médií ve vybraných dílech. 

První část (Masová média jako konstitutivní prvek dystopické společnosti) obsahovala 

snímky, v nichž masová média měla funkci především státotvornou a ideologickou – tato 

média většinou podporovala absolutistickou formu vlády a jejich působení se odráželo 

v celé společnosti (což nevylučuje fakt, že filmy mají hlavní hrdiny, kteří s totalitními 

formami vlády a jim podřízenými médii bojují). Mezi dominantní témata této části patřila 

                                                 
177 ŠEVCŮ, Josef. Obraz masových médií v antiutopických románech 20. století (diplomová práce). Praha : Univerzita 
Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 2011. Vedoucí diplomové práce Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 
Tato práce analyzovala madiální motivy obsažené výhradně ve třech románech spadajících do kánonu světové 
literatury: jednalo se o Konec civilizace Aldouse Huxleyho, Orwellův opus magnus 1984 a 451 stupňů Fahrenheita 
od Raye Bradburyho. 
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masová média v područí režimu, který ve společnosti vytvářel určité druhy vězení (Brazil, 

Fifteen Million Merits), válečná propaganda (Hvězdná pěchota) a celosvětové veřejné mínění 

coby rozhodující činitel politického života daného státu (The National Anthem).  

V druhé části (Působení masových médií na konkrétní jedince) se přesunula pozornost od 

společnosti k jejím individuálním členům, tj. ke konkrétním jednotlivcům, kteří s masovými 

médii v analyzovaných filmech přicházeli do styku. Dystopické prvky týkající se státního 

zřízení nebyly v této části již tolik patrné, jako tomu bylo ve filmech předešlé části – jelikož 

se v těchto případech nejednalo o zobrazení společností s absolutistickými formami vlády, 

které využívaly média jako konstitutivní prvky k podpoře vlastní moci. Dystopickými 

atributy ve filmech této části byly spíše jednotlivosti bezprostředně spojené s účinky 

masových médií. Hlavními tématy této části byly brainwashing (Mechanický pomeranč, Soylent 

Green), vytvoření fiktivního (mediálního) světa (Requiem za sen), nemožnost změnit 

směřování mediálního produktu (Waldo Moment) a vytvoření umělého člověka na základě 

informací, které byly zveřejněny na sociálních sítích (Be Right Back). 

Poslední, třetí část (Zábavní produkty v dystopickém prostředí) se zaměřovala na 

specifický fenomén v zobrazených dystopických společnostech, totiž na mediální zábavní 

produkty. Obsah této části tvořila tři díla (Truman Show, Běžící muž a White Bear), která 

shodně ukázala, jak v dystopickém prostředí vypadá produkt, který je prezentován (a také 

svými diváky přijímán) jako zábavný. Dalo by se říci, že ve všech třech filmech této části 

došlo k jakémusi prolnutí obou předchozích částí: jednalo se totiž o společnosti, kde 

masová média ve spojení s vládou vytvářela takové antiutopické mediální produkty, kterými 

se jim dařilo dosahovat úspěchu u publika – a v tu chvíli jedinými nesourodými prvky 

zůstávali jedinci, kteří se stali protipólem jinak symbiotického soužití totalitních médií se 

spolupracujícími příjemci. Jinými slovy by bylo možné postulovat, že pokud hlavním 

předmětem pozornosti v první části byli vysílatelé mediálních zpráv a ve druhé příjemci, tak 

ve třetí části lze nalézt novou veličinu, a to účinkující. 

Snahou výsledného textu bylo podat ucelený pohled na masová média 

v dystopických společnostech představovaná ve vybraných filmech. Tomu byly podřízeny i 

některé další faktory související s tvorbou této práce: u některých snímků bylo v rámci 

interpretace masových médií postupováno společně s narativní strukturou díla – což odráží 

fakt, že masová média snímkem prostupují komplexně, a tudíž se jevilo vhodným je 

postihovat společně s dějem filmu. Jednalo se například o kapitoly The National Anthem, 

Requiem za sen, Waldo Moment ad. Ovšem u jiných snímků byla narativní struktura záměrně 
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potlačena, aby bylo možné akcentovat funkci a význam masových médií (Hvězdná pěchota, 

Soylent Green). 

Jak již bylo řečeno v úvodu práce, tak rozčlenění kapitol do částí není závazné – 

tato forma byla zvolena za účelem zpřehlednění výsledného textu a zároveň proto, aby tím 

byly zvýrazněny některé klíčové aspekty fungování masových médií ve vybraných dílech. 
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Summary 

 

The aim of this thesis is to build upon the topics that comprised in bachelor 

thesis by the same author (Reflection of mass media in antiutopian literature written in 

20th century). This thesis presents a detailed and unified reflection of the mass media in 

selected dystopian movies. The text includes the analysis and interpretation of 12 films - 

with emphasis on the mass media. Interpretation of the mass media theme was carried 

out in the study of media science. 

Analysed films are divided into three sections. Each of these sections covers a 

different aspect of the mass media. The first section covers the films in which the 

government (often a totalitarian regime) uses mass media to create a desired ideology, 

and therefore uses the media to influence people globally. Key issues include creating 

propaganda, surveillance and subordination. 

The second section is focused on films with individuals who get into direct 

contact with the mass media and whose lives are strongly influenced by mass media. In 

these films, the totalitarian regime (establishment, dictatorial apparatus, absolutism) is 

dominant. The main topics are brainwashing of particular individuals, creation of 

fictitious media world and also fabrication of copies of people based on the data storage 

of their previous communications via technologic devices. 

The third and final section focuses on films with mass media products that serve 

as a dystopian media entertainment. In these societies, the TV viewers are accustomed 

to immoral, perverse and brutal reality shows, in which protagonists are considered as a 

commodity and a main function and goal of these shows is to make the audience 

entertained.  

All aspects relating to the mass media were examined using literature not only 

from media studies, but always within their context. 

. 
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