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Abstrakt 

Diplomová práce „Žánr teen drama a jeho vývoj od 90. let 20. stol. Na příkladu seriálů 

Beverly Hills 90210 a Super drbna.“ je tematickou a narativní analýzou dvou 

amerických televizních seriálu žánru teen drama, Beverly Hills 90210 a Super drbny. 

Žánr teen drama se vyvíjí již v průběhu více než dvaceti let a záměrem mého výzkumu 

je porovnání zobrazení mládeže v teen dramatu z počátku devadesátých let a ze 

současnosti. V teoretické části mé práce předkládám sociologická a kulturologická 

východiska při studiu mládeže a adolescence, také zařazuji seriálovou tvorbu v rámci 

televizních studií a popisují její vliv na vývoj žánru teen drama. Empirická část je 

kvalitativní analýzou obsahů jednotlivých seriálů a narativní analýzou jednotlivých 

postav seriálů.  

 

Abstract 

Diploma thesis “The development of teen drama since 1990s. On the example of TV 

series Beverly Hills 90210 and Gossip girl.“ is thematic and narrative analysis of two 

American teen drama television series, Beverly Hills 90210 and Gossip girl. Teen 

drama genre has been developing for more than twenty years and the aim of my 

research is to compare the display of the youth in teen drama since the early 1990s until 

present.  In the theoretical part of my work I present a sociological and culturological 

basis for study of youth and adolescence, as well as classification of serial production 

within television studies and description of its impact on development of teen drama. 

The empirical part includes qualitative theme analysis of each of the series and narrative 

analysis of characters. 
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Úvod 

Jako téma své diplomové práce jsem zvolila seriálovou tvorbu, protože mě 

již delší dobu oslovovala jako diváka. Během studií se tento zájem začal 

prohlubovat, a rozhodla jsem se, že téma zúžím na jedno odvětví seriálové 

tvorby, a sice seriály pro mládež neboli teen drama. Zajímalo mě, s jakými 

tématy se během sledování těchto seriálů divák setkává a čemu hlavní hrdinové 

vděčí za svou popularitu. 

Pro svůj výzkum jsem si vybrala kvalitativní analytické postupy, a to 

tematickou analýzu obsahu, pomoci níž se chystám shrnout témata, která se 

v teen dramatech nejčastěji objevují, a narativní analýzu, kterou jsem uplatnila 

při analýze hlavních postav. 

Ve své práci bych chtěla shrnout vývoj, kterým žánr teen drama prochází 

od počátku devadesátých let, a sice na příkladu televizních seriálů Beverly Hills 

90210 a Super drbna. Dle mého názoru mají tyto seriály veškeré tradiční prvky 

žánru a v tématech, která jsou předmětem narace, se dají nalézt četné paralely. 

Na druhou stranu v průběhu sedmnácti let, které oddělují zahájení prvních sezón 

daných seriálů, proběhl natolik výrazný vývoj v kultuře mládeže, že se zobrazení 

hrdinů liší zcela zřejmě. Výraznější je také komercionalizace tvorby, která 

samozřejmě není typická pouze pro tento žánr. S rozvojem marketingové 

komunikace a reklamního trhu se seriály staly velmi dobrou platformou pro 

product placement a propagaci výrobků a služeb. Stejně tak někteří hrdinové teen 

dramatu se stávají velmi komerčně úspěšnými entitami. 

Žánr teen drama se tak v průběhu času stal jednou z reflexí života 

mladých lidí a způsobem znázornění jejích života, psychologického a sociálního 

vývoje, mezilidských vztahů, spotřebitelského chování a dalších faktorů. Zároveň 

napomohl k tomu, aby byl život mladých lidí viditelný v jednom z nejsilnějších 

médií – televizi, a sice v období prime-time, které k obrazovkám přivolává 

velkou část televizních diváků a reprezentuje spojení mládeže a médií.  
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Mojí základní výzkumnou otázkou byla proměna teen dramatu v průběhu 

cca dvaceti let. Zajímalo mě, zdá se objevují odlišné typy hrdinů či nová témata, 

se kterými se teenageři ve svém životě potýkají. 

Ve své práci se věnují jednak definici pojmu mládež, jak ze sociálního, 

tak i z kulturního hlediska, jednak se snažím zařadit žánr teen drama do rámce 

seriálové tvorby. 

1. Pojem “mládež” v konceptech současných 
sociologických studií 
1.1. Charakteristika pojmů mládež a adolescence 

Pod pojmem mládež si ve společenských vědách představujeme skupinu 

jedinců, kteří procházejí fází dospívání neboli adolescencí. Toto období je pro 

život a další fyziologický, sociologický a kulturní vývoj jedince zcela 

rozhodujícím mezníkem (Macek, 2003: str. 9-10). Mládí pak můžeme definovat 

jako přechod mezi dětskou závislostí a relativní nezávislosti dospělého nebo jako 

soubor subkulturních znaků příznačných pro mladé lidi (Smolík, 2010: str. 19). 

Typickými psychologickými charakteristikami mládeže jsou iniciativnost 

a snaha překonávat překážky, ctižádost a snaha po sebeuplatnění, odpor proti 

předsudkům nebo zaměření na budoucnost. Uvádí se též charakteristiky jako 

zaměření na daný okamžik, zájem o krátkodobou módu, omezování zásahu 

dospělých. Dalšími charakteristikami mládí jsou např. intenzivní příprava na 

profesi a dokončení volby povolání, specifický způsob života s důrazem na 

pobývání ve společnosti vrstevníků nebo zvláštní psychické rysy a radikalismus 

postojů (Smolík, 2010: str. 19). 

Pokud jde o nějaké časové vymezení mládí neboli adolescence, dá se 

definovat jako období mezi dětstvím a dospělosti, věkově vymezeno od 15 do 20 

(22) let, přičemž toto pojetí se původně začalo šířit především na americkém 

kontinentě, později se pak rozšířilo do zbytku světa (Macek, 2003: str. 9). 

Toto pojetí je vyvozeno ze skutečnosti, že ve vyspělých zemích v tomto 

období probíhají procesy jako pohlavní dospívání, specializace ve vzdělávání  

a v neposlední řadě vývoj kultury mládeže a životního stylu teenagerů.  
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Z ontogenetického hlediska jsou základními atributy mládí dokončení 

pohlavního dozrávání, fyzický a duševní rozvoj a sociální učení v nejširším slova 

smyslu (Macek, 2003: str. 10). Je ale zajímavé, že díky tzv. kultu mládí se v 

současné době mezi mládež počítají i osoby, které před několika desítkami let do 

této skupiny nepatřily (Smolík, 2010: str. 19). 

Neil Postman ve své eseji The disappearance of Childhood uvádí, že 

dětství je spíše sociálním artefaktem než biologickou kategorií. V genech člověka 

není přesně definováno, kdo je a kdo není dítětem nebo mladým člověkem. 

Pokud za děti budeme považovat zvláštní třídu lidí ve věku přibližně  mezi sedmi 

a sedmnácti lety, kteří vyžadují zvláštní formy péče a ochrany a které budeme 

považovat za kvalitativně odlišné od dospělých, pak existuje dostatek důkazů, že 

děti existují méně než čtyři sta let. Pokud navíc hovoříme o pojmu dítě v 

kontextu moderní americké společnosti, pak není pojem starší než 150 let. 

Explicitním příkladem je tradice oslav narozenin, která v Americe neexistovala 

ještě v 18. století (Postman, 1992: str. 148 – 149).  

Tento fakt vyplývá ze skutečnosti, že věk zůstával v období středověku 

téměř nepodstatným údajem. Význam vlastního věku pro jedince se stal částí 

života teprve v 16. a 17. století, kdy církevní a světští reformátoři začali trvat na 

tom, aby se tyto údaje vždy objevovaly v dokumentech. Uvádí se, že faráři začali 

vyplňovat farní knihy s přesností údajů, na jakou jsme zvyklí v moderní době, až 

v 18. století. Na každodenní kulturu to pak mělo ten vliv, že lidé začali mít 

potřebu psát příběhy vlastního rodinného života (Ariès, 1999: str. 27).  

Přesto Neil Postman označuje dětství za vynález období renesance, kdy se 

dětství a mládí objevuje jako sociální princip a psychologický stav. Do té doby se 

ani jedinci ve věku 6–7 let nepovažovaly za rozdílné od dospělých (Postman, 

1992: str.149). Až do 13. století se děti v uměleckých dílech vizuálně 

zobrazovaly stejným způsobem jako dospělí, liší se pouze výškou, jinak jsou to v 

podstatě dospělí muži v menším měřítku. Až kolem 13. století se začínají 

objevovat zobrazení mládí a dětství, které jsou blízké současnému vnímání: 

anděl, který je zobrazován jako velmi mladý člověk a objevuje se od 14.století; 
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novorozený Ježíš, jehož zobrazení také ovlivní pozdější vznik motivu mateřské 

něhy; a obnažené dítě jako alegorie smrti a duše. Nicméně tato zobrazení nikdy 

nevystupují jako samostatný motiv, zato děti se často objevují jako hrdinové děl. 

Z toho vyplývá, že děti a dospělí se v každodenním životě neoddělovali, a každé 

shromáždění lidí obsahovalo jak dospělé, tak i děti, přesto ale umělci již chtějí 

děti zobrazovat jinak než dospělé díky jejich přírodní grácii a malebnosti. Ani 

tehdejší demografická situace nedopomáhala tomu, aby se dětem věnovalo 

zvláštní pozornosti. Kvůli vysokému procentu úmrtnosti se společnost spíše 

snažila na dítě emocionálně nevázat, dokud nepřekročí hranici kritického věku 

(Ariès, 1999: str.35). 

V knize L'Enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime také přichází 

Philippe Ariès s tezí, že ve středověku neexistovalo dětství a mládí, jak je 

chápeme v dnešní době. Zobrazení rozdílů mezi dětstvím a mládím se podle něj 

formují v 18. století díky dvěma postavám: jednou z nich je literární postava 

Cherubína, u kterého je názorný akcent na neurčitost periody pohlavního 

dospívání, chlapec je zobrazován s dívčími rysy, druhou pak sociální postava 

jakéhosi armádního zelenáče, u nějž se mládí spojuje s rozkvětem síly muže. 

Postavou, která se nejspíš jako první podoba současným teenagerům svými 

vlastnostmi – fyzickou sílou, přirozeností a spontaneitou, chutí do života – je 

Wagnerův Siegfried. Vyvrcholení pak nastává na začátku 20. století, kdy se 

mládí postupně stává privilegovanou kategorií a rozšiřuje své věkové hranice.  Je 

žádoucí stát se mladým co nejdříve a zůstat takovým co nejdéle. Philippe Ariès 

také uvádí tezi, že každé období má vlastní privilegovanou věkovou skupinu: 

mladá dospělost ve 13. století, dětství ve 14. století, dospívání pak ve 20. století. 

Předpokládá, že tyto variace souvisí s demografickou situací ve světě, například s 

faktorem průměrné délky života (Ariès, 1999: str. 40). 

Z historického hlediska je fenomén mládí velice proměnlivý a jeho 

definování velmi zaleželo na konkrétním období. Tak například v antickém 

Řecku podle Aristotelova návrhu periodizace lidského života spadalo mládí do 

cyklu mezi 14 a 21 lety a bylo chápáno jako svébytné období života, kdy měl 
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muž ukončit tělesný a pohlavní vývoj a zformovat charakter, přičemž důležité 

místo patřilo také vzdělávání. Naopak ve středověké Evropě bylo toto období 

téměř opomíjeno, ani etapa dětství nebyla kvalitativně odlišná od etapy 

dospělosti. Problematika mládí byla spojována pouze s rolí pážete v rytířském 

stavu. V době osvícenství se tematikou adolescence zabýval například Jean 

Jacques Rousseau, který období vymezuje 15. a 20. rokem života, kdy si člověk 

uvědomuje, že je skutečně zrozen pro život, a nic lidského mu není cizí. Separace 

jednotlivých generací byla zejména ve druhé polovině 19. století podpořena také 

zřízením nového systému školství. Tento proces napomohl také vzniku 

sociálního světa mladých lidí. Projevilo se to v trávení volného času, užívaní 

médií a vytvoření specifické kultury a hodnot. Institut mládí tak v průběhu  

20. století začal získávat nový sociální, ekonomický i kulturní rozměr (Macek, 

2003: str. 11). 

1.2. Teoretická východiska při zkoumání pojmu “mládež” 

Téma mládí a adolescence se do přelomu 19. a 20. století ve 

společenských vědách vyskytovalo spíše sporadicky a zatím se nejednalo  

o žádnou ucelenou koncepci, která by problematiku charakterizovala. 

Za jednu z prvních koncepcí můžeme považovat například teorii  

Granville Stanleyho Halla, který dané vývojové období přirovnává k německému 

literárnímu hnutí Sturm und Drang. Tyto dva celky podle něj propojovala snaha 

o revoltu proti existujícím pravidlům, velmi bouřlivé a emotivní projevy a snaha 

o odlišnost ve všech směrech. Dle Halla je tedy období adolescence jakýmsi 

střetem protikladných tendencí v člověku (Macek, 2003: str.14).
 
 

Další teorie adolescence mají kořeny v psychoanalýze Sigmunda Freuda. 

Adolescence je podle teorie psychoanalýzy obdobím tzv. druhé oidipovské 

situace, kdy jsou ego a superego rozvinuty natolik, že bariéra incestu se zvnitřní, 

a dospívající se musí osvobodit ze své závislosti na rodičích. Právě tato 

skutečnost se často projevuje tím, že má mladý člověk k rodičům odmítavý  

a nepřátelský postoj, kdy se vnitřní konflikt stává interpersonálním. Výše 

uvedené přístupy charakterizují adolescenci jako závislou na biologickém a 
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sexuálním vývoji jedince. Nicméně pozdější studie, například Petersenovy, 

potvrdily, že vývoj mládeže je také velmi závislý na kulturních a společenských 

podmínkách, a adolescenti stále častěji vypovídají, že si se svými rodiči rozumí 

(Macek, 2003: str. 14).  

Konceptem, který popisuje vztah adolescenta a společnosti, je koncept 

vývojového úkolu podle Roberta Jamese Havighursta. Jsou v něm zahrnuta 

očekávání společnosti, ve které jedinec žije, a zároveň individuální potřeby a 

očekávání jedince. Jedná se o soubor očekávání, která mají biologický, 

psychologický i kulturní charakter. Jako příklad můžeme uvést přijetí vlastních 

fyzických změn, změna vztahů k autoritám, přípravu na partnerství, rozvoj 

intelektu nebo stanovení si priorit (Macek, 2003: str. 16). 

Podle Erika Ericksona probíhá ontogenetický vývoj v osmi etapách, 

přičemž mládí je pátou fází vývoje, jejíž úkol je formulován jako vytvoření 

identity vlastního já. V případě, že proces sebevymezení neproběhne úspěšně, 

vznikne tzv. difuzní identita, tedy nepřítomnost nebo odmítání vymezení sebe 

samého jako unikátního subjektu. Mládí je tedy dle této teorie velmi důležitým 

stadiem ve vývoji osobnosti. Pro mládí a adolescenci je také charakteristická 

nová povaha sociálního učení. Tak například ve vztazích mezi dospívajícími je 

spíše typické střetávání a konfrontace než přátelské vztahy. V předchozích 

dětských rolích se většina adolescentů cítí nepatřičně, role dospělých jsou však 

pro ně také daleko. Každý ale prožívá tuto ztrátu předcházejícího životního 

rámce individuálně a ve vlastním tempu. Důležitou pro adolescenty není 

psychická blízkost se svým okolím, nýbrž fyzická přítomnost jiných mladých 

lidí, proto je v tomto období zcela zásadní patřit k určité skupině. Velmi typickou 

charakterovou vlastností, která se v mládí projevuje, je egocentrismus, kvůli 

němuž si mladý člověk cítí zcela unikátní a je přesvědčen, že mu ostatní, zejména 

starší generace, nemohou porozumět (Macek, 2003: str. 17). 

Mládí je tak obdobím, kdy jedinec přechází od období závislosti na 

druhých, ať už fyzické nebo psychologické, ke stadiu, kdy začíná být na druhých 

relativně nezávislý, stává se tak producentem svého vlastního vývoje. Základním 
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tématem a záměrem dospívání je pak formování vlastní osobnosti a identifikace  

v rámci společnosti. Správný výběr sociálních rolí pak napomáhá zařazení do 

společnosti vrstevníků a navazování sociálních vazeb, které jsou pak zásadní pro 

vývoj a začlenění jedince do společnosti. 

1.3. Mládež a subkultury 

Hovoříme-li o kultuře mládeže, je zcela zásadní zmínit subkultury  

a příslušnost mladých lidí k nim. Pro mládež je velmi důležité utváření silných 

vrstevnických vztahů, které jsou definovány jak volnými skupinami, tak i 

uzavřenými seskupeními. Tyto specifické sociální skupiny charakterizují znaky 

jako existence navzájem integrujících jedinců, propojení rolí a existence 

společného vědomí, dokážou také podpořit identitu příslušnosti  

k vyšším celkům. Naplňuje se přitom funkce jakési informační a interakční 

platformy, nabízejí se nejrůznější varianty chování a nové zkušenosti. Role 

vrstevníků je zcela zásadní, jelikož se vrstevnické skupiny stávají unikátním 

výchovným činitelem. Dospívající mezi sobě podobnými lidmi prožívají období 

hledání a budování identity, která je často spojována s příslušností k různým 

subkulturním skupinám (Smolík, 2010: str. 35). 

Abychom mohli rozebírat subkultury mládeže, je třeba vymezit, co je 

subkultura obecně. Subkultura mládeže obecně je fenoménem, který vznikl v 

důsledku vyčlenění mládí jako samostatného období života. Kultura mládeže 

původně vznikala jako jakási opozice ke světu dospělých, postupem času se však 

začala vyvíjet a nabývat autonomní charakter. Typickým znakem subkultury 

mládeže je například užití specifických výrazových prostředků, mezi něž patří 

užití slangu (specifický slovník, reprezentující hodnotovou orientaci, kulturní a 

sociální vazby, typická označení některých životních situací či zkušeností) 

(Macek, 2003: str. 38). 

Dalšími příznaky jsou vizuální projevy, jako specifické účesy a oděvy, 

které označují příslušnost ke konkrétní skupině vrstevníků, případně naznačují 

hodnotovou orientaci. Zásadní význam má jako atribut kultury mládeže hudba. 

Vyjadřuje názory a hodnoty, je také prostředkem vyjadřování. Tyto atributy jsou 
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zásadní pro vymezení odlišných subkultur, pomáhají přiřazení se k určité skupině 

a k ochraně před skupinami nežádoucími (Macek, 2003: str. 39). 

Přestože jednotlivé subkultury mládeže, jako je například emo nebo hip 

hop, jsou spojovány s posledními roky, můžeme tvrdit, že s fenoménem 

subkultur se naše společnost setkávala ve druhé polovině 20. století, zejména po 

druhé světové válce. Utvářely se především v Anglii a Spojených státech 

amerických, s nástupem globalizace se rozšířily i do jiných států světa. Pomocí 

subkultur se dospívající pokouší determinovat své “já”, pro většinovou 

společnost je příjem subkultur zkreslován množstvím předsudků. Typická je  

i nedůvěra ke státním institucím, které jsou v povědomí mladých lidí spojeny  

s byrokratickou mocí a institucionalizovanou společností (Smolík, 2010: str. 30). 

Velmi důležitou roli pro zkoumání subkultur hraje bezesporu styl, který  

určité subkulturní skupině přísluší. Dick Hebdige například subkultury zkoumá 

z hlediska projevování stylů, a to na příkladu teddy boys, punkerů, nebo hippies. 

V poválečném období již nebylo zachování sociální vrstvy jako relevantní 

kategorie v rámci kultury mládeže možné, nicméně zdánlivě spontánní výskyt 

jednotlivých stylů mládeže vyzval některé badatele k diskuzi o mládeži jako nové 

sociální vrstvě –  teenage konzumentů (Hebdige, 1979: str. 75). Vnímání stylů 

teenagerů jako kódované reakce na změny, které ovlivňovaly celou společnost, 

mělo vliv na studia stylů mládeže. Tím pádem se prvky jednotlivých subkultur a 

stylů stávají jakýmsi řešením pro soubory okolností a problémů, se kterými se 

teenageři potýkají. (Hebdige, 1979: str. 80 – 81). Dle Hebdige jsou subkultury 

jakýmsi šumem symbolizujícím zásah do tradičního řádu, který způsobí 

zobrazení skutečných fenoménu v médiích. Proto navrhuje nepodceňovat 

subkultury a nepovažovat je za pouhou metaforu pro potenciální projevy 

anarchie, nýbrž za skutečné poruchy v systému reprezentace skutečnosti. Vznik 

subkultury je totiž vždy doprovázen vlnou pozornosti ze strany médií, která je 

nejčastěji poměrně ambivalentní, přičemž tím, co přitahuje pozornost, jsou právě 

stylistické inovace, které daná subkultura nabízí. Subkultury tak zavádí nové 
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trendy a mají tendenci vytvářet podněty, které později mají vliv na příslušná 

odvětví, jimiž jsou například hudba nebo móda (Hebdige, 1979: str. 90, 93). 

1.3.1. Subkultury mládeže a média 

Chceme-li definovat subkulturu mládeže, hovoříme o typu subkultury, 

který je vázaný na specifické způsoby chování mládeže a její sklon k určitým 

hodnotám, akceptování či zavrhování určitých norem nebo na určitý životní styl. 

Pojem životní styl, který je občas se subkulturou zaměňován, chápeme 

jako souhrn životních norem, které jedinec aktivně prosazuje. Dalším stěžejním 

pojmem pro popis subkultur mládeže je identita. Dle Petera Bergera a Thomase 

Luckmanna je to jev, který je výslednicí dialektiky vztahu jedince a společnosti 

(Berger, P. L., Luckmann, T., 1999).  

Při zkoumání televizních seriálů pro teenagery je také důležité popsat 

vztah subkultur mládeže a médií. Média mají vliv na utváření stylů  

a subkultur, stejně tak jako subkultury mohou být tématem pro média. 

Počátky současného způsobu informování o subkulturách mládeže se 

objevily v padesátých letech 20.století ve Velké Británií. V té době se totiž 

objevily subkultury jako teddy boys, mods nebo rockers. V souvislosti s tímto 

vývojem můžeme aplikovat pojem amplifikační spirála, která vyjadřuje to, jak 

mohou nadměrné a nepřesné informace zhoršovat skutečnost,  

v tomto konkrétnem případě zobrazení subkultury (Smolík, 2010: str. 92). 

Většina subkultur mládeže byla zaměřená proti masovým médiím, proto si 

část subkultur vytvářela vlastní alternativní informační kanály, ať už se jedná  

o magazíny, nebo modernější odklon v podobě internetu a internetových 

komunit, blogů a webových stránek.  

Kromě alternativních komunikačních kanálů se subkulturám věnují  

i mainstreamová média. Příčinu hledejme nikoliv v trendovém potenciálu 

subkultur, nýbrž v samotném charakteru současné kultury, která umí snadno 

pracovat s nejrůznějšími jevy a proměňovat je v prvky kulturní industrie, mimo 

jiné za účelem generace zisku. Subkulturní prvky se tak stávají artiklem pro tzv. 
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konzumní životní styl (Smolík, 2010: str. 33 – 34). V souvislosti tím bych chtěla 

zmínit termín rekuperace, který popisuje právě kontinuální proces, kdy je 

subkultura začleněna jako prvek do zábavních útvarů v rámci dominantní 

mytologie, ze které vlastně původně pochází. U procesu rekuperace můžeme 

vyčlenit dvě charakteristické formy: 1) přeměna subkulturních prvků do masově 

produkovaných předmětů (forma zboží), 2) označení a redefinice deviantního 

chování dominantními skupinami – policií, médií, atd. (forma ideologie) 

(Hebdige, 1979: str. 94).  

V důsledku těchto procesů vznikly postsubkultury, a to právě transformací 

subkultur do těchto nových struktur společnosti, které nenesou impulz vzpoury 

proti dominantní kultuře. Stalo se tak i díky kulturnímu pluralismu, kdy vzniká 

nové pochopení životního stylu. Post-subkultury jsou spojeny s tím, čemu 

Zygmunt Bauman říká „neokmeny“ a vysvětluje je jako nové způsoby spotřeby, 

kdy konzumace určitých komodit člověka snadno přesouvá mezi „neokmeny“, 

aniž by měl potřebu měnit svou ideologii. (Bauman, 2004: str. 189 – 190). Právě 

tak příslušníci post-subkultur vybírají prvky, které je oslovují, a fúzují je do 

nových stylů. 

Vzestup kultury mládeže ve spojení s masovými médii měl obrovský vliv 

na způsob spotřebního chování mládeže. Příjem nového spotřebního zboží 

mladým publikem vyústil ve velkolepou kulturu mládeže, která se viditelně 

distancovala, jak od kultury dětství, tak i od kultury dospělosti, a stávala se tak 

samostatnou entitou. Přístupy subkulturních studií k mládeži však ukázaly, že 

kultura mládeže je členěná podobně jako jiná kultura v rámci sociální 

stratifikace, což se původně zdálo být opakem. Spíše než nahrazením klasických 

třídních kultur je tak kultura mládeže další složkou v rámci této stratifikace. 

Jelikož sociální vrstvy se z ekonomického hlediska hodnotí podle spotřeby 

komodit, je mládež s kulturou jí příslušnou jednou z dalších vrstev. Mládí může 

být vykládáno jako období, kdy probíhají společenské změny jedince, a v 

současné době je velmi často definováno právě přijetím amerických kulturních 

modelů a prvků (Green, 2005). 
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1.4. Mládež a rizikové chování 

Vzhledem k častému projevování rizikového chování v rámci tematické 

náplně televizních seriálů pro mládež je třeba definovat také rámec 

problematického chování, který je u mladých lidí charakterizován některými 

typickými formami projevů.  

Jedním z typických projevů problematického chování je delikventní 

chování a kriminalita. Vývoj kriminality měl v devadesátých letech rapidní 

nárůst a projevilo se to i u kriminality nezletilých. Od časných osmdesátých let 

do roku 1994 se zvýšil počet zatčení mladých delikventu ze 4 na 7 osob na 1000 

mladistvých.
1
 Co se týče charakteru trestné činnosti, zhruba třetinu z nich tvoří 

majetková trestná činnost, konkrétně krádeže, dále se vyskytuje násilná trestná 

činnost a trestné činy spáchané pod vlivem drog nebo alkoholu. Specifickou  

a novou trestnou činností se také stala prostituce mladých a pornografie. Dle 

výzkumů Oldřicha Matouška a Andrey Matouškové hraje v tomto vývoji roli 

oslabování rodinných vazeb, zvýšení nezaměstnanosti, nejistota mladých lidí  

a oslabení sociální kontroly části mládeže (Matoušek, Matoušková 2011). 

Dalším z projevů je konzumace drog a alkoholu, přičemž k poslednímu 

panuje v naší společnosti velmi liberální vztah. Přestože podávání alkoholu do 18 

let (v USA dokonce do 21 let) je trestně postižitelné, většina adolescentu má své 

první zkušenosti s alkoholem o mnoho dříve. V devadesátých letech proběhl také 

nárůst v užívání měkkých i tvrdých drog. V současnosti se zvyšuje počet 

zkušenosti s drogami dokonce u středoškolských studentů. Například vyzkoušení 

měkké drogy, jako marihuana nebo extáze, se přirovnává mezi adolescenty ke 

společenské události a přiblížení se k určitým standardům mezi vrstevníky 

(Macek, 2003: str. 111). 

Neméně častým problémem je také rizikové sexuální chování  

a promiskuita. Informovanost o sexuálním životě a rizikovém sexuálním chování 

získávají adolescenti nejčastěji až během středoškolských studií. Navíc nebezpečí 

                                                 
1
 Statistiky dostupné na U.S. Department of Justice <https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojjdp/191052.pdf> 
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onemocnění je jen zřídka předmětem komunikace mezi partnery (Macek, 2003: 

str. 113). 

Dalším faktorem, který je podmíněn osobnostně, sociálně i kulturně, jsou 

poruchy příjmu potravy. Stravovací návyky a postoj k příjmu jídla bezesporu 

podléhají kulturním a módním trendům, přičemž nejde jen o ideály štíhlosti  

a zdraví, ale především o poruchy celkového sebehodnocení a silnou potřebu 

sebekontroly. Úzce tedy souvisí s hledáním identity, nebo i strachem z dospělosti 

a vývoje těla (Macek, 2003: str. 113). Nejčastějšími projevy poruch příjmu 

potravy jsou onemocnění anorexie a bulimie. 

Dalším problémem je krize identity, ze které se v posledních letech  

z vývojového úkolu adolescence stává celoživotní téma. Objevují se přitom 

adaptační problémy a poruchy vztahu k vlastnímu já. Velká potřeba vysokého 

sebehodnocení a kontroly může vést k přecenění vlastní vůle a nadměrnému 

sebeovládání, nebo naopak k rezignaci na seberegulaci. V devadesátých letech se 

také začalo mluvit o tzv. generaci X (nejdříve v USA, později v Evropě), která 

ztělesňuje údajně první generaci, jež přestala věřit, že její život bude lepší než 

život rodičů. Příslušníci této generace se vyznačují pesimističtějšími postoji, 

nemají výrazně profesionální ambice, nemají vyhraněné ideály  

a důležitými hodnotami jsou pro ně zábava a klid (Macek, 2003: str. 114). 

2. Žánr teen drama 

Abych definovala a označila hranice žánru teen drama, nejprve definuji 

seriálový žánr jako takový a nastíním jeho historii. Zejména se pak budu věnovat 

pojmu soap opera. Také v této kapitole shrnu vývoj kinematografické produkce 

pro mládež, která implikovala vznik žánru teen drama. Díky tomu budu moci 

nastavit rámec žánru teen drama jako takového. 

2.1. Charakteristika žánru soap opera 

Soap opera je žánrem, který začal vznikat v období, kdy se objevila 

potřeba nalákat publikum k novému médiu – rádiu, které započalo úspěch 

vysílání jako takového. Existuje určitý soubor prvků, který charakterizuje formu 

a je nezbytný pro definici zachycující strukturální a duchovní aspekty žánru. 
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Soap opera je rozhlasovým nebo televizním dramatem v seriálové podobě. 

Disponuje základním souborem míst a postav, jejichž každodenní osobní a 

emocionální život je podstatou vyprávění, a je vysílaná více než třikrát týdně po 

dobu 52 týdnů v roce (Hobson, 2003: str. 1). Tato definice je pro některé 

programy zcela relevantní, ne úplně korektní pro jiné, které všechny podmínky 

nesplňují (např. frekvence vysílání). Typickým znakem je cliffhanger, což je 

označení pro ukončení epizody tak, že je vyprávění přerušeno ve velmi napjatém 

okamžiku, takže diváci jsou vyzváni ke zhlédnutí následující epizody, pokud 

chtějí vědět, jak příběh pokračuje. Ve starších seriálech cliffhanger spočíval často 

v náhle přerušené akci, kdy další epizoda začínala ve stejném okamžiku příběhu. 

V takových případech se nedá uvažovat o imaginárním plynutí času mezi dvěma 

epizodami (Ang, 2013: str.53). 

Soap opera vytváří iluzi, že postavy a místa existují a události pokračují 

nezávisle na přítomnosti diváka, který je sice vyzýván k tomu, sledovat postavy a 

prožívat jejích životy, nicméně je vytvářena iluze, že děj probíhá i bez účasti 

diváka (Hobson, 2003: str.2). 

V žánru soap opera existuje několik dějových linií, které jsou vybudovány 

kolem velké skupiny postav žijících na stejném místě, a produkují dojem rychle 

se vyskytujících událostí, díky tomu, že scény a sekvence v jedné epizodě 

zahrnují několik různých kombinací postav. Krátké scény zahrnující různé 

kombinace postav za sebou rychle následují a tím vyvíjí pohyb děje. Epizody 

seriálu obvykle probíhají v poměrně krátkém časovém rámci a reprezentují 

většinou jeden den, a někdy jen několik hodin. Výměna informací mezi 

postavami přes vzájemnou komunikaci a konverzace, zadržování informací, které 

bylo odhaleno obecenstvu, diváka podporuje v tom, aby propojoval minulost  

a současnost děje, spekuloval o budoucích událostech a zažíval příjemnou 

nejistotu ohledně dalšího vývoje událostí a jejich vlivu na vztahy mezi 

protagonisty (Bignell, 2008:str.120 – 121). 

Soap opery jsou dramata s velkým množstvím postav a jejich příběhy, 

lokalizace a zájmy jsou zakotveny v diskurzu dané kulturní společnosti. Zdá se, 
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že svým zobrazením každodenního života odrážejí realitu, ale díky svému stylu 

vyprávění a narativnímu progresu, které jsou nezbytné pro vývoj televizí, 

nakonec mají více funkcí, než pouhý odraz reality (Bignell, 2008: str.120 – 121). 

Dle Roberta C. Allena pracuje soap opera s velmi odlišným systémem 

vyprávění a jinými dramatickými principy než ty, co se vyskytují ve více 

uzavřených narativních formách: ty jsou založeny na nemožnosti nekonečnosti. 

Použijeme-li sémiotickou terminologii, vzdává se soap opera syntagmatické 

determinace (směrování hlavní zápletky), aby získala paradigmatickou 

komplexitu (jak konkrétní událost ovlivňuje komplexní síť vztahů mezi hrdiny). 

Dlouhodobý, loajální divák je tedy odměněn znalosti velkého a komplikovaného 

světa postav a jejich historie, zatímco nezkušený divák po zhlédnutí náhodné 

epizody nerozumí diskuzím nerozlišitelných postav o událostech neurčitelného 

významu (Allen, 1995: str. 7– 8). 

V neposlední řadě podtrhuje Robert C. Allen ekonomickou podstatu soap 

opery, kdy každá epizoda představuje dvě textové hierarchie, v závislosti na tom, 

zda se díváme z pohledu diváků, nebo výrobců. Pro diváka je základním 

textovým systémem fiktivní svět, který vytváří a udržuje. Nicméně, je tento svět 

pravidelně pozastaven a intervenován sekundární komerční textualitou (Allen, 

1985: str. 58). 

2.2.  Vznik a vývoj seriálových žánrů a soap opera 

Seriálový žánr máme především spojený s rozhlasem a televizí, nicméně 

prvky seriálové narace se začaly využívat ještě v období rozvoje periodického 

tisku ve 2. polovině 18. století, kdy vznikaly tištěné seriály proto, aby tištěná 

media získala čtenáře, kteří se budou k periodiku stále vracet (Wittebols, 2004: 

str. 12 – 13). 

Rozhlasové seriály začaly v Americe vznikat na konci dvacátých let  

a cílily často na ženy v domácnosti, které, ač neměly vlastní příjem, často 

rozhodovaly o kupovaném zboží, a proto byly žádanou cílovou skupinou 

(Wittebols, 2004: str. 12 – 13). Některé z těchto seriálů později získaly označení 

soap opera, které se stalo oficiálním pojmem pro označení kategorie seriálové 
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tvorby. Je zajímavé, že název nevznikl jako metafora, nýbrž jako spojení s 

výrobci pracích prášků, kteří byli sponzory seriálů. V době vzniku komerčních 

rozhlasových stanic ve dvacátých letech byla většina z nich především lokální, 

ale v průběhu třicátých let byl vybudován systém národních sítí, který zajistil 

podmínky nezbytné pro rozvoj soap opery. Již v té době byla stanovena témata, 

která se stala základem pro náměty těchto seriálů: vztahy, žárlivost, rozvody, 

děti, rodina a romantická láska (Hobson, 2003: str. 111 – 113). Popularita 

rozhlasových seriálů přetrvávala i v období války a po ní, v padesátých letech je 

ale porazily televizní seriály.  

V období němého filmu také zažily popularitu filmové seriály, které se 

promítaly v kinech. Ty ale ztratily většinu diváku při nástupu zvukového filmu, 

seriálová tvorba se omezila spíše na adaptace komiksů do seriálové podoby. 

Poslední filmové seriály byly tak natočeny v padesátých letech. 

Vznik televizních soap oper je spojen s rozvojem pravidelného 

komerčního vysílání, které v USA začalo v roce 1941, kdy stanice NBC a CBS 

získaly komerční licence. Zpočátku se vyznačovaly kratší stopáží (15 minut)  

a náklady na produkci byly spíše nižší, což neumožňovalo diváky poutat vizuální 

stránkou. Až v polovině padesátých let se stopáž prodloužila na 30 minut, což se 

pozitivně projevilo na kvalitách seriálů. Zajímavou inovací bylo zasazení děje  

z domova hrdinů do jiných prostředí, například do nemocnic v General Hospital 

nebo The Doctors, což umožňovalo větší variabilitu námětů a snazší zavedené 

nových postav (Allen, 1995). 

V průběhu šedesátých let na americkém trhu soap opery bojovaly televizní 

stanice ABC, NBC a CBS. Aby si mohly navzájem konkurovat, začaly do 

televizních seriálů vnášet nové prvky. Mezi nimi bylo například zařazení 

nadpřirozených prvků, řešení etnických a sociálních otázek, problematiky 

alkoholismu a drogové závislosti. Šedesátá léta přinesla několik nejúspěšnějších 

seriálů všech dob, General Hospital, Another World a Days of Our Lives.  

V sedmdesátých letech byly poslední dva rozšířeny na hodinové epizody. Tento 

vývoj byl reakcí na změny v demografii publika, které proběhly v šedesátých  
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a sedmdesátých letech – a to zejména pokles v denních počtech diváků, poté, co 

stále více žen hledalo práci mimo domov. Soap opery rovněž zachovaly nebo 

získávaly publikum uvedením kontroverzních námětů, například týkajících se 

sexuálních záležitostí, a orientací dějové linky na přilákání většího počtu 

mladších diváků (Allen, 1995). 

Na konci sedmdesátých let vznikla také nová forma seriálu, televizní mini 

-série , které převáděly do filmové podoby náměty nejprodávanějších románů,  

a jejichž epizody, obvykle v počtu čtyři až šesti, byly vysílány ve večerních 

hodinách v průběhu jednoho týdne. Přestože byly mnohem dražší než běžná 

programová tvorba, kvůli vysokým nákladům na produkci, místo natáčení  

a hvězdné herce, přispěly k získávání velkého okruhu diváků, ať už to byli 

předpověditelní diváci z řad čtenářů knihy, ze které mini-série vycházela, nebo 

noví diváci upoutaní senzačním námětem filmu (Allen, 1995). 

Soap opery a televizní seriály se stály globálním fenoménem na počátku 

osmdesátých let. Seriály pro teenagery a mladé publikum se světovým trendem 

staly kolem roku 1990. Dle P. Brookse je seriálový žánr spojen  

s melodramatickou tradicí druhé poloviny 18. století, kdy se hojně užívalo 

stereotypních postav a námětů. Do osmdesátých let byly cílovým publikem ženy 

ve věku 20 až 45 let (Povlsen, 1996: str. 8). Proniknutí denních seriálů do prime-

timeu se odehrálo na konci sedmdesátých let, kdy bylo zahájeno vysílání seriálu 

Dallas, pro nějž byly typické prvky jako velká rodina s mnoha členy, romantické 

zápletky mezi hrdiny a seriálová narace (Wittebols, 2004: str. 159). Dallas se 

vysílal v průběhu 14 sezon a jeho úspěch vyvolal velkou poptávku po podobných 

seriálech. Znakem soap opery je návaznost na reálný čas, což divákovi zaručuje 

pocit reality a blízkosti děje. Dallas a Dynastie se tak úplně nedají označit za 

klasické soap opery, ale spíše za formu primetimeových televizních seriálů 

vyznačujících se velmi vysokou produkční úrovní. Primetimeový seriál má se 

soap operou společné to, že se koncentruje zejména na zobrazení emocí a 

každodenního života, ale životní úroveň hrdinů bývá většinou nadprůměrná až 

vysoká. Produkce těchto seriálů měly obrovské rozpočty a vysoké výrobní 
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standardy, a divákům byl tak představen produkt, který zobrazoval život 

vzdálený od jejích  vlastních každodenních zkušeností. Přesto ale vždy obsahují 

jeden z hlavních elementů úspěchu soap oper u diváků – zobrazení osobních 

problémů a emocionálních prožitků. Děj se sice odehrává v exotických lokacích, 

ale řeší se stále stejné lidské problémy, s jediným rozdílem, že se jedná o 

problémy extrémně bohatých a privilegovaných lidí (Hobson, 2003: str. 175 – 

177). Další vývoj byl ovlivněn seriály, jež cílily na širší publikum, které předtím 

bylo dříve typické spíše pro kinematografickou tvorbu (Povlsen, 1996: str. 9 – 

10). 

Na počátku devadesátých let byly Dallas, Dynastie a další úspěšné 

primetimeové seriály osmdesátých let uzavřeny. Přesto, že se objevovaly další, 

jako Melrose Place, stávaly se seriály a televizní mini-series, (což je označení 

pro seriálové adaptace úspěšných románů, jejichž epizody, obvykle 4-6, jsou 

vysílány  během několika po sobě jdoucích večerů), spíše ohroženým druhem. 

Nicméně seriálům, jako Picket Fences nebo I’ll Fly Away, se stále dařilo, zčásti 

proto, že jejich obsah zahrnoval jak interpersonální vztahy, tak i drama ze soudní 

síně nebo tematiku kriminality. Navíc kromě těchto seriálů ovlivnilo drama 

založené na seriálové naraci moderní tvorbu programu: prvky seriálového 

vyprávění byly uvedeny do většiny sériových programů, což vyústilo v různé 

hybridní formy. Stručně řečeno, seriály se i nadále vysílaly, byly vyvinuty 

seriálové hybridy a další tradiční sériové programy zahrnuly prvky seriálového 

vyprávění (Allen, 1995: str.38 – 39). 

Změna seriálového trhu v osmdesátých letech byla ovlivněna vstupem na 

trh nové televizní stanice Ruperta Murdocha s názvem Fox. Právě Fox začal cílit 

na mladší diváky jako cílovou skupinu, do jeho produkce spadají seriály Beverly 

Hills 90210 nebo Melrose Place z devadesátých let. V roce 1995 následovaly 

další dvě televizní sítě The WB a UPN, které byly později, v roce 2006, spojeny 

do jedné sítě The CW Network. Produkovaly seriály pro teenagery jako 

Dawsonův svět nebo Buffy Přemožitelka upírů (Wittebols, 2004: str. 161). V 
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produkci The CW Network pak vznikl seriál Super drbna, kterému se budu 

věnovat v druhé části diplomové práce. 

Vliv soap opery na mnohé formy televizní tvorby byl na konci dvacátého 

století extrémně silný, jelikož televizní producenti hledali další možnosti, jak 

získat nové publikum. Mnohé z těchto forem se mohou zdát jako přechodné  

a pomíjivé. Mohou byt inspirovány prvky osobního, které byly převzaty ze žánru 

soap opery, ale zobrazují život protagonistů, který se produkční tým rozhodne 

vylíčit jako realitu, tudíž je zde malý prostor pro zapojení. Jako příklad těchto 

forem můžeme uvést spin-offy, kdy jsou známé postavy zasazeny na neobvyklá 

místa a zažívají neobvyklá dobrodružství, případně se hlavním hrdinou spin-offu 

stává vedlejší postava populárního seriálu, nebo reality show, kdy jsou reální lidé 

zobrazováni v poměrně nerealistických situacích a žijí pod konstantním 

dohledem kamer (Hobson, 2003: str. 203 – 208). 

2.3. Historie a vývoj kinematografické a televizní tvorby pro 
teenagery 

Pro pochopení tematiky žánru teen-drama je důležité popsat vývoj kultury 

mládeže ve Spojených státech amerických, kde se většina seriálů produkuje. Ve 

dvacátých letech 20. století započal v Americe vznik segmentu konzumerizmu 

mládeže. V průběhu dvacátých let se americká mládež, zejména studenti 

prestižních středních a vysokých škol, začala cítit jako separovaná sociální 

vrstva, na což samozřejmě zareagovaly marketingové sféry. Ve třicátých letech 

začala mládež hrát velkou roli ve spotřebě, začaly se například vydávat 

specializované časopisy pro dívky, kterým se přezdívalo sub-deb.
2
  

V počátcích rozvoje kinematografie neexistoval žádný určitý žánr pro 

mládež, neexistovalo vlastně ani sjednocené sociální vnímání toho, co si vlastně 

pod pojmem mládež představovat. Na počátku dvacátého století děti často 

                                                 

2 Tento termín má původ ve slově debutante, což dle sociologa Roberta Lynda charakterizovalo 

postavení dívek z vyšší společnosti a jejich vrstevnic ze sociálně slabších rodin, které se je 

snažily napodobovat. 
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opouštěly školu ve věku 14 let a začínaly pracovat, mnozí lidé se bráli a měli děti 

již v 18 letech, stav definovaný pojmem "mládí" byl omezen na několik málo let 

mezi dětstvím a dospělostí. Vnímání filmů v té době bylo také ovlivněno 

sociálními obavami o vlivu filmů na děti, zejména kvůli studiím Payne Fund ve 

třicátých letech, které se zabývaly možným negativním vlivem filmové tvorby na 

děti (Shary, 2007: str. 2). Filmy pro mládež byly tedy zasazeny do následujícího 

rámce: děti byly zobrazovány buď jako preadolescenti (např. herečka Shirley 

Temple), nebo v období rané dospělosti. Ani v jednom z případů ale mladí lidé 

nevedli na obrazovce diskuse na jinak typická témata vývoje, jako je sexualita, 

užívání drog nebo alkoholu, nebo rodinné problémy (Shary, 2002). 

Hollywoodská studia začala také podporovat umělecké skupiny mladých 

hvězd, které se objevily, aby reprezentovaly současné ideály a mnohdy reálné 

zobrazení mládí. Po druhé světové válce se v Americe objevila nová sociální 

skupina: teenageři. Věk mezi dětstvím a dospělostí se postupně stal legitimním, 

debatovaným a prodlouženým, oproti dřívější době. Více mladých lidí déle 

zůstávalo ve škole a s příchodem poválečné prosperity začali hojně studovat i na 

vysokých školách (Shary, 2002). 

Dalšími faktory, které přispěly k růstu populace teenagerů v padesátých 

letech 20. století, jsou: větší dostupnost automobilů, oživení ekonomiky, 

popularizace rokenrolové hudby a v neposlední řadě vliv televize. To ovšem 

neznamená, že by hollywoodská studia v padesátých letech hned vsadila na role 

teenagerů: proces představení poválečné mládeže publiku byl spíše opatrný, téma 

teenagerů bylo stále ještě trochu tabuizované, přestože již prosakovalo do 

populární kultury a politiky. Archetypálního teenagera padesátých let ztělesňoval 

James Dean, jehož role ve filmu Rebel bez příčiny (1955) je pravděpodobně 

nejvlivnější ukázkou pocitu úzkosti adolescentů v americké kinematografii. Pod 

tímto vlivem Hollywood formoval další umělce symbolizující neklidné mládí 

(Shary, 2002: str. 4). 

Ještě pozoruhodnějším trendem než pouhé objevení mladých umělců byla 

nová konfrontace filmového průmyslu s typickými podněty, které přinášelo téma 
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mládí. Ve filmech se tak řešily problémy jako studium a vztahy na střední škole, 

postoj k alkoholu, dynamika rodinných vztahů, zločiny, v malé míře 

homosexualita, dramatizace podmínek svádějících k násilí na středních školách a 

představení rockové hudby a možná nebezpečí sexuality dospívajících. 

Přestože v sedmdesátých letech nebyla kinematografická produkce pro 

mládež nejpopulárnější a Hollywood mohl udržovat objem této produkce  

i v průběhu osmdesátých let, soustředil se na dramaturgii zaměřenou na mládež 

více než kdy předtím. V osmdesátých letech s přesunem většiny kin do 

nákupních center nebo do jejích blízkosti vznikla větší potřeba zaměřit se na 

mladé diváky, kteří tato centra frekventovaně navštěvovali, a tato publika tedy 

tvořila první generaci diváků multikin (Shary, 2002: str.19). 

Mezi roky 1980 a 1985, se zformovalo šest hlavních přístupů k filmu pro 

mládež, které nabízel Hollywood: horory, sci-fi filmy, komedie se sexuálním 

podtextem, romantická melodramata, dramata o mladistvých delikventech, a 

zobrazení školního života, které často půjčovalo prvky od ostatních trendů. 

Horory měly krátce trvající úspěch na začátku osmdesátých let  a byla v nich 

odhalena dřívější tabu, jako například zobrazení nahoty nezletilých na filmovém 

plátně, a přenesly pozornost na sexualitu, morálku a další problémy 

dospívajících, a to těmi nejdramatičtějšími prostředky. Sci-fi filmy již na konci 

osmdesátých let zobrazují mladé lidi užívající počítače a videohry. Byly 

produkovány menšími studii, což naznačuje, že Hollywood si byl vědom změn 

kulturních podmínek pro mládež, která aktivně využívala nové technologie. 

Komedie se sexuálním podtextem a romantická melodramata by se daly shrnout 

do společné kategorie, přestože tyto filmy často nemají kvalitní obsah, jsou 

považovány za zobrazení důležitého jevu mládí, a sice objevení sexuality  

a romantické lásky. Vliv dramat o mladistvých delikventech byl asi 

nejvýraznější, jelikož nabízely intenzivní zobrazení agresivních projevů, po 

kterých touží dospívající a ze kterých mají rodiče největší strach. Filmy ze 

školního prostředí jsou pravděpodobně základním stavebním kamenem další 

kinematografické tvorby pro mládež, přesto často popisují dospívající ve zcela 
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odděleném kontextu než jiné kategorie žánru. Ve většině školních filmů, nějaká 

vzdělávací instituce se stává kulisou pro zkoumání otázek mládeže. V této tvorbě 

se prezentuje řada kulturních stylů a trendů mládeže a vznikají archetypy hrdinu, 

jako je podivín, sportovec, rebel, populární dívka nebo delikvent (Shary, 2002). 

Tyto kategorie filmů pro mládež v americké kinematografii existovaly až 

do konce dvacátého století a stále utváří rámec, ve kterém jsou filmy pro mládež 

produkovány a uváděny na trh nyní, na začátku jednadvacátého století,  

i když jednotlivé styly v rámci těchto kategorií mizí nebo se mění pod vlivem 

současné kultury. 

V polovině devadesátých let bylo zahájeno nejnovější rozšíření výroby 

filmu pro mládež, a to v návaznosti na velmi úspěšné a provokativní filmy pro 

mládež, jako například Romeo a Julie režiséra Baze Luhrmanna nebo Vřískot 

(oboje z roku 1996). Různá média začala využívat stupňující se popularitu 

kultury pro dospívající, což bylo patrné nejen ve filmech, ale i v televizních 

pořadech, jako Buffy Přemožitelka upírů, nebo velký hit Dawsonův svět, což 

mělo za následek zvyšování počtů rolí pro dospívající ve filmech. Mladá 

populace na konci 20. století byla svědkem nové vlny filmů, které vyhovovaly 

jejimu vkusu a zkoumaly jejich prototypy, a tyto filmy byly a budou i nadále 

nepochybně ovlivňovány evolucí zobrazení mládeže předchozích generací 

(Shary, 2002).
 

 

2.4. Charakteristika žánru teen drama 

Teen drama se obsahově zaměřuje na životy a starosti mladých lidí, kteří 

prožívají náročné období dospívání. Příchod seriálu Beverly Hills 90210 v roce 

1990 rozšířil a změnil rozsah seriálů pro mladé lidi, přesunul je do hlavního 

vysílacího času a umožnil zpracování témat pro mládež do hodinového formátu. 

Zavedl také obsazení téměř výhradně mladými hvězdami a udělal život teenagerů 

středem děje. Seriál se nepokoušel přilákat k obrazovkám široké publikum tím, 

že do hlavních dějových linií zahrnul postavy různých věkových kategorií, 
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naopak se úzce zaměřil na skupinu protagonistů, kteří byli stejně nebo podobně 

staří. 

Formálně sdílí teen drama se soap operou narativní organizaci a důraz na 

řešení spíše osobních a psychologických záležitostí než globálních 

společenských témat. O teen dramatu nelze mluvit jako o pouhé demografické 

variantě žánru soap opera, existuje již jako samostatný žánr a od soap opery se 

odlišuje sofistikovanějším přístupem k předmětu zobrazení. Jsou pro něj typické 

prvky kvalitní televizní tvorby, jako břitký humor a kvalitní scénáře, vysoké 

výrobní náklady, které jsou typické pro primetimeové programy (Green, 2005). 

V návaznosti na úspěch Beverly Hills 90210 vznikly seriály Dawsonův 

svět, Buffy Přemožitelka upírů a Roswell, které mladé lidi představovaly jako 

protagonisty nezávislé na autoritách či rodičích, jejichž rodinné struktury jsou 

zobrazovány jako méně důležité, než sociální vztahy. Teen drama mladé postavy 

ve většině případů prezentuje jako plně funkční sexuální a sociální bytostí, které 

jednají bez jakýchkoliv omezení, ovšem neprovázejí je povinnosti a odpovědnost 

spojené s dospělým životem. 

Typickým představitelem počátku žánru teen drama je kanadský seriál 

Degrassi High (vysílán od roku 1989), v něm se mladí hrdinové setkávají 

s problémy, které se do té doby v televizní tvorbě ve spojení s adolescenty často 

nezobrazovaly – těhotenství a interrupce, sebevraždy nebo obtěžování.  

Nejúspěšnějším a nejdéle vysílaným seriálem pro mladé byl Beverly Hills 

90210 (vysílán od roku 1990), jenž zobrazoval život teenagerů s bohatých rodin, 

kteří se ve výsledku potýkají se zcela stejnými problémy jako jejich méně 

zajištění vrstevníci. Přesto bude zasazení do prostředí vyšších společenských 

vrstev pro budoucí seriály pro teenagery velice typické. Beverly Hills 90210 byl 

natolik úspěšným seriálem, že se vysílal a do doby, kdy jeho hrdinové vyšli 

z teenagerského věku, nastoupili na univerzity a začali žít dospělým životem. 
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Dalším populárním seriálem byl Dawsonův svět (vysílán od roku 1998), 

který známý pro velmi sebereflexivní a introspektivní postavy, který měl ambice 

být zařazen do „kvalitnější“ televizní tvorby. 

Tematika bohatých rodin a privilegovaného prostředí zažila renesanci 

díky seriálu The O.C. (vysílán od  roku 2003), jehož tvůrcem je Josh Shwartz, 

který se díky The O.C. stál jakýmsi guru seriálů pro mládež a jeho dalšími díly 

jsou Super drbna nebo The Carrie Diaries, prequel (označení pro příběh, který 

předchází již známému narativnímu celku) úspěšného seriálu Sex ve městě. 

Teen drama Super drbna (vysíláno od roku 2007) je adaptací 

stejnojmenné knihy od Cecily Von Ziegesar. Přestože má seriál poměrně 

infantilní název, je postaven na moderní problematice zachování soukromí na 

internetu. Seriál je zasazen do prostředí newyorské nejvyšší vrstvy a je 

doprovázen velkým množství kulturních odkazů, ať už se jedná o hudbu nebo 

filmovou tvorbu. Velmi typickým je pro tento seriál velké množství product 

placementu. 

Hlavními postavami teen drama jsou většinou skupinky teenagerů v počtu 

pěti až osmi osob, kteří navštěvují stejnou střední školu a zobrazují se ve věku 15 

až 18 let. Mezi nimi jsou většinou průměrní studenti, ale vždy se objevuje 

postava, pro kterou jsou typické excelentní studijní výsledky, a studijní outsider 

třídy. Většina postav jsou heterosexuálové, ale vždy se objevují jedna až dvě 

homosexuální postavy. Pro volný čas postav jsou typické aktivity jako 

nakupování, návštěva baru či společenských akcí, provozování koníčků, 

konzumace komerční produkce a v některých případech brigády či zaměstnání na 

částečný úvazek. 
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3. Úvod do empirické části 
3.1. Popis děje a hlavních postav seriálů Beverly Hills 90210 a 
Super drbna 

Teen drama jsem zvolila jako předmět výzkumu pro svou diplomovou 

práci především proto, že se jedná o televizní žánr, který mi je znám již od 

dětství. Až do současné doby jsem tento žánr považovala za jistý druh 

odpočinkové činnosti, u které není potřeba se aktivně intelektuálně zapojovat. 

Přesto jsem si začala uvědomovat, že seriály pro teenagery, které jsem sledovala 

před patnácti lety a které sleduji dnes, ač mají stále zdánlivě podobnou tematiku, 

se v jejím zobrazování začaly signifikantně odlišovat. Příležitostí k výzkumu se 

tak stala jedna z mediálních forem, které znám z každodenního života. 

Oproti předpokladu, který jsem uváděla v tezích mé diplomové práce, 

jsem podkladový materiál vymezila první a druhou sérií jednotlivých seriálů. Je 

tomu tak proto, že z hlediska doporučené konstrukce vzorku ve třetích sériích, 

které jsem původně plánovala do materiálů zahrnout, nedochází k dějům, které 

by ovlivnily průběh nebo výsledek analýzy. V celé kapitole věnované 

empirickému výzkumu budu tedy pracovat s výše uvedeným materiálem. 

Další skutečnosti, kterou bych chtěla zmínit, je překlad jednotlivých 

dialogů a tvrzení, které ve své práci uvádím jako příklady ilustrující analýzu. 

Nepovažuji autorský styl překladatelů seriálů za zásadní složku, která by mohla 

průběh analýzy ovlivnit, proto jsem většinu překladů z anglického jazyka 

uskutečnila samostatně. 

3.1.2. Popis děje a hlavních postav seriálu Beverly Hills 90210 

Beverly Hills je jedním z nejznámějších, nejdéle vysílaných (1990 – 2000) 

a nejúspěšnějších teen dramat.  

Děj prvních dvou sérií teen dramatu Beverly Hilĺs 90210 se odehrává 

v letech 1990 – 1992 v kalifornském městě Beverly Hills v USA. Ústřední 

dvojice hrdinů, dvojčata Brandon a Brenda Walsh, se společně se svými rodiči 

stěhují do Beverly Hills ze státu Minnesota. 
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Sourozenci nastupují na novou střední školu a setkávají se s novými lidmi 

a životními situacemi. Přátelský a přitažlivý Brandon ihned nachází nové 

kamarády – zdánlivě bezstarostného Stevea Sanderse a buřiče Dylana McKaye. 

Díky své práci ve školních novinách se také seznámí se vzornou studentkou 

Andreou Zuckerman, kterou k Brandonovi v průběhu těchto dvou sérií pojí 

platonický vztah. Navenek klidná a ambiciózní Brenda se hned seznamuje 

s nejpopulárnější dívkou školy Kelly Taylor a skromnou Donnou Martin. 

Interakce hrdinů je často zasazena do školního prostředí. 

Rodina Walshova není finančně zajištěna ve stejné míře jako rodiny přátel 

Brandy a Brandona, což je pro ně v jisté míře komplexem a výzvou začlenit se 

do bohaté společnosti nových přátel. V průběhu celého seriálu je zobrazován 

životní styl bohatých obyvatel města, včetně domů, nákupních zvyků nebo 

trávení volného času. Brandon si tak začíná přivydělávat v baru Peach Pit, který 

se stává lokací, kde se odehrává velká část děje seriálu. Brenda spíše spoléhá na 

finanční podporu rodičů a často jim vytýká, že nedisponuje stejnými prostředky 

jako její přítelkyně. 

Kromě přátelství navazují sourozenci také partnerské vztahy. Brenda se 

stává přítelkyní Dylana McKaye, Brandon nemá dlouhodobý vztah, jsou ale 

zobrazována jeho četná milostná vzplanutí s nejrůznějšími vedlejšími hrdinkami 

seriálu. 

První série popisuje hlavně začlenění sourozenců do nové společnosti a 

vrcholí koncem školního roku a závěrečným plesem. 

Druhá série popisuje letní prázdniny a další vývoj životů hrdinů na střední 

škole. Setkávají se s novými podněty, ať už se jedná o morální volby nebo touhu 

po samostatnosti a prosazení svých nápadů. Novou hrdinkou je Emily, která se 

stane středem zájmů chlapců a hrozbou pro dívky. Její krátký vztah s Brandonem 

však přináší spíše skandální události, než partnerské uspokojení. Andrea je stále 

platonicky zamilována do Brandona, ale její hlavní snahy jsou zaměřeny na 

budování akademické kariéry. 
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Donna projevuje romantický zájem o mladšího Davida, Steve se snaží 

najít svoji biologickou matku. Kelly se setkává s násilím a prožívá další rodinné 

drama, kdy její matka nachází nového manžela a otěhotní. Dramatický vztah 

Brendy a Dylana vrcholí útěkem do Mexica, což pochopitelně odsoudí Brendini 

rodiče. 

Tabulka 1. Postavy a obsazení v seriálu Beverly Hills 90210. 

postava herec stručný popis 

Brandon Walsh Jason Priestley Upřímný, optimistický, ambiciózní, 

přátelský  

Brenda Walsh Shannen Doherty Ambiciózní, tichá, naivní, tvrdohlavá 

Kelly Taylor Jennie Garth Sebevědomá, populární, empatická 

Steve Sanders Ian Ziering Optimistický, populární, 

bezstarostný 

Andrea Zukerman Gabrielle 

Carteris 

Ambiciózní, pocházející z chudých 

poměrů, bojuje za pravdu 

Dylan McKay Luke Perry Charismatický, drsný, ovlivněný 

rodinnými problémy 

David Silver Brian Austin 

Green 

Aktivní, nadaný, komunikativní 

Donna Martin Tori Spelling Stydlivá, přátelská, klidná 

Cindy Walsh Carol Potter Matka sourozenců, otevřená, 

upřímná, starostlivá 

Jim Walsh James Eckhouse Otec sourozenců, podporující, 

optimistický 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jason_Priestley
http://en.wikipedia.org/wiki/Shannen_Doherty
http://en.wikipedia.org/wiki/Jennie_Garth
http://en.wikipedia.org/wiki/Ian_Ziering
http://en.wikipedia.org/wiki/Gabrielle_Carteris
http://en.wikipedia.org/wiki/Gabrielle_Carteris
http://en.wikipedia.org/wiki/Luke_Perry
http://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Austin_Green
http://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Austin_Green
http://en.wikipedia.org/wiki/Tori_Spelling
http://en.wikipedia.org/wiki/Carol_Potter_(actress)
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Eckhouse
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3.1.3. Popis děje a hlavních postav seriálu Super drbna 

Knižní předlohou seriálu Super drbna je série románů Super drbna od 

americké autorky Cecily von Ziegessarové. 

Děj seriálu se začíná odehrávat v roce 2007 v New Yorku. Hlavními 

hrdinkami jsou středoškolačky Serena van der Woodsen a Blair Waldorf, dívky 

z bohatých rodin, které žijí v luxusní newyorské čtvrti Upper East Side. Serena 

se do New Yorku vrací po pobytu v internátní škole a opět zabírá místo 

nejpopulárnější dívky ve škole, což znepokojuje ambiciózní Blair, která v době 

její absence zaujala pozici královny střední školy. 

Osudy obou dívek se proplétají s dalšími hrdiny, mladíky s bohatých 

rodin, Chuckem Bassem a Natem Archibaldem. Další dvojicí jsou sourozenci 

Dan a Jenny Humphrey, kteří pochází s chudší rodiny. Dan touží po kariéře 

spisovatele a je zamilován do Sereny, se kterou později naváže partnerský vztah, 

Jenny je ambiciózní dívka z mladšího ročníku a touží po popularitě a uznání 

starších dívek. 

První série popisuje zejména návrat Sereny a její vztah s Danem a také 

odkrývá tajemství, proč musela Serena opustit město. Byla totiž svědkem smrti 

chlapce, který se předávkoval drogami, a tímto ji vydírala bývalá spolužačka 

Georgina, která se v průběhu seriálu objevuje jako záporná hrdinka. Druhou 

dějovou linií jsou vztahy Blair a její rozhodování mezi Natem a Chuckem. Další 

neméně důležitou dějovou linií jsou snahy Jenny získat popularitu. 

Druhá série popisuje začátek nového školního roku a zejména vztahy 

protagonistů. Blair a Chuck se snaží dát dohromady, ale jejich vztah stále něco 

ohrožuje. Serena a Dan váhají, zda jejich vztah má smysl. Jenny ambiciózně 

plánuje kariéru módní návrhářky. 

Jelikož se jedná a poslední ročník střední školy, hrdinové se věnují také 

přijímacím zkouškám na vysoké školy a na konci série zjišťujeme, na jaké 

univerzity se dostali. 
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V průběhu celého seriálu jsou aktivity hlavním hrdinů sledovány a 

komentovány anonymním internetovým blogem Super drbna, který odhaluje 

tajemství hrdinů a často jim přináší neočekávané zprávy. Až do skončení seriálu 

není jasné, kdo je autorem blogu. 

Tabulka 2. Postavy a obsazení v seriálu Super drbna 

postava herec stručný popis 

Serena van der 

Woodsen 

Blake Lively Sebevědomá, populární, empatická  

Blair Waldorf Leighton Meester Ambiciózní, cílevědomá, 

bezskrupulózní 

Chuck Bass Ed Westwick Charismatický, drsný, sebevědomý 

Nate Archibald Chace Crawford Klidný, populární, bezstarostný 

Dan Humphrey Penn Badgley Ambiciózní, stydlivý, pocházející 

z chudých poměrů 

Jenny Humphrey Taylor Momsen Ambiciózní, pocházející z chudých 

poměrů, komunikativní 

Vanessa Abrams Jessica Szohr Nezávislá, upřímná, bojuje za pravdu 

Georgina Sparks Michelle 

Trachtenberg 

Bezohledná, podlá, bezskrupulózní 

Lily van der 

Woodsen 

Kelly Rutherford Matka Sereny a Erica, sebevědomá, 

sebestředná 

Eric van der 

Woodsen 

Connor Paolo Bratr Sereny, skromný, upřímný, 

homosexual (důležité pro děj) 

Rufus Humphrey Matthew Settle Otec Dana a Jenny, otevřený, upřímný 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jason_Priestley
http://en.wikipedia.org/wiki/Shannen_Doherty
http://en.wikipedia.org/wiki/Ian_Ziering
http://en.wikipedia.org/wiki/Luke_Perry
http://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Austin_Green
http://en.wikipedia.org/wiki/Tori_Spelling
http://en.wikipedia.org/wiki/Carol_Potter_(actress)
http://en.wikipedia.org/wiki/James_Eckhouse
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starostlivý 

Super drbna Kristen Bell 

(hlas) 

Anonymní autor/ka blogů, 

bezskrupulózní 

 

3.2. Představení metody výzkumu a formulace výzkumné 
otázky 
3.2.1. Kvalitativní obsahová analýza 

Jako metodiku výzkumu tematického zaměření jednotlivých seriálů jsem 

zvolila kvalitativní analýzu obsahu. Nejprve metodiku definují a vymezím ji vůči 

kvantitativní obsahové analýze. 

Kvantitativní obsahová analýza je vysoce strukturovaným a selektivním 

procesem. Postup vychází ze sociálněvědních metod měření a kvantifikace a při 

jeho použití se mediované obsahy zkoumají s ohledem na několik vybraných 

znaků. Charakteristickým rysem je vysoká míra strukturovanosti a s ní spojený 

vysoký stupeň ověřitelnosti. Mezi přednosti metod patří možnost zpracovat velké 

množství obsahů a výsledky šetření podrobit statistickým analýzám, jejichž 

výsledky je možné přehledně znázornit v číselných hodnotách, tabulkách a 

grafech (Schulz, Scherer, Hagen, Reifová, Končelík, 2004: 29 str.). 

Mezi nejčastější podněty ke kritice kvantitativního výzkumu patří 

například slabý nebo žádný kontakt s lidmi a „terénem“, svévolné definování 

proměnných nebo přeměna vyvíjení dat na triviální záležitost kvůli čistě 

statistické logice (Silverman, 2005: str. 18 – 19). 

Neexistuje jednotná teorie, která by představovala základ všech 

kvalitativních společenských výzkumů. Naopak existuje množství východisek, 

které tvoří pozadí kvalitativních přístupů – například interakcionismus, 

postmodernismus, etnometodologie a další (Silverman, 2005). Kvalitativní 

výzkum se vyznačuje induktivní, nelineární povahou (Lindlof, Taylor, 2002: str. 

3). 



 

31 
 

Síla kvalitativního výzkumu spočívá spíše v delších popisech a úvahách 

než ve vytváření statistických tabulek. Proto je kvalitativní výzkum kritizován 

z hlediska přístupu výzkumníka ke kategorizování popisovaných událostí či 

aktivit, což je někdy označováno za problém reliability. Pro prokázání reliability 

by měl výzkumník uvést postup, který použil. Další kritika se týká spolehlivosti 

vysvětlení, které výzkum nabízí, což se také označuje za problém anekdotismu a 

výsledkem je zpochybnění validity kvalitativních výzkumů (Silverman, 2005: str. 

22).  

Pojem reliabilita je spojen s důslednosti pozorování: jde o to, zda nástroj 

výzkumu přinese stejné výsledky pokaždé, kdy je použit. Reliabilita je pro oblast 

výzkumu společenských věd důležitá zejména proto, že nespolehlivý výsledek 

nemůže být považován za platný. Otázka validity má co do činění s pravdivostní 

hodnotou pozorování: záleží na tom, zda výzkumný nástroj přesně popisuje 

podstatu předmětu studie (Lindlof, Taylor, 2002: str. 238 – 240).  

Mezi často používané metody sběru dat při kvalitativním výzkumu patří 

interview, pozorování, dotazování, nebo i použití kombinace zmíněných technik. 

Nedílnou součástí dobrého výzkumu je aplikace nezávislého kritického myšlení, 

ke kterému mohou přispět rozpracování konceptu a metodologie, kritické 

uvažování o vlastním přístupu a další rozpracování již existujícího výzkumu 

(Silverman, 2005: str. 133 – 149). Data, se kterými pak pracujeme, mohou mít 

formu obrazových či textových dat, nahrávek, poznámek z terénu, přepisu 

interview a dalších (Lindlof, Taylor, 2002: str. 114 – 119). Součástí vzorku, který 

budu analyzovat, jsou právě vizuální média, konkrétně videonahrávky 

jednotlivých dílů zkoumaných seriálů. 

Základní přípravou pro uskutečnění kvalitativního výzkumu je definování 

výzkumné otázky, vymezení rozsahu zkoumaných dat a tvorba vzorku, volba 

analytického přístupu a metod (Silverman, 2005). Předmět výzkumu nejčastěji 

hledáme v teoretické a výzkumné literatuře, v rámci veřejných problémů ve 

společnosti nebo osobních zkušenostech a příležitostech. Kvalitativní 

výzkumníci by měli aplikovat strategii výběru vzorku, která řídí výběr toho, co 
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budou zkoumat. Vhodná strategie umožňuje výzkumníkům systematický kontakt 

s komunikačními jevy s minimem plýtvání úsilím (Lindlof, Taylor, 2002). Ann 

Gray navrhuje při volbě strategie zohlednit následující faktory: pochopení, 

k čemu budou data sloužit v celkovém výzkumu; zda strategie zachovává 

integritu respondentu, nebo je výraznější hlas výzkumníka; zda není rámec 

výzkumu příliš nepružný; zda jsou kategorie dostatečně flexibilní a zdá existuje 

možnost vzorek různě přeskupovat (Gray, 2003: str. 161 – 166). 

3.2.2. Tematická analýza obsahu 

Ve své práci budu zkoumat zobrazování témat typických pro teen drama 

v empirické rovině pomoci tematické analýzy obsahu, proto v této kapitole 

definují metodu a postupy tohoto druhu analýzy. 

Základními postupy pro zpracování nashromážděného materiálu, který 

v práci použiji, jsou kódování a kategorizace, které jsou nezbytné k tomu, 

abychom získali extrakt z kvalitativních dat, kterými disponujeme. Kategorizace 

je procesem charakterizujícím význam jednotky dat s ohledem na určité 

generické vlastnosti. Kategorie je pak označením pro obecnější jevy: koncepce, 

témata a další typy celků, které jsou si nějakým způsobem podobné. Kódy jsou 

vazby mezi daty a kategoriemi, které výzkumník navrhuje. Kódy slouží jako 

pomůcky pro označení, oddělení, kompilaci a organizaci dat. Je třeba zdůraznit, 

že kódy nejsou totéž co kategorie. Základním účelem kódování je označit 

jednotky textu, které se významem vztahují k dané kategorií (Lindlof, Taylor, 

2002: str. 219 – 221). 

Kódování v případě tematické analýzy je procesem identifikace témat 

nebo konceptů obsažených v datech. Tematická analýza tedy umožňuje 

kategoriím vyjít z dat, která zkoumáme. Cílem výzkumníka je vybudovat 

systematickou úvahu o tom, co bylo pozorováno a zaznamenáno. Teorie 

vystupuje prostřednictvím tohoto procesu kódování, který propojí data a 

vznikající teorii. Počáteční identifikace témat, která se často označuje jako 

otevřené kódování, je průzkumnou částí, vyhledáváním jevů a jejich kódováním. 

Při vývoji kódovacího schématu vznikají nové formy kódování, označované jako 
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axiální nebo selektivní. Ty se poté používají pro umožnění argumentace, nebo 

vzniku centrálního příběhu, který se stane středem výzkumného reportu (Ezzy, 

2002: str. 86 – 95). 

Tematická analýza je součástí počátečních postupů analýzy dat v 

zakotvené teorii, zakotvená teorie však přesahuje tematickou analýzu. Termín 

"zakotvená teorie" by měl být používán pouze k označení studií, v nichž jsou 

sběr a analýza dat vedeny souběžně s teoretickým vzorkováním a jinými 

technikami charakteristickými pro zakotvenou teorii, jako jsou například 

konstantní srovnávací metody. Teoretické vzorkování je označením pro sběr  

a nashromáždění dat relevantních pro konkrétní výzkum a mezi jeho techniky 

patří například: vzorkování o maximální variaci, technika sněhové koule nebo 

účelového vzorkování (Lindlof, Taylor, 2002: str. 122 – 128). Tematická analýza 

se tak používá pro data, která jsou již nashromážděna jako celek a výzkumník 

naplánuje sběr dalších dat (Ezzy, 2002: str. 86 – 95). 

Tematická analýza si klade za cíl identifikovat témata, která jsou obsažena 

v datech. Má na rozdíl od obsahové analýzy induktivní charakter, protože 

kategorie, do nichž témata budou řazena, nejsou definovány před kódováním dat. 

Tyto kategorie jsou „indukovány“ z dat. Zatímco obecné otázky, které jsou 

předmětem zájmu výzkumníka, jsou zformulovány před analýzou, specifikace 

kategorií a témat, které mají být prozkoumány, nejsou předurčeny. To znamená, 

že daná forma výzkumu může výzkumníka přivést k otázkám a problémům, které 

nepředpokládá (Ezzy, 2002: str. 86 – 95). 

První fáze kódování u tematické analýzy je často označována jako 

otevřené kódování, což znamená, že výzkumník pojmenovává a kategorizuje 

jevy prostřednictvím bližšího zkoumání dat. 

Dalším krokem v kódování je proces axiálního kódování podle Anselma 

Strausse a Juliet Corbin. Axiální kódování zahrnuje určení kategorie z hlediska 

podmínek, do kterých je zasazena, kontextu, v němž je zakotvena, interakčních 

strategií, které ji ovládají a důsledky těchto strategií. Cílem axiálního kódování je 

integrovat kódy kolem os centrálních kategorií (Ezzy, 2002: str. 86 – 95). 
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Nakonec, selektivní neboli teoretické kódování zahrnuje identifikaci jádra 

kategorií nebo příběhu, kolem něhož se analýza soustřeďuje. Kódování skončí, 

kdy je výzkumník přesvědčen, že je teorie nasycena (saturated), přičemž jako 

nasycení chápeme vztah mezi kódy a vznikající teorií (Ezzy, 2002: str. 86 – 95). 

3.2.3. Narativní analýza 

Ve druhé části mé empirické studie budu zkoumat jednotlivé postavy 

seriálu metodou narativní analýzy. Vzhledem k tomu, že tematická analýza se 

soustřeďuje na kódy a kategorie spíše než na jednotlivce, není vhodným 

nástrojem na zkoumání postav. Naopak narativní analýza díky důrazu na všechny 

narativní dimenze a celistvé příběhy představuje radikální změnu úhlu pohledu 

(Ezzy, 2002: str. 95 – 96). 

Narativní analýza je úzce spjata s procesem vyprávění, které se od 

ostatních forem poskytování informace odlišuje tím, že představuje informace 

jako sled propojených událostí. V konvenčním vyprávění musí být příběhy vždy 

konstruovány chronologicky, v opačném případě poruší pravidla logické 

kauzality, která definují příběh. Důležitými pojmy v narativní analýze jsou fabule 

a syžet, přičemž syžet je způsob, jakým je příběh zaznamenán od prvního do 

posledního slova nebo obrazu, je tím, co příjemce vnímá. Fabule je 

chronologickým vyprávěním, které řadí událostí tak, jak jdou za sebou. Je tedy 

tím, co všechno příjemce vyvozuje ze syžetu a čemu rozumí (Lacey, 2000: str.18 

– 19). K tomuto rozdělení se vztahuje také pojem diegeze, což je označení pro 

jediný, jednotný, integrovaný svět vyprávění, ve kterém akce navzájem spojují 

kauzálně, a jehož prostřednictvím urazí postavy cestu od počátečního do 

finálního stavu (Fulton, 2005: str. 52). 

Narativní podstata seriálu je charakteristická tím, že ačkoli existují četné 

vedlejší zápletky, jsou vždy propojené jedním zastřešujícím vyprávěním, které 

provádí všemi epizodami. Charakteristickou technikou pro seriál je tzv. 

cliffhanger, který uzavírá epizodu, což je problém, který hrdina musí překonat v 

další epizodě (Lacey, 2000). 
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Přístupem, který použijí pro narativní analýzu postav seriálů, je 

klasifikace narativních funkcí postav podle Vladimira Proppa. Propp ve své 

knize Morfologie pohádky a jiné studie zkoumá kouzelné pohádky a vyvozuje 

souvislosti mezi jejich narativními principy. Zjišťuje, že mezi jednotlivými 

situacemi existují vztahy podmíněnosti a následnosti, které mají charakter 

funkce. Tvrdí, že: 1) je funkce konstantní veličinou, jelikož akce konajících osob 

jsou ve všech pohádkách stejné; 2) počet funkcí je omezen, zatímco postavy, 

prostředky a způsoby jednání mohou být odlišné, přičemž je podle Proppa funkcí 

31; 3) posloupnost funkcí je ve všech pohádkách stejná, všechny funkce mají 

tedy v ději pevné místo a nemohou být přesunovány. Tyto souvislosti umožňují 

pohádku (případně jiný text) zkoumat podle funkcí protagonistů (Propp, 2008). 

Přestože předmětem zkoumání Proppa jsou funkce jako takové, nabízí i 

klasifikaci hrdinů podle funkcí, které vykonávají. Okruhy jednání (dále OJ) se 

dají shrnout do následujícího výčtu, ze kterého odvodíme klasifikaci hrdinů: 1) 

OJ škůdce (škůdcovství, boj, pronásledování); 2) OJ dárce (příprava předání 

kouzelného prostředku, vybavení kouzelným prostředkem); 3) OJ pomocníka 

(prostorové přemístění hrdiny, likvidace neštěstí/nedostatku, záchrana před 

pronásledováním, splnění těžkých úkolů, transfigurace hrdiny); 4) OJ carovy 

dcery (hledané osoby) a jejího otce (ukládání úkolů, označení, odhalení, poznání, 

potrestání druhého škůdce, svatba); 5) OJ odesílatele (odeslání, spojovací 

moment); 6) OJ hrdiny (začátek protiakce a odchod za účelem hledání, reakce na 

požadavky dárce, svatba); 7) OJ nepravého hrdiny (začátek protiakce a odchod 

za účelem hledání, reakce na požadavky dárce, neoprávněné nároky). Propp 

nevylučuje případy, kdy jedna postava zahrnuje několik druhů jednání, nebo 

naopak je jeden OJ rozdělen mezi několik postav (tento jev se často týká 

pomocníků) (Propp, 2008). 

Dalším postupem, který budu při analýze aplikovat, jsou binární opozice 

podle Clauda Léviho-Strausse. Francouzský strukturální antropolog se domníval, 

že binární opozice tvoří základ pochopení reality prostřednictvím vytváření 

mýtů. Lévi-Strauss argumentuje, že paradigmatická analýza, během které jsou 
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využity právě binární opozice, nám o podstatě a významu textu řekne více, než 

syntagmatická analýza, která se soustředí pouze na popis událostí (Lévi-Strausse, 

2007). Paradigmatickou a syntagmatickou rovinu ve strukturalistickém přístupu 

bychom mohli přiblížit na příkladu jazyka, kdy se setkáme s pojmy langue a 

parole, zavedenými lingvistou Ferdinandem de Saussurem. Podle něj by měl být 

jazyk zkoumán nejen diachronně (dějinný vývoj), ale i synchronně (vývoj 

v daném okamžiku), což umožní rozlišení parole, jako mluvy, a langue, jako 

abstraktnějšího chápání jazyka. Neméně důležitými pojmy jsou označované, což 

považuje za pojem, a označující, které představuje akustický obraz (De Saussure, 

1996: str. 95 – 98). Abych mohla vyvodit narativní funkce hrdinů, využila jsem 

Levi-Straussova pojetí mytologických prvků, kdy tvrdí, že mytologie je reflexí 

sociálních struktur a vztahů a společnost pomocí mýtů vyjadřuje některé základní 

emoce, jako láska, nenávist, pomsta a další. Mýty se vztahují k událostem 

z minulosti, „před vznikem světa“ nebo „na počátku“, hodnota mýtu ale spočívá 

v tom, že události, které se tehdy konaly, jsou nadčasově srozumitelné (Lévi-

Strausse, 2007). 

V knize Narratives in Popular Culture, Media and Everyday Life pak 

navrhuje Artur Asa Berger propojení obou konceptů a modifikaci Proppovy 

teorie. Abychom z fabulí odvodili význam, navrhuje seskupení Proppovych 

funkcí do binárních opozicí. Binárních opozic jsou aplikovatelné na vyprávění, 

protože příběhy jsou strukturovány na základě konfliktu, který se musí vyřešit, a 

vyznačují se opozicí mezi hrdinou a padouchem (Berger, 1997: str. 30). 

 

3.2.4. Formulace výzkumné otázky 

Při sledování nejrůznějších seriálů pro mladé publikum jsem přicházela 

k závěrům, že se mnohé dějové linie nebo typy postav opakují. Výjimkou nebyly 

situace, kdy jsem dokázala předvídat, jak daná zápletka vyvrcholí, aniž bych ji 

musela sledovat do konce. Přesto se ale seriály pro teenagery těší obrovské 

oblibě a každý rok vznikají v hojném počtu. To tedy znamená, že musí nacházet 

stále nové a nové diváky. 
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Pokud by bylo vše jednoduché, mohli by diváci v průběhu desetiletí 

sledovat stále jeden a tentýž seriál. Přesto má ale každá generace teenagerů se 

svou zkušeností s televizí spojený jiný seriál v žánru teen drama. Je tomu tak, 

protože se v jednotlivých seriálech tatáž témata a postavy zobrazují jiným 

způsobem? A je možné, že ten způsob vždy zaleží na čase, kdy byl seriál natáčen 

a vysílán? Dalším faktorem zájmu diváku by mohlo být zobrazení nejrůznějších 

cultural cohorts, do kterých patří hrdinové seriálů. Termín cultural cohorts 

zavedl Thomas Turino a vztahuje ho na sociální skupiny, které se utváří díky 

sdíleným zvykům, které jsou pro příslušníky skupin typické. Vzhledem 

k pluralistické povaze lidské osobnosti může jeden člověk patřit do odlišných 

cohorts, které mají větší či menší sociální význam v jeho životě (Turino, 2008: 

str. 111 – 116). 

Právě díky těmto úvahám jsem se rozhodla zkoumat teen drama a vybrala 

jsem si příklady, které od sebe dělí téměř 20 let: seriály Beverly Hill 90210, 

jehož vysílání začalo v roce 1990, a Super Drbna, jehož vysílání začalo v roce 

2007. Má výzkumná otázka tedy zní: odlišuje se zobrazení mládeže v teen 

dramatech z těchto dvou období?  

Abych mohla při analýze zkoumaný materiál roztřídit na menší celky, 

vytyčím i několik podotázek. Zajímá mě, jaká témata spojena se sociálním a 

kulturním životem mládeže se v seriálech zobrazují. Nakolik významné místo 

v teen dramatu zaujímá zobrazení studijních povinností a školního prostředí? Jak 

se změnilo zobrazení sexuality mládeže? Co se týká analýzy hlavních hrdinu, 

chtěla bych naleznout paralely mezi podobnými typy hrdinů a zanalyzovat, zda 

se kvantitativně změnil počet postav v zastoupení jednotlivých typů postav dle 

Proppovy klasifikace. 

4. Tematická analýza vybraných sérií 

Přestože častým postupem při kvalitativní obsahové analýze je v první 

fázi shromáždění zkoumaných dat a teprve poté přistupují k samotné analýze, já 

jsem pro svůj výzkum vybrala vzorek jednotlivých dílů televizních seriálů, které 
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pro mě byly okamžitě dostupné. Proces shromáždění materiálů a samotné 

analýzy tedy probíhal paralelně. 

Za úkol jsem si stanovila určení hlavních témat, která se ve vyprávění 

daných seriálů vyskytují. Téma je hlavní myšlenkou textu a jeho centrálním 

vláknem a zároveň poměrně abstraktní sémantickou kategorií, která shrnuje 

motivy nebo drobnější tematické celky. Téma není tvořeno textovými prvky, 

nýbrž je s jejich pomocí znázorněno (Prince, 1992: str. 2 – 18).  

První věcí, kterou bych chtěla zdůraznit je rozdíl v narativní struktuře 

seriálů. Zatímco jednotlivé epizody seriálu Beverly Hills 90210 mohou fungovat 

jako samostatné příběhy a zřídkakdy končí cliffhangerem, je každá série Super 

drbny sjednocena hlavní zápletkou a jednotlivé epizody směrují k rozuzlení, 

přičemž většina z nich má cliffhanger. V Beverly Hills 90210 je tak z mého 

hlediska důležitější spíše ztvárnění témat, než prokreslení charakteru hrdinů. 

V Super drbně jsou naopak postavy precizně propracovány a jejích příběhy nás 

zajímají více než problematika světa mládeže, ve kterém se pohybují. 

Oba seriály jsou úzce spojeny s lokalitou, kde se děj odehrává a která je 

důležitou součástí jejich vizuální složky. Jednotlivé epizody obou seriálů vždy 

začínají sestřihem z notoricky známých míst v Los Angeles v případě seriálu 

Beverly Hills 90210 a v New Yorku v případě seriálu Super drbna. U obou je 

přitom kladen důraz na zobrazení přepychového životního stylu – drahé čtvrti a 

nákupní galerie, například Upper East Side a Bergdorf Goodman v New Yorku, 

nebo Beverly Hills a Rodeo Drive v Los Angeles. 

V případě obou seriálu nalezneme propojení s populární kulturou jejich 

doby, ať už se jedná o soundtrack nebo kulturní, stravovací a módní reference. 

Za významnou se považuje možnost vést přepychový životní styl a patřit do 

společnosti uznávaných vrstevníků. 

V následujících podkapitolách jsem vyčlenila okruhy, které se v obou 

seriálech rozebírají a k nimž jsem se dopracovala prostřednictvím tematické 

analýzy obsahu. 
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4.1. Rodiče a jejich vztahy s teenagery  

Jedním z často zobrazovaných témat jsou vztahy teenagerů s jejich rodiči 

a jinými autoritami. Je běžné, že se děti snaží svým rodičům vyhovět, a proto, 

když se jim to nepovede, často dochází k frustraci. Zobrazení těchto vztahů mě 

často přivádělo k závěru, že je v některých případech láska rodičů přímo 

podmíněna úspěchem dětí. Ovšem jednalo se o úspěch dle představ rodičů, 

nikoliv uznání za dosažení cílů, které se mládež sama vytýčila.  

Zvláště v případě Super drbny, kde se zobrazují velmi bohaté rodiny 

s určitými zavedenými pravidly, jsou na teenagery kladeny velmi vysoké nároky 

a často velmi nekompromisním způsobem. Ať už se jedná o volbu vysoké školy, 

okruhu přátel, partnerů, nebo dokonce stravovacích návyků, vyjadřují rodiče své 

názory poměrně rezolutně. Je také zajímavé, že v Super drbně vidíme rodiče 

téměř všech hlavních hrdinů. 

Není výjimkou, že rodiče na své dítě pohlíží jako na jakýsi druh akvizice 

nebo obchodního úspěchu. Tak například matka Blair ze Super drbny v pilotním 

díle své přítelkyni na večírku říká:  

„Je to moje nejlepší reklama.“ (Super drbna, S1E1) 

 Rodiče dalších hrdinů také neskrývají, že od svých děti očekávají jisté 

opakování svých osudů. Jako příklad uvedu rozhovor Natea Archibalda a jeho 

otce, který probíhá při ranní rozcvičce: 

Otec: „Budu na tebe ještě víc pyšný, až se dostaneš na vysokou.“ 

Nate: „Tati, ale říkali jsme si, že musím mít výběr.“ 

Otec: „Jasně, ale vím, že nějaký šprt chce do Dartmouthu místo tebe, 

musíš zapůsobit na reprezentanty.“ 

…. 

Nate: „Chci mít vlastní plány.“ 

Otec: „Já a máma jsme se neobětovali proto, abys přisel o skvělé 

možnosti – Dartmouth, práva, Blair.“ (Superdrbna, S1E3) 
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Další důležitou součástí výchovy dle rodičů ze Super drbny je tvorba 

vlastní image, kdy nejčastěji matky dcerám nařizují, jak se mají oblékat, co jíst, 

aby si udržely krásu, a jaké události navštěvovat. 

V případě seriálu Beverly Hills 90210 jsou pravidelně zobrazováni pouze 

rodiče ústřední dvojice hrdinů, Brandona a Brendy Walshových. Až na drobné 

výjimky nese komunikace z jejich strany, zvláště ve srovnání s rodiči ze Super 

drbny, spíše charakter podpory a připomíná komunikaci, kdy rodič s dítětem 

nekomunikuje jako se sobě rovným. Zda se mi, že role rodičů není tolik 

autoritativní. Samozřejmě ale také chtějí, aby děti šly v jejich šlépějích a 

opakovaly jejich úspěchy z mládí, například Brandonův otec si přeje, aby syn byl 

stejně jako on ve školním basketbalovém týmu. Brandon cítí tlak ze strany otce a 

jde do útoku: 

Brandon: „A co když se to zítra nepovede? Co když odejdu z týmu?“ 

Otec: „Brandone, co ti je?“ 

Brandon: „Ty ses rozhodl, že chci hrát v týmu! Ty ses rozhodl, abychom 

se přestěhovali do Beverly Hills! Ale ani jednou ses mě nezeptal.“  

Brandonova matka naopak cítí synovu potřebu autonomie a ujišťuje 

manžela: „Vše, co potřebuje je trochu svobody a možnost žít vlastní život a dělat 

vlastní rozhodnutí“. (Beverly Hills 90210, S1E5) 

Na rozdíl od rodičů jsou občas v Beverly Hills 90210 děti těmi, kdo 

vystupuje jako výchovná složka. Například v případě Kelly a její matky, která 

holduje alkoholu a drogám a nevěnuje čas výchově dcery, se Kelly snaží matku 

vyzývat k chování, které by od rodičky očekávala. Jako příklad uvedu scénu, kdy 

se Kellyina matka chystá na večírek. 

Kelly: „Mami, nechceš si vzít i nějaký svršek? Vypadá to vyzývavě… “ 

Matka: „Kelly, ty jsi celý táta. Pořád mě kritizuješ.“ 

Kelly: „Mami, ty jsi opět pila, že?“ 

Matka: „Bez komentáře!“ (Beverly Hills 90210, S1E7) 
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Je zajímavé, že v případě seriálu Super drbna jednají rodiče s teenagery 

téměř jako s dospělými, sobě rovnými jedinci, nemají strach, že zraní jejich city 

nebo nechtíc způsobí nějaké komplexy (jako například způsobily konflikty 

v Blaiřině rodině její poruchy přijmu potravy). Zdá se, že počítají s tím, že děti 

snesou cokoliv, protože jim dali poměrně velkou svobodu. Také vidíme mnohem 

méně taktilních projevů rodičovské lásky, jako například vřelé objetí nebo 

polibek. Naopak se v Beverly Hills 90210 rodiče chovají k hrdinům jako 

k dětem, velmi pečlivě volí verbální prostředky, aby je nezranili. Neuslyšíme tam 

například větu podobné té, co řekne Blair matka poté, co ji odstraní z focení 

kolekce své firmy:  

Matka: „Protože jsi moje dcera, věděla jsem, že mi časem promineš. 

Kdyby ale společnost přišla o zakázku kvůli tobě, nikdy bych si to neodpustila.“ 

(Super drbna, S1E4) 

4.2. Touha po sebeidentifikaci a začlenění se do společnosti 

Nároky rodičů vedou teenagery k tomu, že se v nich odehrává vnitřní 

konflikt – na jednu stranu podvědomě touží po rodičovském uznání, na druhou se 

ale snaží nalézt autonomii a vybudovat si vlastní identitu. Navíc si začínají 

uvědomovat, že se sami stávají dospělými a tudíž cítí potřebu identifikovat své 

schopnosti a dokázat, že jsou samostatnými osobnostmi. Svoboda dělat vlastní 

rozhodnutí je pro hrdiny zásadním způsobem sebevyjádření, a tak se snaží 

formovat své vlastní malé světy, kde je neovlivňují rodiče a další autority. Na 

druhou stranu ale pro teenagera není možné fungovat zcela autonomně, 

automaticky se projevuje potřeba patřit do společnosti vrstevníků a být uznáván 

přáteli. 

V seriálu Super drbna je například důležitým hnacím motorem úspěch ve 

společnosti. Jelikož se děj převážně odehrává v bohaté newyorské čtvrti Upper 

East Side, setkáváme se s postavami, které jsou na peníze a sociální úspěch 

zvyklé odmalička. Přesto i ony potřebují jakousi nadstavbu nad svými 

přirozenými privilegii. Pro Blair je například nejdůležitější být nejvlivnější 

dívkou školy. Přitom ji nejde ani tolik o oblíbenost, ale primárně o to, aby se jí 
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ostatní báli a měla nad nimi nadvládu. Vždy se pohybuje jako královna ve 

společnosti dvorních dam, spolužaček, jejichž jména se často ani nikdy 

nedozvíme. Později je pro Blair, která je na vrcholu společenského žebříčku 

newyorské mládeže, ambicí zařadit se mezi aristokracii, proto udržuje vztah 

s britským aristokratem Lordem Marcusem, přestože je stále zamilována do 

Chucka. 

Pro Jenny, která nepochází z bohaté rodiny, je hlavní ambicí dostat se do 

společnosti bohatých dívek a získat uznání Blair. Uvědomuje si, že její sociální 

původ ji neumožní stát se automaticky součástí privilegované skupiny dívek, 

proto se nezdráhá postupovat po sociálním žebříku jakýmikoliv způsoby. Ze 

začátku se tak stává pro „královnu“ Blair jakousi služkou, která ji připravena 

plnit jakékoliv úkoly – připravovat ručně psané pozvánky na večírky, které 

pořádá Blair, obcházet obchody se seznamy věci, které Blair a její „dvorní dámy“ 

budou potřebovat pro maškarní ples atd. Blair si Jenny umí zavázat nejen 

motivací, ale i materiálními odměnami: 

Blair: „Vezmi si tyto šaty. Jsem si jistá, že mi to budeš moct oplatit.“ 

(Super drbna, S1E2)  

Podobné problémy řeší i Brenda z Beverly Hills 90210, která se na nové 

škole kamarádí s populárními a bohatými dívkami. Při společném nakupování 

lituje toho, že nemá tolik peněz, aby si mohla pořídit podobné oblečení. Kvůli 

svým ambicím se dostává do problému, kdy její spolužačka pro zábavu krade 

v obchodě a Brenda se stává mimoděk obětí, na což si stěžuje Brandonovi. 

„Jsme noví, takže dostáváme co proto.“ (Beverly Hills 90210, S1E3) Brenda se 

kvůli tomu dostává i do napjaté situace s matkou: 

Matka: „Pořád říkáš, že potřebuješ nové oblečení, že nejsi stylová jako 

ostatní děvčata. Ztrácíš rozum. Vypořádáme se s tím, ale musíme k sobě být 

upřímné.“ 
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Brenda: „Víš, že máš pravdu? Potřebuju nové oblečení. Je to pro mě tady 

komplikované. Všichni se znají dlouho a já jsem chtěla být součástí té 

společnosti.“ (Beverly Hills 90210, S1E3) 

Další formou, jak se snaží teenageři ze Super drbny zajistit autonomii a 

respekt, je začít něco budovat. Chuck tak například, částečně ve snáze vyrovnat 

se svému otci, částečně ve snáze něco si dokázat, otvírá a provozuje kabaret. Dan 

touží po kariéře spisovatele, proto je pro něj obrovským zadostiučiněním, že je 

jeho povídka publikována v časopise New Yorker. 

V Beverly Hills probíhá profesionální vývoj mnohem pomaleji. Mládež 

z bohatých rodin si spíše užívá bezstarostnosti, volného času a rodičovských 

peněz, aniž by měla potřebu cokoliv budovat. Výjimkou je Andrea, pro kterou je 

práce ve školních novinách jakýmsi způsobem útěku před svým reálným životem 

v chudé čtvrti a možnosti, jak stoupnout výš na sociálním žebříčku. 

Brendiny pokusy o samostatnost souvisí s její vysokou mírou 

ovlivnitelnosti. Poté, co navštíví politický kroužek, chce odejít ze střední školy: 

Brenda: „Tohle není odchod ze školy, ale získání atestace externě. Navíc 

jsi, mami, říkala, že už je čas odletět z hnízda. … Chci se učit žít! … Vy mě 

nenecháte žít vlastní život!“ (Beverly Hills 90210, S1E12) 

Poté, co Brenda na krátkou dobu odejde z domova, umoudří se a pochopí, 

že rodiče měli pravdu. 

4.3. Rizikové chování a zlozvyky 

Dospívání je bezesporu obdobím, kdy má jedinec potřebu získat co 

nejvíce nových zkušeností, zvlášť pokud se jedná o zkušenosti, které mají jakýsi 

potenciál zakázaného ovoce. Ať se jedná o vyrovnání se se stresem, který přináší 

dospívání, či prostředek, jak se zabavit, hrdinové často sahají po drogách, 

alkoholu či rizikových způsobech trávení volného času. 

Způsob, jakým se v seriálu Super drbna zobrazuje požívání alkoholu 

nezletilými, je až šokující. Už od první epizody je alkohol přirozenou součástí 

všech večírků nebo každodenních kamarádských srazů. První rozhovor Sereny a 
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Blair probíhá na hotelovém baru za doprovodu skleniček s koktejly, při jízdě 

limuzínou na večírek se otevírají četné lahve šampaňského, na nedělním brunchi 

za přítomnosti rodičů si hrdinové dávají whisky a výjimkou nejsou scény, kdy se 

Chuck a Nate budí v hotelovém pokoji s kocovinou a se samozřejmostí si 

připravují detoxikační drink, mírnící účinky alkoholu. Zdá se, že pro teenagery 

z bohatých rodin je alkohol zcela obvyklou součástí všedního dne. Ve chvíli, kdy 

se Jenny poprvé dostane na Blaiřin večírek, je konfrontována s nutností se napít, 

aby ji kamarádky přijaly mezi sebe: 

Blair: „Ještě než začneme, dej si martini koktejl.“ 

Jenny: „Ne děkuji, nemám ráda vodku.“ 

Blair: „To je dobře. Je v tom totiž gin. Tohle je party, Jenny. Pij, nebo běž 

domu. Rozhodnutí je na tobě.“ (Super drbna, S1E5) 

Zdá se, že je v seriálu Super drbna požívání alkoholu jedním z projevů 

okázalého životního stylu, stejně jako značkové oblečení či Chuckova jízda 

limuzínou do školy. Jednou z mála postav, které se snaží od alkoholu 

distancovat, je Serena, protože ji v minulosti zlozvyky přinesly problémy a 

ovlivnily reputaci. 

V Beverly Hills 90210 je alkohol výsadou dospělých. Jediný, kdo má 

problémy, je Dylan, který dokonce navštěvuje sezení Anonymních alkoholiků. 

Když se Brandon na večírku napije a posadí se pod vlivem alkoholu za volant, 

jsou jeho rodiče šokováni a je to právě Dylan, kdo se ho snaží navést na správnou 

cestu: 

Dylan: „Všichni mají stinné stránky, Brandone. Ty je ale skrýváš lépe než 

ostatní.“ … 

Brandon: „Proč se rodiče tak starají o všechno, co dělám? Je to přece 

můj život! Upřímně, teď bych se nejraději šel opít, abych dokázal, že můžu dělat, 

co chci.“ (Beverly Hills 90210, S1E11) 

Dylan Brandona dovede na sezení Anonymních alkoholiků a tím na něj 

silně zapůsobí: 
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Brandon: „Netušil jsem, že s tím tolik mladých lidí má problém. Díky, že 

jsi mi to ukázal.“ (Beverly Hills 90210, S1E11) 

Dalším z lákadel jsou pro teenagery bezesporu drogy. Kromě toho, že 

v seriálu Super drbna je zcela běžné, že Chuck a Nate si dávají marihuanu nejen 

na večírcích, ale i během školních přestávek, s drogami měla v minulosti 

problémy i Serena. Když se v seriálu objeví její bývalá kamarádka Georgina, 

začínáme zjišťovat, že divoká Serenina minulost zahrnuje i zkušenost 

s kokainem, která způsobila její náhlý útěk z Manhattanu. Drogy a alkohol byly 

v té době pro Serenu jakýmsi útěkem ze skutečnosti a důsledkem neschopnosti 

nést odpovědnost za své činy. 

Když přivede Brandona z Beverly Hills jeho přítelkyne Emily do 

uzavřeného klubu, svádí ho k požití drog: 

Brandon: „Řekl jsem už, že drogy neberu.“ 

Emily: „Já taky ne, ale všichni říkají, že to je skvělý způsob, jak se 

sblížit.“(Beverly Hills 90210, S2E15) 

Emily mu nakonec do drinku vmíchá drogy. Pro většinu hrdinů je to jedno 

z prvních setkání s drogami a jsou šokovaní prostředím. Brandonovo chování, 

přestože to nebyla jeho volba, kamarády šokuje a znechucuje. Drogy nejsou 

považovány za „cool“ věc. Dylan komentuje: „Jsem rád, že jsi v noci neviděl 

sám sebe.“ (Beverly Hills 90210, S2E15) Požití drog dokonce vede k rozchodu 

s Emily. Celkově jsou drogy v Beverly Hills 90210 zobrazovány spíše ve spojení 

s nebezpečnými situacemi, které mohou postavy ohrozit. 

Jedním z projevů delikventního chování, které se zobrazuje v teen 

dramatu, je kleptomanie. Většinou je formou útěku před stresovými situacemi. 

Blair například začíná krást v obchodě, když zjišťuje, že se nedostala na 

vysněnou vysokou školu. Není schopna se vyrovnat s vlastním perfekcionismem: 

Blair: „Víš, jak unavující bylo být Blair Waldorf v průběhu posledních 

osmnácti let?“ (Super drbna, S2E19) 
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4.4. Rituály a společenské události 

Život teenagerů není popisován pouze v rámci školy, ale také pomoci 

forem trávení svého volného času. Zkušenosti dospívajících jsou formovány 

určitými událostmi v jejích životech, mezi něž bezesporu patří iniciační obřady a 

společenské akce. V teen dramatu se opakovaně vyskytují určité události, které 

jsou typické pro reprezentaci významných okamžiků dospívání. Neúčast na 

těchto obřadech může znamenat, že se teenager nezačlení do společnosti, ke které 

chce patřit. 

Jelikož teenagery v Beverly Hills spíše vidíme ve školním prostředí, kde 

skuteční teenageři opravdu tráví většinu svého času, je jednou z nejdůležitějších 

událostí závěrečný školní ples. Je to událost, kdy se projevuje potřeba najít 

vhodného partnera, předvést svůj sociální status (například pomocí oblečení) 

nebo vystoupat výš na společenském žebříčku, což se daří například Kelly, která 

je zvolena královnou plesu. Ples je událostí, kterou by nikdo neměl zmeškat, a 

tak dokonce i premiantka Andrea, která prohlašuje, že tento druh zábavy ji 

nezajímá, si to nakonec rozmyslí: 

Andrea: „Víš, nechtěla bych se vzbudit jednou, tak za deset let, a zjistit, že 

už nemám žádné kamarády ze střední.“ (Beverly Hills 90210, S1E21) 

Ples je důležitým mezníkem i pro Blair, pro kterou se vše odehraje podle 

jejich nejlepších představ a umožní jí bezchybnou transformaci do dospělosti: 

Blair: „Vždy jsem se snažila, aby můj život se podobal imaginárnímu 

filmu, který se odehrává v mé hlavě. Dnes je vše naprosto perfektní!“ (Super 

drbna, S2E24) 

Neméně důležitými jsou večírky, které organizují populární teenageři a 

pro ty aspirující je účast na těch večírcích téměř otázkou života a smrti. Zcela 

evidentní je ovšem rozdíl v zobrazování těchto večírků ve zkoumaných teen 

dramatech. Zatímco v Beverly Hills 90210 je večírek s přenocováním zcela 

nevinnou záležitostí, kdy se dívky v pyžamech přejídají zmrzlinou a sladkostmi a 
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největší provokací je hra, kdy si musí zodpovědět ty nejintimnější otázky, je 

oproti tomu v Super drbně vše posunuto o několik úrovní dál. 

Ve scéně, kdy se v Blaiřině domě chystá večírek s přespáváním, vidíme 

přepychové kytice, designové oblečení, exkluzivní dezerty a služebnictvo. 

Během večera dívky zkoušejí designové oblečení, popíjejí alkohol, hrají hru 

Pravda, nebo úkol, ovšem jinak, než je zvyklá ještě nevinná Jenny: 

Jenny: Miluju tuhle hru, jednou jsem musela sníst obrovský pytel 

bonbonů! (Super drbna, S1E5) 

 Úkoly podle Blair ale zahrnují lesbické polibky, vysvobození kamaráda 

z psychické léčebny nebo krádež v obchodě. Dívkám jako by nestačila běžná 

zábava, musí bilancovat na hraně obrovského rizika. Takové večírky v Super 

drbně pozorujeme téměř v každém díle, studium se jakoby zcela odsouvá do 

vedlejších témat. 

4.5. Sexualita teenagerů a její detabuizace 

Jedním z centrálních témat, která vidíme při zobrazování teenagerů 

v seriálech, je bezesporu sexualita. Ať už skrz zobrazení sexuální orientace či 

sexuálních zkušenosti, je tato složka jednou z nejdůležitějších pro vývoj postav a 

jejich reputaci ve společnosti. Kvůli věku postav je jasné, že sexualita je jakousi 

formou prozkoumávání vlastní identity a prostředkem dospívání a získávání 

nových zkušeností. Je to téma, které zajímá úplně všechny teenagery, nehledě na 

úroveň zkušenosti či vychování. Je také zajímavé, že sexualita chlapců je spíše 

upozaďována, a středem pozornosti jsou dívky. 

Prvním z témat, které se v teen dramatu vždy rozebírá, je 

panenství/panictví a první sexuální zkušenost. Zvláště pro dívky je to téma 

děsivé a spojené s velkou mírou odpovědnosti. Volba partnera, strach a nejistota, 

plánování první sexuální zkušenosti – to vše je pro postavy spojené se 

stresujícími myšlenkami, zda jsou na to vůbec připraveny. 

Panenství Blair ze Super drbny je důležitou zápletkou první sezony 

seriálu. Jako většina dívek má Blair poměrně idealistické představy o své první 
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sexuální zkušenosti. Jako perfekcionistka touží po jakési ideální příležitosti a 

jako partnera si představuje svého prvního přítele. Dokonce sestavuje scénáře, že 

bude její panenství odměnou pro Natea, když splní úkoly, které vymyslela. 

Nakonec se ale stane, že o panenství přijde takřka z trucu s playboyem Chuckem 

za okolností, se kterými nepočítala. Uvědomuje si, že to může mít vliv na její 

reputaci: 

Blair: „Přijít o panenství s Chuckem Bassem? Moje kamarádky to 

nepochopí.“ (Super drbna, S1E8) 

Jako jakýsi předmět obchodu vnímá své panenství Jenny, kdy začne kvůli 

sociálnímu statusu chodit s homosexuálem a před veřejností předstírá, že s ním 

přišla o panenství: 

Asher:“Ty jsi Jenny Humphrey z Brooklynu a potřebuješ sociální status a 

přístup ke společnosti a já ti to dávám.“ 

Jenny: “Super drbna tedy nelhala?“ 

Asher: „Ty si myslíš, že někdo jako já bude chodit s někým jako 

ty?“(Super drbna, S1E15) 

V případě Brendy z Beverly Hills 90210 je panenství jakýmsi střeženým 

pokladem a dívka opravdu dlouhou dobu uvažuje, než se o ně rozhodne přijít, 

panenství vnímá jako velmi intimní a důležitou věc. Opravdu čeká na vhodnou 

příležitost a ujistí se, že chlapec, pro kterého se rozhodla, je ten pravý: 

Brenda: „Víš, proč jsem šťastná?“ 

Dylan: „Proč?“ 

Brenda: „Myslíš, že je pro mnoho dívek prvním mužem ten, koho milují?“ 

(Beverly Hills 90210, S1E21) 

Teenageři, kteří už mají sexuální zkušenost, jsou většinou zobrazováni 

pomoci stereotypů spojených se sexuálním chováním. Tak je Sereně vyčítáno, že 

je příliš nevybíravá, když jde o sexuální partnery. Její kamarádka Blair ji 
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například dlouho není schopna odpustit, že měla sex s Blaiřinou středoškolskou 

láskou Natem: 

B: „Byly jsme kamarádky, než ses vyspala s mým přítelem.“ 

… 

S: „Jak to můžu napravit?“ 

B: „Nijak. Drž se dál ode mě, mého přítele a mých kamarádů.“(Super 

drbna, S1E2) 

Chuck je zpočátku zobrazován jako typický playboy, který nemá zájem o 

vážné vztahy a každou noc tráví ve společnosti jiné ženy. Není výjimkou, že 

využívá služeb prostitutek. V seriálu Super drbna je obecně sex zobrazován 

velmi otevřeně, ať už jde o Blair, která se vystavuje oblečená ve svůdném prádle, 

či Chucka, jenž se ráno v hotelu budí se dvěma dívkami v posteli. Sex je určitým 

způsobem detabuizován a zobrazován jako zcela legitimní součást životního 

stylu, podobně jako například požívání alkoholu.  

Problematika homosexuality je nejčastěji zobrazována jako skutečnost, 

která hrdiny nějakým způsobem ohrožuje ve vztazích s kamarády a rodiči a je 

předmětem utajování. Homosexuální hrdinové jsou vždy zobrazováni s přidáním 

úrovně jakéhosi strachu, který zobrazuje, jak komplikované je zařadit se do světa 

střední školy. 

Než se dozvíme, že je Eric ze Super drbny gay, je jeho osobnost 

zobrazena jako velmi nejistá a depresivní, dokonce víme, že se pokoušel o 

sebevraždu a léčil se v psychiatrickém centru. Ani poté, co se ke své orientaci 

přizná, nemá to jednoduché, jeho matka zpočátku není schopna se s tím srovnat. 

Přesto je zajímavé, že je jako gay zobrazen jeden z vedlejších hrdinů seriálu a 

jeho přiznání je velmi otevřené a upřímné. 

V Beverly Hills 90210 se s homosexualitou setkáváme pouze u 

epizodických hrdinů, kteří nechtějí svou orientaci otevřeně sdílet a nejsou 

schopni se s ní vyrovnat. Tak například, když Kelly cítí sympatii k chlapci, 
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kterého zná z letního plážového klubu, snaží se zjistit, zda stejné sympatie cítí i 

on k ní: 

Kyle: „Nikdy jsem ještě neměl sex s dívkou a ani nevím, jestli chci.“ 

Kelly: „Myslíš, že jsi gay?“ 

Kyle: „Ne, já nevím.“ (Beverly Hills 90210, S2E3) 

4.6. Společnost jako prostor pro vztahy nerovnosti 

Vzhledem k tomu, že se v obou seriálech objevují postavy sourozenců ze 

sociálně slabších rodin, kteří jsou zasazeni do prostředí přepychového světa 

Kalifornie a New Yorku, dalším tematickým okruhem je bezesporu důležitost 

společenského postavení, ať už se týká oblíbenosti ve škole nebo skupině 

vrstevníků či finanční zajištěnosti hrdinů. 

V Super drbně je rozhodně nejambicióznější dívkou, pokud jde o posun 

po sociálním žebříčku Jenny Humphrey. Jenny sice svému bratrovi Danovi, který 

ji před Blair varuje, tvrdí: „Vím, jaká je Blair a její kamarádky. A vím, kdo jsem 

já.  A nezapomenu na to, buď si jistý.“ (Super drbna, S1E5), postupně ale 

překračuje hranice své morálky, aby se dívkám zavděčila a stala se součástí jejich 

společnosti. Když ji Blair pozve na večírek, kde se chystají dívky s Jenny provést 

jakýsi iniciační obřad, prohlásí: „Jsem připravena kdykoliv na cokoliv!“ (Super 

drbna, S1E5). Jenny se na své ambiciózní cestě za společenským úspěchem 

nezastavuje téměř před ničím. Výjimkou nejsou situace, kdy se neúčastní 

otevírání galerie svých rodičů, jen aby mohla pomáhat na plese dívek debutantek 

z vyšší společnosti. Její touha zařadit se mezí dívky, které obdivuje, hraničí 

s obsesí a odbourává veškeré morální zábrany, neváhá například ukrást drahé 

šaty matky jedné ze svých kamarádek, aby je mohla zastavit a pořídit si šaty na 

oslavu narozenin. Její podvod je odhalen, ale Jenny není schopna ani vyslyšet 

argumenty svého otce: 

Otec: „Moje dcera je zlodějka? Blair řekla, že se bojíš, že tě dívky 

nepřijmou takovou, jaká jsi. Nemáš se ale za co stydět.“ 
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Jenny: „Tati, ty si myslíš, že mě můžeš přihlásit na soukromou školu 

v neznačkovém oblečení a s tramvajenkou, a vše bude v pořádku? Stydím se nosit 

do školy pytlík se svačinou, jíst ji na záchodě a pak jít s kamarádkami na oběd a 

předstírat, že nemám hlad.“(Super drbna, S1E14) 

Prostorem pro soutěžení u Blair a jejích kamarádek z bohatých rodin, kteří 

si nemusí jako Jenny dokazovat svou příslušnost k vyšším sociálním vrstvám, je 

například přijímací řízení na prestižní vysoké školy. Blair touží po tom dostat se 

na Yaleovu univerzitu a nezastavuje se před intrikařením ji vlastním. 

Nelly: „Nezapomínej, že se taky chystám na Yale.“ 

Blair: „Hlásíš se jen, abys uklidnila rodiče. Víš, že s tvými známkami tam 

nemáš co dělat. Můžeš se tedy vzdát a pomáhat mně! (Super drbna, S2E16) 

V Beverly Hills je tím, kdo touží po úspěchu ve společnosti, Brandon, 

avšak nezakládá ho na intrikách, nýbrž na férovém přístupu. Když se například 

uchází o pozici školního prezidenta, po přípravách volební kampaně a účasti 

v debatách, je schopen uznat, že je jeho protivník silnější a že si pozici zaslouží 

více. 

Večírky a společenské události jsou dalším z prostředí, kde mladí 

hrdinové dokazují svou příslušnost k sociálním skupinám. Ať už se jedná o 

běžný večírek, nebo o významnou společenskou událost jako maturitní ples, vždy 

existuje prostor pro to předvést svoji sociální úroveň díky oblékání nebo 

okázalosti ve spotřebě. Navíc díky oceněním jako „královna školy“ jsou 

prostorem pro oficiální uznání, kterého si teenageři velmi cení.  

5. Narativní analýza postav zvolených seriálů 
 

5.1. Narativní analýza postav seriálu Beverly Hills 90210 

Seznam hrdinů seriálu Beverly Hills 90210 jsem uvedla v tabulce č. 1. 

Narativní struktura seriálu Beverly Hills není postavena na jedné velké zápletce, 

která by směrovala k rozuzlení v průběhu celé sezóny, nýbrž spíše na tematickém 

zaměření jednotlivých epizod. Ženské postavy v Beverly Hills 90210 mají 



 

52 
 

tendenci být odlišovány spíše podle temperamentu, mužské podle toho, jakými 

aktivitami se zabývají. 

Hlavní postavou je Brandon Walsh, který je typickým prototypem 

jakéhosi „skauta“ díky svým kladným vlastnostem a morálním standardům. 

Brandon se snaží být dobrým studentem a synem, a když se dopustí nějakého 

přešlapu, má ze strany rodičů a společnosti presumpci neviny. Okruhem jednání 

Brandona dle Proppovy klasifikace je zcela určitě okruh hrdiny, jelikož jsou pro 

jeho jednání typické projevy pomoci kamarádům a blízkým, řešení morálních 

konfliktů a v neposlední řadě úspěch u žen, okouzlí dokonce i seriálovou 

„princeznu“ Kelly. 

Jeho sestra Brenda je romantickou osobnosti, je to spíše stydlivá, 

hloubavá dívka, které však nechybí ambice a sklony k dramatickým projevům 

pocitů. Její okruh jednání bych, i přes její početné kladné vlastnosti, označila 

spíše za okruh škůdce. Jakmile si Brenda zvyká na nové okolí, projevují se u ní 

totiž hysterické a negativní rysy, dá se říci, že plní úlohu mrchy, a není výjimkou, 

že vyvolává konflikty a narativní komplikace, což se projevuje například ve 

vývoji jejího vztahu s Dylanem. V rámci narace jsou Brandon a Brenda jakýmsi 

dvojcharakterem, vyprávění se točí kolem nich, jejich příjezdu do Beverly Hills a 

snah začlenit se do nové společnosti. 

Úlohu outsidera zastává Andrea Zuckerman, která je první kamarádkou 

Brandona a jeho věrnou obdivovatelkou. Dá se říci, že ve vztahu s hrdinou 

Brandona plní Andrea úlohu pomocníka, je to právě ona, kdo se stane jeho první 

kamarádkou a pomůže mu začlenit se do školní společnosti díky poskytnutí 

pracovního místa v novinách. I v interakci s dalšími hrdiny je často jakýmsi 

hlasem rozumu, který se snaží pomáhat a nastolovat bilanci ve sporných 

situacích. Andrea se nevyznačuje fyzickou atraktivitou, je židovského původu a 

má poměrně zkostnatělou povahu. Její hlavní ambicí je dostat se na Yaleovu 

univerzitu a náplní dne je studium a redaktorská práce ve školních novinách, 

večírkům se vyhýbá: 
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Andrea: „Máme jedny z nejlepších školních novin v zemi a hodlám je 

udržet na stejné úrovni.“ (Beverly Hills, S1E1) 

Nejpopulárnější dívkou ve škole je samozřejmě sympatická blondýnka 

Kelly Taylor, která se sice nepyšní studijními úspěchy, ale zato módním 

oblečením a obdivem chlapců: 

David: „Podívej se na tu blondýnku! To je ta jak jsem o ní říkal, Kelly 

Taylor, nejhezčí ve škole.“ (Beverly Hills, S1E1) 

 Za vnějším pozlátkem a zdánlivou povrchnosti se skrývá silný charakter 

zformovaný frustrací ze strany rodičů. Kelly je zobrazována jako chápající a 

empatická dívka schopna odpouštět. Dle Proppovy klasifikace plní Kelly funkci 

carovy dcery neboli princezny. Je signifikantní, že v teen dramatu je princezna 

nejčastěji zobrazována jako krásná dívka štíhlé postavy s dlouhými blond vlasy. 

Bývalý Kellyin přítel a bezstarostný mladík Steve Sanders je typickým 

příkladem „zlatého chlapce“. Je zdánlivě bezstarostný, užívá si života a zábavy, 

je vždy optimistický. Patří k němu rostlá postava a obliba sportovních aktivit, 

naopak si neláme hlavu se školou a díky bohatým rodičům čerpá určitá 

privilegia. Svou maskulinitu Steve vyjadřuje častou výměnou sexuálních 

partnerek a krátkodobými vztahy. Okruhem Stevova jednání je dle mého názoru 

dárce, často hrdinům poskytuje informaci, pomoc nebo i materiální statky. Pro 

Brandona je například jakýmsi průvodcem do světa bohaté mládeže Beverly 

Hills, nezištně se dělí o své znalosti. 

Dylan McKay je pravý opak bezstarostného Steva. Je sice také finančně 

velmi dobře zajištěný a atraktivní, jeho osobnost je ale spíše temná a rebelující. 

Je emancipovaný, protože odmalička téměř nepřichází do styku s rodiči, kteří se 

rozvedli. Ztělesňuje archetyp dominantní maskulinity a typově připomíná herce 

rebela Jamese Deana. Typická pro něj je závislost na alkoholu a velmi 

temperamentní a impulzivní chování. Přesto je Dylan poměrně zranitelný, když 

jde o mezilidské vztahy, například jeho vztah s Brendou, do které se zamiluje. 

Přestože se na první pohled zdá, že je Dylan typický škůdce, jeho okruh jednání 
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bych značila spíše za odesílatele, a to z důvodu jeho vztahu s Brandonem, 

kterému otvírá svět Beverly Hills ze zcela jiné strany, než například Steve. Kvůli 

Dylanovi se totiž Brandon mnohdy dostává do situací, které musí řešit, a díky 

tomu se ve vyprávění vyvíjí dál. 

5.2. Narativní analýza postav seriálu Super drbna 

Hrdinové seriálu Super drbna, jejichž seznam nalezneme v tabulce č. 2, 

můžeme klasifikovat podle narativních funkcí, které plní. Ústřední dvojicí postav 

jsou bezesporu kamarádky a rivalky Blair Waldorf a Serena van der Woodsen, 

přičemž jejich vztah bychom mohli klasifikovat jako mytologickou opozici 

princezny (Serena) a zlé královny (Blair). 

Okruhem jednání Blair je již od úvodní epizody škůdce, veškeré 

komplikované situace řeší intrikami a podrazy, nevyhledává kompromisy a zdá 

se, že vyvolávání konfliktů je pro ni spíše hobby. Je vždy zobrazována 

s anonymním doprovodem a mluví se o ní jako o královně B. Blair má vždy 

perfektní stylové oblečení, tmavé vlasy a nosí čelenky, které symbolizují 

korunku. Když se Blair na konci střední školy rozhoduje, kdo bude další 

královnou, překvapivě volí Jenny a symbolicky jí předává čelenku: 

Blair: „Ty jsi nová královna. Já tě jmenuju.“ (S2E25) 

 Rozhoduje, kdo bude úspěšný a kdo zatracován. Když je například Serena 

opakovaně ohrožována Blair na hodině tělocviku a chce konflikt zažehnat, setká 

se s odporem a projevem Blaiřiny přirozené autority: 

Serena: „Už dost, ok?“ 

Blair: „Dost bude, až to řeknu já.“ (Beverly Hills 90210, S2E3) 

Blair přesto uvnitř cítí nejistotu svého postavení, protože Serena je vždy 

středem pozornosti. Blaiřina skrytá žárlivost a obdiv k Sereně se pravidelně 

objevuje v průběhu celého seriálu: 

Blair: „Ty mi bereš úplně všechno! Nejdřív Natea, teď mámu!“ (Super 

drbna, S1E4) 
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 To by mohlo také naznačovat, že světlovlasé dívky a ženy mají nad 

tmavovlasými z hlediska atraktivity a sociálního postavení navrch. 

Serena je vizuálně zobrazena jako archetypální princezna – dlouhé vlnité 

blond vlasy, vysoká štíhlá postava, usměvavý obličej. Serena plní dle Proppovy 

klasifikace okruh jednání carovy dcery nebo princezny tím, že se často dostává 

do nesnází, ať už se jedná o ohrožení ze strany dalších postav (Chuckův pokus o 

znásilnění, intrikaření Blair, podraz Georginy), či vyrovnávání se s tajemnou 

minulostí nebo navazováním romantických vztahů: 

Serena: „Všechno, co chci, je dokončit školu, odjet na vysokou, kde bude 

spousta lidí, kteří mě neznají, a začít nanovo.“ (Super drbna, S1E3) 

Hrdinou princezny Sereny je bezesporu Dan Humphrey – intelektuál 

z chudé rodiny, který je do Sereny platonicky zamilovaný odjakživa. Představuje 

také společně se svoji sestrou Jenny podklad pro binární opozici bohatého a 

vzrušujícího Manhattanu a chudého a fádního Brooklynu. Serena a Dan tvoří pár 

princezny a chudého chlapce, který je důkazem konceptu, kdy „láska překonává 

všechny překážky“. Dan plní okruh jednání hrdiny tím, že Serenu často 

„zachraňuje“ v situacích, které ohrožují její pověst a autoritu, pomáhá ji ve studiu 

a nalezení vlastní identity, za což je odměněn romantickou náklonností z její 

strany. 

Pokud je Dan zobrazován jako hrdina, který je vždy připraven 

zachraňovat a vysvobozovat dívky z nesnází, je Chuck Bass padouchem, který 

komplikace naopak konstruuje a plní úlohu škůdce. Jeho manipulativní povaha 

se projevuje nejen na počátku, kdy je pro něj zcela normální pokusit se o 

znásilnění Sereny nebo Jenny, ale i postupem času, kdy se u něj vyvinou city 

k Blair – snaží se překazit veškeré její pokusy o navazování nových vztahů. Jeho 

sebevědomí sahá až do absurdních výšin, kdy je jeho posledním vítězným 

argumentem v konfliktech často opakované tvrzení: „Jsem Chuck Bass.“, kterým 

v mnoha epizodách uzavírá diskuzi. 



 

56 
 

Chuckův nejlepší kamarád a dívkami oblíbený chlapec Nate Archibald je 

natolik nejistý tím, co od života vlastně chce a jak se má dostat z nadvlády svých 

rodičů, že po dlouhou dobu nemá vlastní narativní funkci. Částečně plní úlohu 

hrdiny v vztahu k Sereně, do které je zamilován, někdy ale vystupuje i jako 

pomocník nebo odesílatel (s Danem a Chuckem). Z mého hlediska spíše funguje 

jako součást příběhu navázaných na jednotlivé hrdiny – například jako Blaiřin 

přítel snů, jako důvod rozepře mezi Blair a Serenou atd. Sám potvrzuje, že si není 

vůbec jíst vlastní úlohou: 

Nate: „Neměl jsi někdy pocit, že o tvém životě někdo rozhoduje za tebe?“ 

(Super drbna, S1E1) 

Velmi zajímavou postavou je i Jenny Humphrey. Přestože její počátky 

nesou veškeré znaky outsidera, díky své ambicióznosti, vnitřní síle a jisté míře 

bezskrupulóznosti dokáže postupně vystoupat na sociálním žebříčku téměř na 

vrchol, kdy dosáhne uznání samotné královny Blair. Na počátku vyprávění často 

plní Jenny úlohu pomocníka, poté se ale stává rebelkou a získává vlastní 

narativní funkci jakési ambiciózní Popelky, až se posune k okruhu jednání 

škůdce, poté co přestává ovládat svou touhu po uznání a úspěchu. 

Úlohu absolutního škůdce a zlé čarodějnice plní Georgina Sparks, jejíž 

narativní funkci je ohrozit stabilitu protagonistů. Vizuálně splňuje parametry, 

kterými jsou nadány vědmy z pohádek – dlouhé tmavé vlasy, vždy tmavé 

oblečení s agresivními prvky, pronikavý pohled. Její nejvýraznější intrikou je 

situace, kdy se snaží vyzradit tajemství z minulosti Sereny, kdy byly obě 

nejlepšími kamarádkami a vedly nezřízený život, který zahrnoval alkohol, drogy 

a četné sexuální zkušenosti. Georgině se podařilo natočit video, kde Serena bere 

drogy a je svědkem smrti chlapce, který se předávkuje kokainem. Její schopnost 

ovládat Serenu a absolutní bezskrupulóznost ji staví na nejvyšší příčku 

záporných hrdinů seriálu: 

Georgina: „Myslím, že budeme znova kamarádky. Protože pokud bychom 

se neviděly, Dan uvidí nahrávku.“ (Super drbna, S1E16) 
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Jednou z nejzajímavějších postav je samotná Super drbna. Každá epizoda 

seriálu začíná a končí komentáři, které pronáší hlas mladé dívky, což ji obdařuje 

potenciálem tradičního pohádkového vyprávěče. Super drbna je anonymní 

autorkou/autorem blogu, který sleduje životy teenagerů a v průběhu celého 

vyprávění má funkci záporného deus ex machina, kdy může celou zápletku 

zvrátit pomoci svého zásahu. Poprvé využije Super drbna svou destruktivní sílu, 

kdy publikuje zprávu o tom, že Blair přišla o panenství s Chuckem a přitom 

udržovala poměr i s Natem, což na nějakou dobu způsobí, že je Blair v jakémsi 

společenském vyhnanství, a opět si musí vybudovat své postavení královny. V 

průběhu celého vyprávění Super drbna anonymně komentuje veškeré dění 

seriálu, ať už formou vtipných poznámek, nebo slovních hříček, a svým 

způsobem kontroluje životy postav a je pro ně autoritou. Ví o každé události a 

tajemství, což ji dává až kouzelnou moc, díky které ovládá životy teenagerů. 

Vzhledem k tomu, že se hrdinové mohou sami zapojovat do sdílení informací 

prostřednictvím Super drbny, stává se pro některé z nich škůdcem, pro některé 

naopak pomocníkem. 

6. Porovnání mediálních zobrazení světa teenagerů na 
příkladu TV seriálů z 90. let a ze současnosti 

Zamyslím-li se nad tím, zda použité výzkumné metody odpovídají 

charakteru položené výzkumné otázky, jednoznačně mohu odpovědět kladně. 

Tematická analýza mi nechala zcela otevřený horizont, kdy jsem mohla vybrat 

témata, která mě zaujala a které považují za podstatná. Narativní analýza pak 

umožnila hlubší zamyšlení nad zobrazováním hrdinů a jejích archetypálními 

vlastnostmi. 

Když jsem začínala zkoumat seriály Beverly Hills 90210 a Super drbna, 

domnívala jsem se, že budou z hlediska tematiky a postav velmi shodné a nebudu 

moci naleznout velký rozdíl mezi zobrazením teenagerů. Přesto v průběhu sběru 

dat a analyzování jsem našla rozdíly, které jsou poměrně signifikantní a které, jak 

teď zjišťuji, ovlivnily mé osobní preference týkající se těchto teen dramat. 
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Prvním z takových rozdílu je zobrazení úrovně mentální dospělosti 

postav. V případě postav ze seriálu Beverly Hills 90210 se nebojím tvrdit, že 

jsou hrdinové zobrazeni na přelomu dětství a mládí. V případě nejistoty nebo 

problémů se obracejí na své rodiče a nebojí se jim svěřit či je požádat o pomoc. 

Hrdinové, kteří se se svými trably vypořádávají dospělými způsoby či úniky do 

jiných realit, jsou spíše minoritou, příkladem je Dylan McKay. Naopak v Super 

drbně jsou teenageři, ač jsou stejného věku jako jejích vrstevníci z Beverly Hills, 

zobrazeni na přelomu mládí a dospělosti. Poznáme to například ze vztahu rodičů 

k dětem, kdy se s na děti automaticky pohlíží jako na sobě rovné a počítá se 

s tím, že snesou jakýkoliv přístup. Nevidíme často projevy rodičovské lásky nebo 

taktilní kontakt. Možná i proto jsou v Super drbně rodiče ve vyprávění 

zastoupeni mnohem výrazněji než v Beverly Hills, kdy pravidelně vidíme jen 

rodiče ústřední dvojice, Brendy a Brandona. Rodiče ze Super drbny jsou 

chvílemi stejně důležitými postavami, zřejmě proto, že jsou jejich děti zobrazeni 

a vnímáni na podobné úrovni vyspělosti. 

Dalším velkým rozdílem je zobrazování sexuality teenagerů. V Beverly 

Hills 90210 se na sex bezesporu pohlíží jako na vysoce sakrální a intimní 

záležitost. Není obvykle, aby se hrdinové o sexu otevřeně povídali či aby byl sex 

zobrazován vizuálně. Asi nejodvážnějšími momenty jsou okamžiky, kdy vidíme 

Brendu a Dylana v posteli. Je zcela běžné, že se hlavní hrdinové o sexu radí se 

svými rodiči, ať už jde o antikoncepci, míru připravenosti na první zkušenost či 

rizika, jakými jsou pohlavní nemoci či nechtěné těhotenství. Homosexualita je 

zobrazovaná pouze okrajově, pomoci epizodických hrdinů. Naopak v Super 

drbně je sex téměř zcela detabuizován a je vnímán jako přirozená součást života 

teenagerů, o které jsou předem poučeni a o které nediskutují s autoritami. Zcela 

běžné je časté střídání partnerů, otevřené zobrazování předehry a téměř 

svlečených těl, množství taktilních kontaktů. Homosexualita již téměř nešokuje a 

je jednou z vedlejších zápletek. 

Pokud mluvíme a tak přirozeném prostředí jako je střední škola, její běžné 

zobrazování nalezneme pouze v Beverly Hills 90210, kdy se děj z větší části 
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odehrává v budově školy a je jakým si automatickým místem pro interakci 

hrdinů. V Super drbně se ve škole odehrává minimum děje, a pokud ano, tak se 

jedná o případy, kdy hraje škola roli ve vyprávění – například setkání se 

s profesory z vysokých škol, závěrečné testy, podvodné proniknutí do školního 

bazénu atd. Naopak není výjimkou, že hrdinové již jsou rozhodnuti o své 

budoucí kariéře a dělají vše, aby ji mohli začít budovat. Do stejného okruhu bych 

zařadila i zobrazení konzumace alkoholu a drog, které je v současné době jakousi 

samozřejmosti i pro tak mladé lidi. 

Další úsudek nezaleží tolik na časovém období, kdy byly seriály 

produkovány, ale spíše na způsobu pojetí vyprávění, přesto si myslím, že má pro 

mne důležitý význam. Jak jsem již zmínila v kapitole 5.1. mají tyto dva seriály 

odlišnou narativní strukturu. Pro Beverly Hills 90210 je z mého hlediska důležité 

zobrazení života teenagerů jako takové. Každá z epizod je jakým si uzavřeným 

příběhem, kdy hlavní narativní složkou je téma, které je v dané epizodě 

popisováno. V Super drbně jsou naopak narativní funkce dány poměrně 

konkrétně a hrdinové tvoří příběh, přičemž se tvůrci snaží diváky přilákat často 

velmi drsnými a skandálními zvraty. 

 Tabulka 3. Okruhy jednání hlavních hrdinů zkoumaných seriálů. 

Beverly Hills 90210 Super drbna okruh jednání 

Brenda  Blair, Chuck, 

Jenny, Georgina 

škůdce 

Steve - dárce 

Andrea Nate, Jenny pomocník 

Kelly Serena carova dcera (princezna) 

Dylan Nate odesílatel 

Brandon Dan, Nate hrdina 

V tabulce 3 jsem se snažila naznačit, kteří hrdinové jednotlivých seriálů 

mají podobné okruhy jednání.  Z již uvedeného důvodu je obtížné hrdiny 

porovnávat, protože jsou z mého hlediska postavy seriálu Super drbna mnohem 

propracovanější z hlediska charakteru a narativní úlohy. Zdá se mi ale, že jsou 

teenageři realističtěji zobrazení v seriálu Beverly Hills 90210, kde vidíme, jak se 
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jejích charakter mění v závislosti na událostech. V Super drbně se mi zdá 

zajímavé poměrně velké množství hrdinů, kteří plní úlohu škůdce, přesto jsou u 

diváků velmi oblíbené. Z Chucka a Blair se dokonce postupem času dokonce 

stává nejoblíbenější pár seriálu. 

Mám-li uvést jeden hlavní závěr, ke kterému jsem během své analýzy 

dospěla, bude to posun v zobrazení vyspělosti mládeže. V dnešní době se již 

tvůrci nesnaží divákovi osvětlit problematiku dospívání a s ní spojené trable. 

Automaticky počítají s tím, že je divák obeznámen se všemi složkami dospívání 

z vlastní zkušenosti, a hrdiny zobrazuje spíše jako mladé dospělé, než jako 

dospívající děti. Potvrzení této teze jsem nalezla i ve výzkumech současných 

sociologů, například v tezi Neila Postmana  (Postman, 1992) o vymizení dětství 

pod vlivem současné společnosti a médií. Je tedy otázkou, nakolik je žánr teen 

drama legitimní, když svůj původ dokáže obhájit už pouze fyzickým věkem 

hrdinů a spíše okrajovým zmíněním témat, které v povědomí společnosti 

s mládím souvisí. 

 

Závěr 

Záměrem mé diplomové práce bylo charakterizovat žánr teen drama,  

zařadit ho do rámce televizní tvorby a popsat vývoj teen dramatu na příkladu 

konkrétních seriálů, které od sebe děli cca dvacet let.  

Televizní tvorba zaměřená na mládež se v průběhu 20. století objevila 

právě z důvodu vzestupu mládeže jako sociální skupiny, která se vyznačuje 

velmi specifickým vývojem, kulturou, komunikací a jejími prostředky. Teen 

drama jako žánr se pak vyvinulo v průběhu devadesátých let jako reakce na 

rapidně se vyvíjející trh, zaměřený na mládež. Žánr popisuje vývoj mladých lidí 

v průběhu adolescence a zabývá se nejrůznějšími tématy, které mohou být v 

tomto období předmětem zkoumání, např. mezilidské vztahy a vztahy s 

autoritami, homosexualita, drogová závislost nebo vztah k populární kultuře. 

Nicméně se v dnešní době v televizních seriálech pro teenagery objevují postavy 

nejširšího věkového spektra, aby mohly být atraktivní pro různé skupiny diváků. 
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V žánru teen drama původně převládala tematika osobních vztahů  

a psychologického a osobnostního vývoje postav. V průběhu rozvoje žánru se ale 

dle mého názoru tematické rozpětí obohatilo o popis sociální struktury 

společnosti a zařazení mládeže v této společnosti a také se seriály čím dál více 

zaměřují na tématiku populární kultury v mnoha projevech. V moderních 

seriálech žánru teen drama se tak zcela běžně objevuje velké množství 

popkulturních referencí, nebo odkazů na oblast módy a životního stylu. Teen 

drama mimo jiné nabízí možnost prozkoumat tematiku amerikanizace televizní 

tvorby, jelikož většina seriálů pro mládež je produkována právě ve Spojených 

státech.  

Díky analýze jsem zjistila, že se v současném teen dramatu zobrazují 

teenageři jako mnohem dospělejší jedinci, než tomu bylo na počátku 

devadesátých let. Je otázkou, zda je tomu příčinou dostupnost nových médií a 

větší informovanost publika, které odpovědi na otázky problematiky mládí 

nachází v jiných mediích, než je televize. Faktem je ale to, že se hrdinové 

moderních teen dramat zobrazují jako dospělí jedinci a řeší „dospělé“ problémy, 

jakými jsou pracovní úspěchy, pestrý milostný život a jeho nástrahy, nebo 

zařazení v rámci sociální stratifikace. 

Žánr teen drama z mého pohledu se tedy značně vzdálil svému původnímu 

účelu, to jest jakémusi odhalení nástrah dospělého světa a vstupu teenagerů do 

další etapy svého života. Nyní je spíše platformou pro popkulturní zobrazení 

témat, které mládež ve dnešní společnosti zajímají – konzumerismus, detabuizace 

sexu a homosexualita nebo sociální nerovnost. 

Summary 

The aim of my thesis was to characterize the genre of teen drama, connect 

it to the framework of television production and describe the evolution of teen 

drama series on the two examples, which are separated by almost twenty years. 

TV production focusing on youth in the 20th century occurred because of 

the rise of youth as a social group that had very specific development, culture, 

communication and its means. Teen drama as a genre was developed in the 90s 
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in response to a rapidly evolving market, focusing on youth. Genre shows the 

development of young people during adolescence and discusses various topics 

that may be important for the period, e.g. relationships and relations with the 

authorities, homosexuality, drug addiction or interest in popular culture. 

However, nowadays characters of wider age range appear in the television series 

for teenagers which could be attractive for different groups of people. 

The dominant topics in the genre of teen drama were originally personal 

relationships and psychological personality and character development. During 

the development of the genre thematic range was in my opinion enriched by 

description of the social structure and the inclusion of young people in the 

society while focusing on the various popcultural topics. Teen drama also offers 

an opportunity to explore the Americanization of television production, since 

most shows for youth are being produced in the United States. 

During the analysis I found out that in the current teen drama shows 

teenagers are pictured in more mature way than in the early 90s. It is 

questionable whether was caused by the availability of new media and greater 

awareness of the audience, which finds answers to the questions in other media 

than TV. But the fact is that the characters of modern teen drama are shown as 

adults and are solving the "adult" problems such as professional achievements, 

love life and its dangers, or social stratification. 

From my point of view the teen drama genre is no longer fulfulling its 

original purpose, which is revelation of adult world’s dangers and entry into the 

next stage of the life. Now it is more of a platform for displaying popcultural 

topics that young people are interested in today – consumerism, detabuisation of 

sex and homosexuality or social inequality. 
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