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Abstrakt (česky):  

Tato práce je zaměřena na zkoumání problematiky přijetí jihokorejského televizního dramatu 

japonským publikem. V práci je zkoumána míra idealizace Jižní Koreje japonským publikem 

korejského televizního dramatu Winter sonata.  

První část práce je věnována příchodu korejského televizního dramatu do Japonska, sociálně-

kulturnímu pozadí Japonska devadesátých let a typickému japonskému divákovi televizního 

dramatu Winter sonata.  

Druhá část práce se věnuje analýze samotného díla z hlediska atmosféry a výstavby příběhu. 

Třetí část práce je zaměřena na vybrané kulturní aspekty obsažené v televizním dramatu 

Winter sonata, které zapříčinily jeho popularitu u japonského publika. Poslední část práce 

nastiňuje období po ukončení vysílání televizního dramatu Winter sonata v Japonsku.  

V závěru je shrnuto, jaké aspekty způsobily popularitu televizního dramatu Winter sonata 

v Japonsku, jak vypadá obraz „japonské Koreje“ vzniklý na základě sledování tohoto 

televizního dramatu a jakým způsobem se korejská vlna dotkla povědomí Japonců o Koreji 

obecně.  

 

Abstract (in English): 

This thesis is focused on exploring problems of adoption of South Korean television drama by 

Japanese audience. The thesis examines the degree of idealization of South Korea by 

Japanese viewers of Korean television drama Winter sonata.  

The first part is about the arrival of the Korean television drama to Japan, socio-cultural 

background of Japan in the nineties and to the typical Japanese viewers of television drama 

Winter Sonata.  

The second part deals with the analysis of the work itself in terms of atmosphere and story 

construction. The third part is about selected cultural aspects contained in the TV drama 

Winter Sonata, which caused its popularity among Japanese audiences. The last part 

describes the period after the broadcasting of television drama Winter Sonata in Japan.  

Conclusion part summarizes which aspects caused the popularity of the television drama 

Winter Sonata in Japan, how does the image of “Japanese Korea” based on watching Korean 

television drama Winter sonata look like and and how the Korean Wave touched awareness 

of Japanese of Korea in general. 



6 
 

Obsah:  

 
Úvod ......................................................................................................................................... 7 

1. Obecný úvod do problematiky přijetí televizního dramatu Winter sonata ...................... 10 

1.1. Kulturní blízkost, kulturní aspekt v televizním dramatu ................................................. 10 

1.2. Divák televizního dramatu Winter sonata, japonské televizní drama devadesátých let 12 

1.3. Vztahy Japonců ke Koreji na pozadí televizního dramatu .............................................. 17 

2. Winter Sonata v Japonsku ................................................................................................. 20 

2.1. Příchod Winter Sonaty do Japonska a reakce publika .................................................... 20 

2.2. Příběh a atmosféra televizního dramatu Winter sonata ................................................ 22 

3. Vybrané kulturní aspekty a obraz japonské Koreje .......................................................... 25 

3.1. Kulturní aspekt korejské rodiny ...................................................................................... 25 

3.2. Kulturní aspekt laskavosti mezi vrstevníky a schopnosti projevu čisté lásky ................. 28 

3.3. Kulturní aspekt milujícího muže ..................................................................................... 31 

4. Nástin vývoje korejské vlny v Japonsku po úspěchu Winter sonaty ................................. 33 

Závěr ....................................................................................................................................... 36 

Seznam literatury ................................................................................................................... 40 

 

  



7 
 

Úvod 

Od roku 2001 je Japonsko zaplavováno tzv. korejskou vlnou 韓流, tedy vlnou 

jihokorejských populárně-kulturních produktů, v jejichž čele figuruje jihokorejské televizní 

drama (dále jen korejské televizní drama), které je následováno dlouhou řadou tanečně 

hudebních skupin a korejských idolů1, kteří na jedné straně prezentují Jižní Koreu (dále jen 

Koreu) jako moderní zemi a na straně druhé přetváří fanoušky korejské vlny v konzumenty 

jihokorejských výrobků. Na první pohled by se zdálo, že korejské televizní drama nepřichází 

do Japonska, země, která sama produkuje každoročně celou řadu televizních dramat2, 

s ničím novým. Formátem jsou si televizní dramata produkovaná oběma zeměmi velice 

podobná. V obou případech se jedná o televizní minisérii o deseti až dvaceti 

pětačtyřicetiminutových až hodinových episodách, která napříč různými žánry a na pozadí 

rozličných prostředí (střední škola, firma, rodina) vypráví příběh jedné či více hlavních postav. 

Přestože by se mohlo zdát, že korejské televizní drama nemůže v Japonsku ničím překvapit,  

korejská televizní dramata vyvolala u japonských divaček doslova mánie po všem korejském 

a jejich častá vysílání v japonské televizi rozpoutala debatu o tom, nakolik je vhodné 

v hlavních vysílacích časech nahrazovat japonská televizní dramata jejich korejskými 

ekvivalenty.   

V této práci se zaměřuji na zkoumání problematiky přijetí korejského dramatu 

japonským publikem. Protože korejských televizních dramat, která jsou každoročně 

v Japonsku vysílána, je mnoho, pro bližší zkoumání otázek souvisejících jejich přijetím 

v japonském prostředí jsem zvolila konkrétní korejské televizní drama Winter sonata, fuju no 

sonata 冬のソナタ, které bylo v Japonsku poprvé vysíláno v roce 2003 a které zde dodnes 

figuruje na prvním místě v žebříčku popularity korejských dramat. (JYJ3, 2013). V práci se 

zaměřuji na publikum žen ve středním věku, které bylo tímto televizním dramatem nejvíce 

zasaženo. Zabývám se příčinami popularity korejského televizního dramatu u tohoto publika 

a sleduji míru idealizace Koreje, ke které při sledování televizního dramatu dochází.  

                                                      
1 Korejský idol, někdy také K-pop idol, je populární celebrita, která prošla řadou konkurzů pořádaných 

jihokorejskými talentovými agenturami (kupříkladu SM Entertainment, YG Entertainment nebo JYP 
Entertainment) a angažuje se v jednom z  odvětví korejského populárně-kulturního průmyslu (kupříkladu jako 
herec, zpěvák, tanečník aj.) 

2 Japonské televizní drama, často označované jako terebi dorama テレビドラマ nebo J-dorama, je 
několikadílná televizní minisérie různých žánrů, vysílaná v jednom ze čtyř období dělených na tři měsíce (jarní, 
letní, podzimní, zimní). Formou je podobné svému korejskému (K-drama) či tchajwanskému (T-drama) 
ekvivalentu.  
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Vycházím z hypotézy, že televizní drama Winter sonata nezaujalo své publikum pouze 

poutavým příběhem, ale rovněž tím, že vyobrazuje kulturní aspekty, které se v japonském 

televizním dramatu neobjevují a se kterými se japonské publikum dobře ztotožnilo. Zabývám 

se takovými kulturními aspekty, které pozitivně zapůsobily na japonského diváka, vyvolaly 

v něm pocity nostalgie po japonských dramatech osmdesátých a devadesátých let minulého 

století a umožnily mu přehodnotit svůj postoj ke Koreji.  

V první části práce se zabývám jevy, které úzce souvisí s příchodem a přijetím 

korejské vlny v Japonsku. Pozornost věnuji takovým jevům, jakými jsou kulturní blízkost, 

kulturní proudění, kulturní aspekt v televizním dramatu či obraz země v televizním dramatu. 

V následujících podkapitolách představuji japonské publikum televizního dramatu Winter 

sonata a sociálně-kulturní prostředí přelomu osmdesátých a devadesátých let v Japonsku, 

které mělo na toto publikum vliv. Dále se zabývám prezentací země v televizním dramatu, 

zmiňuji obraz Koreje v Japonsku a postupné sbližování obou zemí skrze společně 

koprodukovaná televizní dramata.  

Druhou část práce věnuji samotnému dílu Winter sonata. Zaměřuji se především na 

události doprovázející jeho vysílání v Japonsku a zabývám se jeho stručnou analýzou 

především z hlediska  výstavby příběhu.  

Třetí části práce věnuji vytváření obrazu japonské Koreje, tedy obrazu takové Koreje, 

která vznikla po zhlédnutí televizního dramatu Winter sonata v myslích japonských divaček.  

V této části práce uvádím vybrané kulturní aspekty, jež jsou v této minisérii obraženy. K jejich 

analýze využívám komentářů japonských divaček Winter sonaty, které byly buďto uveřejněny 

v rozličných studiích, nebo byly zveřejněny na japonských internetových stránkách a fórech. 

Mimo jiné čerpám z komentářů fanynek herce  Bä Jong-džuna, které byly uveřejněny na 

japonských webových stránkách tohoto herce do prosince roku 2004.   

V poslední části práce krátce nastiňuji vývoj korejské vlny v Japonsku po skončení 

vysílání televizního dramatu Winter sonata a zaměřuji se na problematiku tzv. anti-korejské 

vlny.   

 

Vzhledem k mizivému množství česky psaných zdrojů zabývajících se fenoménem 

televizního dramatu Winter sonata v japonském prostředí jsem během psaní práce čerpala 

především z anglicky psaných a poskrovnu i z japonsky psaných materiálů. Důležitým 

zdrojem informací pro mě byla studie Šibaty Rii s názvem The Globalization of popular 
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culture: The Korean Wave in Japan, zabývající se přijetím televizního dramatu Winter sonata 

u japonských divaček, dále článek Nihon ni okeru kanrjú taišúbunka džujó: Fuju no sonata wo 

čúšin ni od Čŏngmi An, který shrnuje vliv korejské vlny na Japonsko právě se zaměřením na 

televizní drama Winter sonata. Pro hlubší nahlédnutí do problematiky kulturního proudění 

v regionu východní Asie v osmdesátých a devadesátých letech minulého století mi byly 

nápomocné články Marketing ‘Japan’: Japanese cultural presence under a global gaze a 

Popular culture, globalization and Japan od Iwabuči Koičiho. Zajímavý pro mě byl rovněž 

článek Jasumoto Seiko The Impact of the Korean Wave on Japan: A case study of the 

influence of trans-border electronic communication and the trans-national programming 

industry.  

 
Přestože v českém prostředí nebylo doposud fenoménu korejského televizního 

dramatu v Japonsku věnováno příliš mnoho prostoru, ve Spojených státech a v asijských 

zemích se vědci tímto fenoménem zabývají již od přelomu století. Fenomén korejské vlny 

jako takové je zkoumán již od devadesátých let minulého století, nicméně její působení 

v japonském prostředí je intenzivně zkoumáno až od roku 2004. Za významný lze považován 

článek Hybridity and the rise of Korean popular culture in Asia (rok uveřejnění 2005), od 

autora Šim Tuba, zajímavým počinem v rámci tohoto zkoumání bylo rovněž vydání sborníku 

East Asian Pop Culture: Analysing the Korean Wave (rok vydání 2008), který se sestává z 

článků týkajících se televizního průmyslu, mezistátní kulturní výměny televizních dramat a 

nacionalistických reakcí v regionu východní Asie. V této práci navazuji na studie, jež fenomén 

korejské vlny v Japonsku zkoumají z hlediska kulturního proudění mezi těmito dvěma 

zeměmi.   

 

Japonská jména uvádím v japonském pořadí, tedy rodové jméno vždy předchází 

osobnímu, a při přepisu japonských a korejských jmen používám českou transkripci. Názvy 

děl ponechávám v anglickém znění a doplňuji je ekvivalenty, pod kterými jsou tato díla 

známá v Japonsku. Koreou rozumím, neuvádím-li jinak, Jižní Koreu. Cituji-li komentář divačky 

televizního dramatu Winter sonata, pak ke standardní citaci příslušného zdroje připojuji ještě 

jméno divačky (nebo označení, pod kterým je zmíněna v konkrétní studii) a je-li znám pak i 

její věk.   
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1. Obecný úvod do problematiky přijetí televizního dramatu Winter sonata 

1.1. Kulturní blízkost, kulturní aspekt v televizním dramatu 

Ve východní Asii lze už od devadesátých let pozorovat výraznou změnu směru 

populárně kulturních „toků“. Původní dominanci japonských kulturních produktů od 

devadesátých let postupně zastiňuje tzv. korejská vlna, tedy vlna populárně kulturních 

produktů přicházejících z Koreje. Výměna kulturních produktů (mj. televizních programů) v 

regionu východní Asie dala vzniknout debatě o podobných kulturních hodnotách sdílených 

zeměmi jednoho regionu. V rámci této diskuze je nejčastěji zkoumána problematika tzv. 

kulturní blízkosti nebo někdy kulturní spřízněnosti, tedy obdobné kulturní zkušenosti dvou 

zemí. Kulturní spřízněnost dvou zemí vzniká nejenom na základě ovlivnění stejnými vlivy, 

jakými může být náboženství či filosofické učení, které se v těchto zemích spolupodílí na 

vytváření sociálního systému, ale i na základě geografických a dalších podmínek, které obě 

země spojují a mají na ně vliv. Stejně důležitá je pro kulturní spřízněnost i společná historická 

zkušenost. Někteří odborníci se domnívají, že kulturní a historická podobnost mezi dvěma 

zeměmi má mimo jiné dopad na významné komunikační procesy, předně mezinárodní 

informační proudění (Hester, 1973), tedy na způsob, jakým různé země vzájemně sdílí 

informace. Z hlediska problematiky kulturního proudění lze korejskou vlnu označit za 

fenomén, který do značné míry vyvrací zažitý model kulturního imperialismu sedmdesátých 

let, propagovaný kupříkladu Wallersteinem (Wallerstein, 1974). Kulturní imperialismus 

vnímá kulturní tok jako jednosměrné proudění kulturních produktů z kulturního jádra 

směrem do periferie (Šibata, 2013). Tato teorie v případě korejské vlny narazila na fakt, že i 

taková země, jakou je kulturně vyvinuté Japonsko, které řadu let vyváží vlastní populární 

kulturu do celého světa, může být výrazně ovlivněna relativně mladou populární kulturou 

sousední země, jejíž ekonomická a kulturní síla je v porovnání s ní teprve na vzestupu.  

V souvislosti nejenom s Japonskem, ale i s ostatními zeměmi regionu východní Asie lze říci, 

že korejské kulturní produkty výrazně ovlivňují země, které mají již řadu let svou vlastní 

svébytnou populární kulturu, kterou často i vyváží do světa. Proto korejská vlna mnohem 

více odpovídá tvrzení takových odborníků, jakým je Straubhaar, kteří se domnívají, že 

kulturně-mediální proudy mezi národy a kulturami jsou v podstatně mnohem komplexnější a 

provázanější, než teorie kulturního imperialismu předpokládá (Straubhaar, 1991). 
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Danielle a Thomas Walkerovi, kteří se zabývají problematikou dopadu kultury na 

komunikaci, se domnívají, že kulturní rámec jednotlivce je definován takovými hodnotami, 

jakými jsou jazyk, styl, etiketa, způsob socializace, nonverbální komunikace aj., přičemž míru 

kulturní spřízněnosti dvou osob lze odhadovat podle toho, nakolik se tyto rámce překrývají 

(Walker, 2003). Aplikujeme-li tuto teorii na dvě různé země, můžeme určit míru jejich 

kulturní blízkosti. Hovoříme-li o dvou či více kulturně blízkých zemích, pak máme obvykle na 

mysli země, které si, kupříkladu díky podobné historické zkušenosti, mohou rozumět 

v otázkách etikety, zvyků, nastavení mezilidských vztahů a osobního žebříčku hodnot 

obyvatel. Pochází-li publikum a autoři televizního dramatu ze dvou kulturně blízkých zemí, 

potom může televizní drama jedné země velmi dobře působit na publikum země druhé a to 

jak skrze zobrazovaná témata, tak srze prezentované hodnoty. 

Někteří odborníci shledávají úspěch výměny audiovizuálních produktů v jejich 

vnějších aspektech, jakým je kupříkladu jazyk či zeměpisné umístění, jiní odborníci se 

soustředí na vnitřní aspekty takovýchto produktů, tedy ideologii, kulturní hodnoty a rovněž 

životní styl zobrazovaný v těchto produktech (Šibata, 2013).  Všechny tyto prvky, nehledě na 

jejich zařazení, dovedou zapůsobit na publikum audiovizuálních produktů. Již jsem zmínila, že 

skrze sledování televizního dramatu je divákovi zprostředkováván soubor určitých hodnot, 

které u něj vytváří povědomí o zemi, ve které se drama odehrává. Tyto hodnoty můžeme 

nazvat kulturními aspekty. Kulturní aspekty, které jsou divákovi skrze televizní drama 

zprostředkovávány, jsou často zkresleny a přizpůsobeny dramatickému provedení díla - nelze 

říci, že by tyto aspekty představovaly konkrétní kulturu vždy v její pravé podobě. Přesto však 

působí na divákovo vnímání, vytváří či podporují určité stereotypy, které jsou navázány na 

zemi, ve které se drama odehrává, a tento obraz konkrétní země u diváka utváří nové a 

nahrazuje jeho dosavadní představy. Kulturním aspektem v televizním dramatu můžeme 

rozumět takové prvky zobrazené v televizním dramatu, které u diváka ve výsledku vytvoří 

určitou představu o zemi, ve které se televizní drama odehrává, o lidech, kteří v ní žijí a o 

kultuře, ve které se pohybují postavy. Divákovi se tak přiblíží zvyky dané země, tradiční 

produkty, sociální systém či způsob, jakým lidé v dané zemi komunikují a v jakém prostřední 

se pohybují.   

Jednou z příkladových ukázek, jak byl za pomocí kulturních aspektů v televizním 

dramatu vytvořen obraz reality, je způsob, jakým se skrze televizní drama prezentovalo 

Japonsko  devadesátých let – tedy jako symbol moderní země západního typu. Japonsko 
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v těchto televizních dramatech adaptuje západní způsob života na asijské podmínky a 

dovoluje svému publiku snít o tom, že i v Asii lze žít na stejné úrovni jako na západě. Tokio je 

zde prezentováno jako velkoměsto západního typu a publikum se touží přiblížit životu 

obdivovaných postav (Šibata, 2013). Nutno dodat, že způsob, jakým je prezentována 

v televizním dramatu Winter sonata Korea, je tomuto japonskému modelu podobný (viz 

dále).  

Japonské (převážně ženské) publikum, které přichází do styku s konkrétními produkty 

různých asijských regionů (kupříkladu televizním dramatem Winter sonata aj.), postupně 

přestává vnímat region východní Asie jako vágně definovanou „Asii“ a začíná oceňovat 

kulturní specifičnost jednotlivých regionů (Iwabuči, 2006). Tato proměna vnímání souvisí 

s Iwabučiho teorií kulturní přitažlivosti produktu. Podle této teorie je kulturní přitažlivost 

produktu dána tím, jak moc daný produkt během konzumace pozitivně posílí představu o 

zemi svého původu. Jinými slovy každý produkt dokáže přimět spotřebitele, aby si představil 

zemi, odkud tento produkt přišel. Kulturní přitažlivost však mají takové produkty, které jsou 

silně navázány na obecnou představu o životním stylu dané země (Iwabuči, 1998). Vnímáme-

li korejské televizní drama jako kulturně populární produkt, který má za cíl mimo jiné 

propagovat zemi původu v zahraničí, lze dojít k závěru, že způsob, jakým toto televizní drama 

přetváří svého diváka v nadšeného fanouška korejských výrobků, úzce souvisí tím, jak 

sugestivní obraz Koreje dovede korejské televizní drama za pomoci kulturních aspektů 

vytvořit. Režisér televizního dramatu Winter sonata sám několikrát uvedl, že série měla 

úspěch, protože se pokusil vytvořit fantaskní obraz reality, který naplnil potřeby moderních 

lidí, jinými slovy diváků (Šibata, 2013).  

 

1.2. Divák televizního dramatu Winter sonata, japonské televizní drama devadesátých 

let 

Jak už bylo zmíněno, televizní drama ve větší míře zaujalo velice specifickou část 

japonského publika, tedy ženu, která podle Miurova dělení žen v japonské společnosti ve 

většině případů spadá do tzv. skupiny Ojome – kei  お嫁系 (Miura, 2005), tj. do skupiny žen, 

které se v období před prasknutím ekonomické bubliny na počátku devadesátých let vdaly za 

muže s ročním příjmem převyšujícím 7 000 000 jenů. Jedná se o ženy, které si zvykly na 

poměrně vysoký životní standard a které ve většině případů pochází z vyšší střední třídy, 



13 
 

vystudovaly dobrou univerzitu a získaly práci skrze rodinné konexe. Jinými slovy se jedná o 

ženy v rozmezí věku 40 – 50 let (v průměru 47.3), které vedou život převážně v domácnosti 

(Hajaši, 2005). To je zajímavé vzhledem k tomu, že publikum televizních dramat bývá obvykle 

tvořeno převážně mladými ženami kategorie Gjaru – kei ギャル系, tedy ženami se 

středoškolským vzděláním, které se vdaly před třicátým rokem života.   

Pro ženu typu Ojome – kei, která si vzala muže s poměrně vysokým příjmem a 

očekávala od něj zajištění pohodlného života, znamenala největší ztrátu iluzí a jistot 

devadesátá léta. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let skončil v Japonsku 

dlouhotrvající ekonomický růst a vystřídala jej jedna z největších ekonomických katastrof 

v dějinách moderního Japonska, standardně označovaná jako tzv. prasknutí ekonomické 

bubliny, které s sebou přineslo krom série recesí a období velmi malého ekonomického růstu 

i celou řadou společenských a kulturních změn.  Mimo jiné došlo k podkopání celoživotního 

systému zaměstnání. V Japonsku došlo k sériím propouštění a společnost se propadala do 

nejistoty (Flesch, 2013). Žena, která se vdala a začala vychovávat své děti ještě během 

období ekonomického růstu, se náhle musela potýkat kupříkladu s finančními potížemi či 

změnou společenského postavení.3 Miura označuje ženy v této skupině za ženy tíhnoucí 

k bohatému životnímu stylu, takovému, který si zřejmě v devadesátých letech většina 

z těchto žen nemohla dovolit. To u této skupiny žen vedlo k určitému strádání (hovoří se 

například o tzv. fenoménu kičin drinká キチンドリンカー, kdy si žena sama ve své kuchyni 

často přihne alkoholu). Jedním ze způsobů, jak se alespoň v myšlenkách na chvíli oprostit od 

tíživé životní situace, bylo pro tyto ženy sledování televize. Různá televizí dramata (viz níže) 

umožnila těmto ženám odpoutat se od skutečného života a prožít příběh někoho jiného. 

Do doby, než bylo v Japonsku vysíláno televizní drama Winter Sonata, se 

v akademických kruzích při zkoumání publika populárně-kulturních produktů soustředil 

zájem převážně na již zmíněné příslušnice skupiny Gjaru-kei a zkoumala se problematika 

související s kulturou mladých, různými subkulturami, etnickými kulturami, dívčí kulturou 

nebo kulturou pracujících, nicméně ženy středního věku byly jakožto publikum přehlíženy, či 

dokonce vůbec nebyly za publikum populárně-kulturních produktů považovány (Móri, 2008, 

str. 131). Publikum televizního dramatu Winter sonata vzbudilo zájem médií předně proto, 

                                                      
3 Proměnou prochází rovněž japonská rodina, jejíž členové se musí potýkat se zhoršenou ekonomickou 

situací. Po roce 1989 rapidně klesá porodnost, začíná se otevřeně hovořit o problému stárnutí populace. Věk, 
kdy mladí Japonci vstupují do manželství, stoupá.  
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že jeho členky počaly vystupovat jako tzv. aktivní publikum. Tedy nejenom že populárně-

kulturní produkty přijímaly pasivně (sledovaly televizní drama, kupovaly si produkty s ním 

spojené), nicméně se samy aktivně scházely, komunikovaly spolu v reálném životě (nikoliv 

pouze na internetových stránkách) a navzájem se osobně znaly (Móri, 2008). Pozornost 

médií si kupříkladu získaly hromadné oslavy narozenin herce Bä Jong-džuna, které 29. srpna 

2004 pořádaly jeho fanynky v různých korejských restauracích po Japonsku (Móri, 2008). Pro 

neobvyklý věk této divácké skupiny začaly být její příslušnice místy označovány za jako 

obasan fan おばさんファン, jakési tety fanynky.   

  Sledování televizního dramatu u tohoto publika do jisté míry překročilo hranici 

zábavy a stalo se jeho novým životním stylem. Mnoho divaček se pod vlivem tohoto dramatu 

začalo učit korejsky, další hromadně navštěvovaly Koreu, která začala nabízet turistické 

zájezdy na místa, kde se televizní drama Winter sonata natáčelo. Na japonských webových 

stránkách herce Bä Jong-džuna během velmi krátké doby přibylo tisíce komentářů jeho 

fanynek, které zde spolu po večerech komunikovaly. Vlákna diskuzí se různila, počínaje 

anketami o nejoblíbenější pasáž tohoto televizního dramatu, básněmi opěvujícími hercovu 

krásu konče. Od osmnáctého března do dvacátého druhého prosince roku 2004 se na těchto 

stránkách objevilo 77 623 komentářů, z nichž 1204 požadovalo radu či vysvětlení týkající se 

televizního dramatu Winter sonata či samotného herce a ve 4000 z nich uživatelky sdílely 

informace (An, 2008). Japonské ženy ve středních letech jinými slovy vytvořily skrze internet 

prostředí, které se lišilo od způsobu, jakým dříve publikum komunikovalo. S ohledem na to 

bývají divačky tohoto seriálu někdy označovány za příslušnice skupiny otaku4, nicméně 

vzhledem k tomu, že příslušníci otaku bývají obvykle mladí lidé, nelze tvrdit, že se jedná o 

vhodné označení.  

V souvislosti s kulturním aspektem rodiny, kterému se věnuji níže, stojí za zmínku 

způsob, jakým se japonské fanynky herce Bä Jong-džuna navzájem identifikovaly jako jeho 

rodina. Za svou rodinu označil prvně své fanynky sám Bä Jong-džun, když se tisíce japonských 

žen seskupilo, aby herce přivítaly na letišti. Při této příležitosti bylo deset žen ve věku 43-65 

bylo odvezeno do nemocnice. Na tiskové konferenci později  Bä Jong-džun vyjádřil hluboké 

                                                      
4 Termínem otaku bývá nejčastěji označována osoba, která je uchvácena či posedlá jedním konkrétním 

fenoménem často souvisejícím s populární kulturou. Obvykle se používá v souvislosti s japonskými 
animovanými seriály (anime), počítačovými hrami nebo kreslenými komiksy (manga).  
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obavy o zdraví svých fanynek, které označil za svou rodinu (New York Times, 23. 12. 2004). 

Šibata se domnívá, že nazývat své fanoušky rodinou, je u japonských hvězd velmi neobvyklé:  

Tím, že nazve své fanoušky rodinou Bä pravděpodobně vyjadřuje lásku ke členům 
virtuální, imaginární rodiny. Tento rodinný faktor nutí japonské ženy, aby cítily ještě 
větší duševní spřízněnost s korejskými hvězdami. Bäovo uctivé klanění se a slova 
vyjadřující starost a laskavost jsou shledávány jako projevy v Japonsku již ztracených 
tradičních asijských hodnot (Šibata, 2013).  

Fenomén rodiny japonských fanoušků herce Bä Jong-džuna lze velmi dobře pozorovat 

na jeho internetových stránkách. Zde se v komentářích samotné fanynky označují za členky 

Bä Jong-džunovy rodiny5 a některé z nich dokonce vytvořily jakýsi kodex, kterého se tato 

rodina drží.  

 

Jako jeden z důvodu, proč se natolik obdivují televiznímu dramatu Winter sonata, 

uvádějí divačky často fakt, že jim toto televizní drama připomíná japonská televizní dramata 

osmdesátých a devadesátých let.  

Mám pocit, že (pozn. televizní drama Winter sonata) jde ve šlépějích trendy dramat 
osmdesátých let. (Sawaki, 2004) 

Přestože se Japonsko v devadesátých letech potýkalo s ekonomickými problémy, byla 

tato doba až překvapivě bohatá na kulturní produkci. Mezi jinými kulturními produkty 

vznikala řada televizních dramat, která byla jakožto kulturní produkt Japonska vyvážena do 

ostatních zemí východní a jihovýchodní Asie.  Kupříkladu v Singapuru bylo mezi léty 1995 až 

2000 ročně vysíláno více než deset japonských televizních dramat (Ng Wai-ming, 2001).6  Je 

otázkou, do jaké míry bylo televizní drama Winter sonata ovlivněno japonskými dramaty 

devadesátých let,  existuje však řada podobných prvků mezi těmito dramaty, kterých si 

povšimly samy divačky a které v nich mimo jiné probouzí  již zmiňované pocity  nostalgie:     

Scéna, kdy Ju-džin v prvním sněhovém dni čeká na svého milého, který nikdy nepřijde, 
mi připomněla scénu ze slavného televizního dramatu Tokyo love story, kde Rika čeká 
na Kandžiho. (…) Všechny důležité postavy (televizního dramatu Winter sonata) jsou 
spolužáci ze střední školy. Kanči, Satomi Sekiguči a Mikami (postavy z televizního 
dramatu Tokyo love story) jsou také spolužáci se střední školy. (…) Když mezi ně 
přijde Akana Rika, tak mezi nimi tento vnější element naruší vztahy. V televizním 
dramatu Winter sonata je Rika Hjŏng-min (Jon-sama). Kandži, který je pod vlivem 
příchodu nového člověka silně manipulován je podobný hrdince Ju-džin. Role mužů a 

                                                      
5 Japonsky Jon sama no kazoku ヨンさまの家族   
6 Japonská dramata devadesátých let měla však v největší míře vliv primárně na hongkongské a 

tchajwanské publikum. 
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žen jsou prohozeny, ale to se mi celkem líbí. Rika a Hjŏng-min mají společné, že 
vyrostli v Americe. V  dramatu Winter sonata byl dialog: „Pan Hjŏng-min vyrůstal 
v Americe, proto je takový přímý a často vůči ženám způsobí nějaké 
nedorozumění.“  I v Tokyo love story je slavná Ričina věta: „Pojďme se spolu vyspat7“, 
která byla chápána jako výsledek její výchovy v Americe. Je zajímavé, jak jsou 
stereotypy o Americe v Japonsku i Koreji podobné. (Sawaki, 2004)  

Výrazným tématem velké části japonských televizních dramat devadesátých let se 

staly soukromé životy a osobní trable mladých, obvykle profesionálně zaměstnaných lidí 

žijících ve velkých japonských městech. Tato televizní dramata začala být později nazývaná 

televizními dramaty městského typu (někdy také jako tzv. trendy dramata) a rozumíme jimi 

taková televizní dramata, jakými byla kupříkladu televizní dramata Tokyo Love Story 東京ラ

ブストーリー  nebo Long Vacation ロングバケーション. Tato televizní dramata byla u 

japonských diváků velice oblíbená, neboť zobrazovala problematická devadesátá léta a 

nabízela takové příběhy, se kterými se divák mohl dobře ztotožnit. Televizní drama od 

počátku své existence vůbec velice pružně reaguje na aktuální nastavení společnosti a 

způsob, jakým jsou muži a ženy zobrazováni v televizních dramatech odráží to, v jakém 

stádiu se nachází společnost (Lozano, 1993). 

Proč to byla právě tato televizní dramata, co zapůsobilo na mladou generaci regionu 

východní Asie, se stalo tématem diskuze. Iwabuči kupříkladu tvrdí, že mladí Asiaté dokázali 

sympatizovat s japonskými postavami, protože Japonsko bylo podobné a přesto odlišné. 

Jednalo se o typ sympatie, který zřejmě nemohl vyplynout z americké kultury (Iwabuči, 2008). 

Japonsko se v těchto televizních dramatech prezentovalo jako vyspělá země západního typu 

(podobně, jako se dnes v rámci korejské vlny prezentuje Korea) a mladí lidé zde byli 

prezentováni jako nezávislí členové společnosti. Postavy se často pohybovaly v atraktivních 

lokalitách velkých měst a žily ve vlastních bytech. Obvykle se snažily vzít svůj život do 

vlastních rukou a dosáhnout vytoužených cílů.  

Podíváme-li se na nejpopulárnější japonská dramata devadesátých let, zjistíme, že 

téměř polovinu z nich tvoří melodramatické romance zabývající se tématem zvykání si na 

život ve velkém městě (Šičóricu 30% idžó no inró ni nokotteiru doramarankingu, 2012). 

Stranou nebyla ani televizní dramata zabývající vztahy s přáteli z dětství, milostnými 

trojúhelníky a hledáním opravdové lásky. Většina japonských televizních dramat 

z devadesátých let je plná zajímavých charakterů (kupříkladu dívek s poněkud bláznivou 

                                                      
7 V originálním znění sekkusu šijó セックスしよう! 
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povahou). Druhá velká část japonských dramat devadesátých let je tvořena dramaty 

zabývajícími se rodinnými vztahy, láskou k sourozenci a respektem vůči přání rodičů. Toto 

jsou ve většině témata, která uvádí japonské divačky jako důvod, proč je natolik zaujalo 

právě televizní drama Winter sonata. Přestože v televizním dramatu Winter sonata existují 

kulturní aspekty, které jsou obecně japonskému divákovi blízké (viz dále), jedním z důvodů, 

proč toto televizní drama oslovilo japonskou divačku v pokročilém věku je bezesporu fakt, že 

se dotýká většiny témat, kterých se dotýkala i japonská televizní dramata devadesátých let.   

 

1.3. Vztahy Japonců ke Koreji na pozadí televizního dramatu 

Kulturní výměna mezi Japonskem a Koreu neprobíhala až do nedávných let jednoduše a 

ani dnes se na poli výměny kulturních produktů nedá hovořit o bezproblémové spolupráci 

obou zemí. V Koreji platil od konce japonské okupace zákaz importu japonské kultury do 

země a tento zákaz byl zrušen až v roce 1998 (přestože některé jeho části platí dodnes). 

Vztahy mezi oběma zeměmi komplikuje celá řada aspektů vycházejících ze složité historické 

zkušenosti obou zemí a kromě několika světlejších bodů v rámci snahy o jejich zkvalitnění 

(kterými byla kupříkladu společná organizace mistrovství světa ve fotbale v roce 2002), 

zůstávají stále velmi komplikované.   

Pohled Japonska na Koreu nebyl v obecném měřítku až do devadesátých let nikterak valný. 

Tento tradičně nepříliš pozitivní pohled na Koreu jakožto na zaostalou zemi byl sice poněkud 

narušen Olympijskými hrami pořádanými v roce 1988 v Soulu, kdy Japonsko začalo vnímat 

Koreu přeci jen v poněkud lepším světle (tedy jako urbanizovaný stát moderního typu), o 

nějakém významném nárůstu zájmu o korejskou kulturu v tomto kontextu však nelze hovořit. 

Pakliže chtěl japonský fanoušek korejské kultury získat jakýkoli korejský kulturní produkt 

před boomem korejské vlny, ještě na počátku devadesátých let pro to musel vynaložit 

poměrně značné úsilí. Zpoždění na poli kulturní výměny bylo dáno jednak zmíněným 

zákazem importu japonské kultury a jednal stále živými vzpomínkami Korejců na období 

japonské okupace a celou řadou diplomatických přešlapů na straně Japonska, které tyto 

negativní vzpomínky rozdmýchávaly. Spolupráce obou zemí se zlepšila až v souvislosti 

s přípravami mistrovství světa ve fotbale. Následně se v Japonsku do roku 2000 výrazně 

navýšil zájem o korejské produkty (An, 2008).  
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Prvními významnými kulturními produkty korejské vlny, které se dostaly do Japonska, 

nebyla televizní dramata, nýbrž korejské filmy.  Skutečný počátek zájmu o korejské produkty 

je v Japonsku spojován s promítáním korejského filmu Širi, Šuri シュリ 8 (2000) na Tokijském 

filmovém festivalu v roce 1999 (An, 2008). Následovaly další úspěšné filmy jako kupříkladu 

JSA (2001), My sassy girl, Rjókitekina kanodžo 猟奇的な彼女(2003) či SILMIDO, Širumidoシ

ルミド(2003) Vysílání televizního dramatu Winter sonata rovněž předcházelo vysílání 

několika méně úspěšných korejských televizních dramat Autumn in my heart, Aki no dówa  

秋の童話 či All about Eve, Ivu no subeteイヴの総て(Móri, 2008).  

Vzhledem k přetrvávajícím problémům mezi oběma národy koprodukovaly obě země 

mezi lety 1998 – 2002 několik televizních dramat, která měla za cíl v pozitivním světle 

představit příslušníky jedné země příslušníkům země druhé. Mezi nejúspěšnější z těchto 

televizních dramat patří bezpochyby televizní drama Friends フレンズ, které se zabývá 

milostným vztahem mezi japonskou dívkou a korejským chlapcem, kteří se seznámí 

v Hongkongu. Toto televizní drama přineslo divákům náhled do problémů, se kterými se 

musí potýkat páry složené z příslušníků dvou různých zemí. Jednalo se o televizní drama, 

které u japonských divaček poprvé probudilo zájem o korejské herce. K dubnu roku 2002 

dosahovala návštěvnost stránek televizního dramatu Friends sedmnácti milionů návštěv a 

počet zpráv zanechaných diváky na těchto stránkách se blížil k sedmi milionům (An, 2008). 

Televizní drama Friends zaujalo své diváky předně díky chytře využitým kulturním 

aspektům na pozadí intimního vztahu dvou odlišných postav. Televizní drama zde vytváří dva 

obrazy reality a skrze tyto obrazy prezentuje jak Japonsko, tak Koreu. Korejský chlapec je zde 

vyobrazen jako milující přítel oscilující mezi láskou ke své přítelkyni a závazkům, které má 

vůči přísné rodině a svým povinnostem. Jeho japonská přítelkyně je zde vyobrazena jako 

dívka snažící se vybočit ze stereotypu japonského života, taková, která následuje svého 

milého a učí se kvůli němu korejskému jazyku a korejským zvyklostem. Televizní drama 

představuje dva různé světy, dvě kultury a dvě osobnosti, které vychází z odlišných prostředí 

a dovoluje jim propojit své životy. Jedná se o symbolický důkaz toho, že i Japonsko a Korea 

společně mohou vycházet a navzájem se chápat.  

I přes existenci společně koprodukovaných televizních dramat a obdobných pokusů o 

sblížení obou zemí je vztah Japonců ke Koreji i nadále komplikovaný. Různé průzkumy 
                                                      
8 V Japonsku je toto televizní drama známé pod názvem Šuri  シュリ,  ale výslovnost se přibližuje 

korejskému originálu  Šuiri  シュィリ 
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související pokaždé s  připomenutím toho či onoho problematického tématu nám ukazují, že 

přestože vztahy mezi Japonskem a Koreou mají tendenci se zlepšovat (například v souvislosti 

narůstajícím počtem ekonomických vazeb), obecný názor Japonců na Koreu není valný. 

Například veřejný průzkum související s otázkou jak se postavit k rozhodnutí korejského 

soudu, který v červenci 2013 přiřkl čtyřem korejským dělníkům nárok na odškodnění za 

práce vykonané pro Japonce za druhé světové války, ukazuje, že 70% procent japonských 

respondentů dlouhodobě nevěří Koreji (JDP, 2013). Přestože podobné průzkumy jsou vždy 

ovlivněny aktuální otázkou, procenta respondentů přiznávajících nedůvěru ke Koreji jsou 

stále veliká. 

Televizní drama Winter sonata bylo v  ohledu změny názoru Japonců na Koreu 

v mnoha směrech průlomové a řada odborníků se domnívá, že zájem Japonců o toto 

televizní drama přerostl ve více obecný zájem o Koreu. Řada z nich rovněž souhlasí 

s názorem, že hit, kterým se televizní drama Winter sonata stalo, změnil stereotypní obrázek, 

který si Japonci doposud utvářeli o Koreji (Móri, 2008). Kupříkladu Jasumoto Seiko toto 

tvrzení zdůvodňuje tím, že knihkupectví počala vyhrazovat ve svých obchodech „korejské 

koutky“ (Jasumoto, 2006). Obliba znaku kan 韓, vyskytujícího se ve složenině kankoku 韓国 

(složenina označující Koreu), stoupla podle Japanese Kanji Proficiency Society9 na šesté místo 

v žebříčku populárnosti znaků. V roce 2006 oznámila NHK television media and publishers  

nárůst prodeje jejich učebnice korejštiny na 20 000 kopií (Jasumoto, 2006). V Japonsku 

postupně narostl zájem o výuku korejského jazyka a Japonci počali projevovat zájem o 

porozumění korejské kultuře.  Častými komentáři na stránkách herce Bä Jon-džuna se tak 

staly žádosti o radu ohledně výslovnosti korejštiny či prosby o pomoc při výběru jazykové 

školy:  

Omlouvám se za otázku soukromého rázu. Ráda bych se učila korejsky. Jak vy učíte 
korejsky? Chci rozumět každému jeho slovu! (pozn. Bä Jong-džunovu). Chci jet do 
Koreje a užít si to tam! I když jsem si koupila učebnici a poslouchám jeho procvičovací 
video, uvědomila jsem si, že bez výuky si nic nezapamatuju… (Kazoku no minnasama, 
ošiete?, 2004) 

 

                                                      
9 Japanese Kanji Proficiency každoročně uveřejňuje výsledky studie zabývající se frekventovaně 

užívanými znaky a schopností Japonců znaky používat. Společnost se zasazuje o zvýšení povědomí o důležitosti 
znaků a podporuje celoživotní vzdělání v Japonsku.  
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Podle průzkumu Čosen nippó z devátého března roku 2005, který cituje An ve své 

studii, vidělo televizní drama Winter sonata (během jeho opakovaného vysílání) až 38% 

Japonců. Až 26% procent těchto diváků (10% celkového počtu obyvatel) uvedlo, že po 

zhlédnutí tohoto televizního dramatu změnilo názor na Koreu. 22% procent dotázaných (8% 

celkového počtu obyvatel) se o Koreu počalo zajímat hlouběji a 13% procent dotázaných (5% 

celkového počtu obyvatel) změnilo názor na korejskou kulturu. Ohledně obeznámenosti 

s televizním dramatem Winter sonata uvádí tento průzkum, že až 90% Japonců zná televizní 

drama Winter sonata, přičemž největší část publika tvoří ženy ve věku 40 – 60 let.  An se 

proto domnívá, že sledování a obeznámenost s televizním dramatem Winter sonata se 

z obyčejného momentálního zájmu přeměnilo ve společenský úkaz (An, 2008). Bä Jong-

džunovo ztvárnění postavy Čun-sanga změnilo u mnoha Japonců způsob, jakým vnímali 

korejské muže (viz níže). Kim zabývající se efektem fenoménu Jon-sama na pookupační 

vztahy mezi Japonskem a Koreou říká:  

Japonci si často spojovali Koreu s obrazem něčeho „temného, hlučného a nedobře 
vonícího“ zatímco teď si fanynky Bä Jon-džuna spojují Koreu s „krásnými věcmi“ a 
jeho vidí jako ideálního muže (Oniši, 2004). 

 

2. Winter Sonata v Japonsku 

2.1. Příchod Winter Sonaty do Japonska a reakce publika 

Jak jsem již uvedla v předchozí kapitole, televizní drama Winter sonata nebylo 

zdaleka první korejské televizní drama, se kterým se japonské publikum mělo možnost setkat. 

Korejské televizní minisérie vysílané v Japonsku před Winter sonatou sice u publika položily 

základ pozitivního vnímání korejské kultury, protože však oslovovaly spíše malé skupiny 

diváků, nedokázaly vzbudit takovou mánii po všem korejském, jak se to podařilo právě 

tomuto televiznímu dramatu. Winter sonata dokázala v Japonsku (na rozdíl od dříve 

vysílaných korejských televizních dramat) způsobit, že nová korejská dramata začala být 

vysílána souběžně Koreji i v Japonsku zároveň a japonská média se počala soustředit na 

korejské hvězdy (An, 2008). 

První díl Winter sonaty byl v Japonsku poprvé vysílán v dubnu roku 2003 satelitem 

NHK, následně bylo drama vysíláno každý čtvrtek vždy od 22 hodin. Znovu byla Winter 

sonata na žádost diváků odvysílána během prvního (novoročního) týdne roku 2004, během 
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této doby byla vydána i první DVD (Móri, 2008). Později byla  tato minisérie základě 

opakované žádosti publika vysílána ještě od třetího dubna 2004 do dvacátého prvního srpna 

téhož roku a posléze naposledy (počtvrté) od dvacátého druhého prosince roku 2004 do 

třicátého prosince téhož roku (An, 2008). 

Skutečný boom kolem televizního dramatu Winter sonata byl pravděpodobně 

odstartován příjezdem hlavního herce Bä Jong-džuna do Japonska. Tato událost se udála 

třetího dubna roku 2004 (u příležitosti třetího vysílání Winter sonaty). Kvůli příjezdu Bä Jong-

džuna se na letišti v Tokiu sešlo na pět tisíc divaček Winter sonaty. V návaznosti na události 

doprovázející hercův příjezd do Japonska započala NHK toto televizní drama znovu vysílat. 

Příjmy NHK související s prodejem produktů spojených s touto minisérií stouply ve 

výsledku na cca tři a půl milionu dolarů. Rovněž se prodalo 330 000 kopií DVD a 1 220 000 

kopií knižní verze (Móri, 2008). Popularitu televizního dramatu Winter sonata u japonského 

publika dokládá mimo jiné i fakt, že v roce 2003 byla všechna DVD tohoto televizního 

dramatu vyprodaná do čtyř hodin od uvolnění do obchodů (Jasumoto, 2006). Díky poptávce 

po produktech spojených s  Winter sonatou vznikl v Japonsku a Koreji průmysl s ročním 

obratem 2 300 000 000 amerických dolarů (Jasumoto, 2006).  

Vlivem úspěchu Winter Sonaty a ostatních korejských televizních dramat se 

v Japonsku po roce 2004 objevilo mnoho časopisů, které se zabývaly pouze korejskou vlnou 

jako kupříkladu časopis It´s KOREAL,  Hanrjú fan,  Aišiteru! Kankoku dorama  a  Kankoku 

dorama NOW (Miller, 2008). 

 

V souvislosti s již zmiňovaným aktivním publikem Winter sonaty je třeba rovněž 

zmínit mánii, která vznikla kolem Bä Jong-džuna a kterou dnes označujeme jako tzv. Jon-

sama  ヨン様fenomén.  Název tohoto fenoménu je odvozen od přezdívky, kterou Bä Jong-

džunovi vytvořily jeho japonské obdivovatelky – jedná se o spojení části jména Jon ヨンa 

zdvořilostní koncovky sama 様. Bä Jong-džun se tak stal prvním hercem, který od svého 

publika získal přezdívku s koncovkou sama – před tím se tato koncovka v japonských médiích 

výjimečně připojovala za jména některých sportovců např. Beckham samaベッカム様, 

nicméně oslovení Backham sama je vnímáno jako uměle vytvořené médii, zatímco přezdívka 

Jon sama byla spontánně vytvořena publikem (An, 2008). Na fenomén Jon sama se navázala 

celá řada produktů. Kupříkladu časopis AERA アエラzačal v červenci roku 2004 vydávat 
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týdenní přípěvky  s názvem Korea Bä Jong-džunovýma očima10  (An, 2013). Mezi japonskými 

obdivovatelkami Winter sonaty získal herec Bä Jong-džun takovou popularitu, že kvůli němu 

některé z nich zhlédly tuto minisérii i několikrát za sebou. Macumura Jasuko se domnívá, že 

ženy středního věku, se upínají k postavě, kterou ztvárnil Bä Jong-džun v  televizním dramatu 

Winter sonata, jako k ideálu muže, kterého v dnešním Japonsku nelze najít (Ahn, 2008)  (viz 

dále). 

V roce 2005 se v Japonsku objevila řada restaurací, které počaly využívat obrazů a 

postav Winter sonaty k přilákání zákazníků. Kupříkladu restaurace Madan (situovaná na 

Šindžuku) začala prodávat menu nazývaná Jon-samova kuchyně, o kterých prohlašovala, že 

jsou složená z jídel, která má Bä Jong-džun nejraději.  Bä Jong-džun měl vliv i na módu a 

způsob úpravy mužských vlasů, kdy si po jeho vzoru začala řada Japonců odbarvovat vlasy na 

karamelově hnědou a oblékat se v hercově stylu (Miller, 2008). Někteří mužští fanoušci Bä 

Jong-džuna uveřejňovali na jeho stránkách komentáře, ve kterých si zoufali nad svými 

vlastním vzhledem a vyjadřovali přání vypadat jako on:  

Dobrý den. Chtěl bych se stát Jon-samem! (…) Není druhého takového herce jako je 
Jon-sama, že ano? (…) Už to píšu poněkolikáté, ale chtěl bych vypadat tak svěže, jako 
Jon-sama. Já jsem jen obyčejnej chlápek (japonsky vypadající). Přání se vyplňují, není 
tomu tak? Budu si to přát k Vánocům. Jon-samu mám moc rád. Miluju ho. Ale teplej 
nejsem… (Jon-sama ni naritai, 2004) 

 

2.2. Příběh a atmosféra televizního dramatu Winter sonata  

Pro lepší orientaci v příběhu televizního dramatu Winter sonata dělím toto televizní 

drama následujícím způsobem na čtyři kratší úseky:  

 

1) První část příběhu začíná v momentě, kdy chlapec jménem Kang Čun-sang přijíždí 

do města na jihu Koreje s cílem najít zde svého otce, o kterém mu matka tvrdí, že zemřel. 

Čun-sang věří, že jeho otec žije právě zde, neboť sem jeho matka chodila na střední školu a 

pravděpodobně zde zažila velkou lásku. Kvůli staré fotografii se Čun-sang začne domnívat, že 

jeho otec je otcem Kim Sang-hjŏka, chlapce, který chodí na stejnou školu, kam Čun-sang po 

příjezdu nastoupil. Oba chlapci se brzy začnou nesnášet, navzájem se provokují a 

znepříjemňují si život, neboť se oba uchází o přízeň spolužačky Čŏng Ju-džin.   

                                                      
10  V japonštině Pe Jondžun de wakaru Kankoku ペ・ヨンジュンで分かる韓国  
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Ju-džin je milá, nevinná dívka, která brzy Čun-sangovi otevře své srdce. Společně 

potom prožijí první lásku a stráví spolu nezapomenutelné momenty (hrají spolu na klavír, 

ztratí se v horách, koulují se ve sněhu, staví sněhuláka atp.) Čun-sang brzy zjišťuje, že Ju-

džinin otec byl rovněž blízký přítel jeho matky a začne se domnívat, že by mohli být s Ju-džin 

příbuzní. Následuje přání své matky a rozhodne se odjet do Spojných států. Po cestě na 

letiště si však vybaví slib, který dal Ju-džin a s cílem vrátit jí rukavice a setkat se s ní na místě, 

kde se domluvili, vystoupí i přes protesty matky z auta, načež jej srazí auto.  Spolužákům je 

potom sděleno, že Čun-sang zemřel. Ju-džin je zdrcená.  

  

2) Druhá část příběhu se odehrává o deset let později. Ju-džin a její kamarád z dětství 

Sang-hjŏk plánují zásnuby, když Ju-džin náhle na ulici potká muže, který vypadá přesně jako 

Čun-sang. Celý večer ho hledá, bloumá po ulicích a nakonec zmešká zásnubní párty. Sang-

hjŏk jí odpustí a společně s přáteli ze střední školy uspořádají soukromou párty, kam ovšem 

jedna z jejich bývalých spolužaček, Ju-džinina rivalka, přivede přítele, který se představí jako I 

Hjŏng-min a který vypadá naprosto přesně jako Čun-sang. Všichni jsou otřeseni.  

Ju-džin, která pracuje jako designérka interiérů, následně potkává Hjŏng-mina na 

pracovní schůzce. Ju-džin má vést projekt rekonstrukce lyžařského areálu, který vlastní 

Hjŏng-minova společnost. Setkání s Hjŏng-minem je pro ni natolik šokující, že není schopna 

svůj projekt řádně prezentovat a propuká v pláč. Hjŏng-min její nepřiměřené reakci nerozumí, 

nicméně ho Ju-džin začne přitahovat a postupně sám zjišťuje, že ji má čím dál raději. Ju-džin 

se trápí, neboť jí Hjŏng-min neustále připomíná její první lásku. Po tolika letech strávených 

vedle Sang-hjŏka však zároveň cítí, že jej nemůže opustit.  Sang-hjŏk má pocit, že mu Ju-džin 

proklouzává skrze prsty.  

Ju-džin nakonec nedokáže poručit svým citům, opouští Sang-hjŏka a dává se 

dohromady s Hjŏng-minem. Nejsou spolu však dlouho, protože Sang-hjŏk spadne do depresí 

a málem spáchá sebevraždu. Kvůli pocitu viny se Ju-džin s Hjŏng-minem rozchází. Následně 

Hjŏng-min náhodou zjistí, že je ve skutečnosti Čun-sang. Během autohavárie utrpěl ztrátu 

paměti a jeho matka mu spolu s psychiatrem ve snaze napravit své vztahy se synem vymyla 

mozek a přinutila jej žít v domnění, že je Hjŏng-min. 

 

3)Ve třetí části příběhu se Ju-džin stává obětí autohavárie, kterou ovšem přežívá.  

Následně si potvrzuje, že Hjŏng-min je ve skutečnosti Čun-sang. Sang-hjŏk vzdává svůj boj o 
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Ju-džin. Po té, co Čun-sang znovu objevuje svou identitu, znovu vyvstává na povrch i otázka, 

kdo je jeho otec. Podle všeho to vypadá, že Ju-džin je ve skutečnosti Čun-sangova nevlastní 

sestra. Ju-džin a Čun-sang se znovu rozchází, oba jsou zničeni vědomím, že nikdy nebudou 

moci být spolu. Nicméně nakonec se ukáže, že Čun-sang není Ju-džinin bratr a že otec Čun-

sanga je ve skutečnosti otec Sang-hjŏka. Než se však Čun-sang může spojit s Ju-džin, zjistí, že 

trpí životu nebezpečnou krevní sraženinou v mozku, výsledkem dávné autohavárie. Sang-

hjŏk prosí Čun-sanga, aby se Ju-džin  pro její dobro vzdal.  Čun-sang se rozhodne vyhovět 

svému nevlastnímu bratrovi a prosí Ju-džin, aby se Sang-hjŏkem odjela do zahraničí. Ju-džin 

odmítá. Čun-sang poté odjíždí do Spojených států, aby se léčil.  Ju-džin poté, co se od Sang-

hjŏka dozvídá celou pravdu, utíká do Francie.  

 

4) Čtvrtá část příběhu se odehrává po dalších třech letech. Ju-džin se vrací do Koreje. 

Vítá se s přáteli a tráví s nimi hezké chvíle. Vrátí se i do práce, kde zjišťuje, že v Koreji byla 

postavena vila ve stejném stylu, jaký ona sama navrhla a darovala před třemi lety Čun-

sangovi. Ve stejnou dobu Čun-sang rovněž navštěvuje Koreu. Kvůli následkům operace je 

slepý. Náhoda potom dovoluje Čun-sangovi a Ju-džin, aby se  setkali v domě, který Ju-džin 

pro Čun-sanga navrhla. Příběh je zakončen polibkem nevidomého Čun-sanga a Ju-džin při 

západu slunce.  

 

Není to pouze příběh televizního dramatu Winter sonata, co přitahuje japonské 

divačky. Některé dokonce uznávají, že samotný příběh není v porovnání s příběhy ostatních 

minisérií ničím extra výjimečným. Jedná se tedy spíše o atmosféru a kulturní aspekty, co 

divačky na tomto televizním dramatu přitahuje:  

Příběh je to určitě přihlouplý (triviální). Ale přesto když se na něj díváte tak je vám 
lehko a zapomenete na všechny nepříjemnosti. (Naze? Čúkónen džosei to kanrjú 
dorama, 2011) 

V první řadě je třeba říct, že korejská dramata jsou nerealistická. Nicméně příběh je 
jednoduchý a dokonce i člověk mého věku mu snadno rozumí. (Paní B) ( Šibata, 2013)  

Nedostatky v příběhu jsou kompenzovány atmosférou, která je nejvíce patrná v první 

části Winter sonaty, kdy je nám představeno bezstarostné dospívání hlavních postav na 

střední škole a štěstí Ju-džin  a Čun-sanga vyplývající z první lásky. Obrazově je toto štěstí 

ztvárněno často kýčovitými záběry (projížďka na kole v podzimním hájku, koulovačka ve 
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sněhu, stavění sněhuláka a první polibek v zimní krajině). Jedná se o scény, které většina 

divaček uvádí jako nejkrásnější část celé minisérie. Snová atmosféra tohoto Winter sonaty je 

rovněž z velké části tvořena hudebním doprovodem (zpravidla klavírním) a romantickými 

písněmi.   

 

3. Vybrané kulturní aspekty a obraz japonské Koreje 

Na následujících stránkách se věnuji vybraným kulturním aspektům, které jsou 

obsaženy v televizním dramatu Winter sonata.  

 

3.1. Kulturní aspekt korejské rodiny 

Již zde bylo několikrát zmíněno, jakým způsobem vnímá publikum televizním 

dramatem zprostředkované kulturní aspekty a jak tyto aspekty u diváka vytváří představu o 

zemi, v níž se toto drama odehrává. Šibata ve své studii podotýká, že v kontrastu 

k japonským televizním minisériím, které zobrazují moderní život, jsou korejská televizní 

dramata plna tradičních asijských hodnot (Šibata, 2013). Zaměříme- li se na konkrétní 

kulturní aspekty, které Winter sonata japonskému divákovi přináší, za nejvýraznějších z nich 

lze označit vyobrazení korejské rodiny. Pravděpodobně právě proto, že je tento kulturní 

aspekt ve Winter sonatě všudypřítomný, bývá často uváděn za jeden z hlavních důvodů, proč 

divačky toto televizní drama sledovaly s takovou oblibou. 

Přestože je Winter sonata melodrama, které se zabývá několika málo postavami, 

rodinné zázemí většiny z těchto postav hraje v příběhu velkou roli. Rodiny postav z příběhu 

nevymizí ani po té, co děj postoupí z první části (hlavní postavy jsou na střední škole) do části 

druhé (problémy se svatbou). Korejská rodina prezentovaná japonskému publiku skrze tuto 

minisérii vychází z  konceptu synovské úcty, oddanosti dětí vůči svým rodičům, a prezentuje 

takovou rodinu, kde jsou role otce i matky jasně definované. Pakliže se je v tomto televizním 

dramatu vyobrazena neúplná rodina, potom se buďto jedná o rodinu, kde jeden z rodičů 

zemřel anebo o rodinu, kde má absence jednoho z rodičů neblahý vliv na dítě (Čun-sang má 

kvůli absenci otce problematický vztah s matkou, který po Čun-sangově zranění vyvrcholí ve 

snaze matky vytvořit pro své dítě nový život, kde by ona sama zastávala roli oblíbeného 

rodiče).  
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Winter sonata prezentuje svému divákovi příběh, ve kterém jsou hlavní hrdinové 

neustále ovlivňováni svými rodiči – a to jak pasivně tak aktivně.  První skupinu (pasivní 

ovlivnění dětí) tvoří události, které se udály před narozením dětí a které vychází z životních 

eskapád rodičů. Tyto události dávají za vznik otázkám, kým je ve skutečnosti Čun-sangův otec 

či zda je skutečně Ju-džin  Čun-sangovou sestrou. Druhá skupina (aktivní ovlivnění dětí) je 

tvořena takovými přáními či názory rodičů, které přímo ovlivňují činy jejich dětí po dobu let, 

během kterých se televizní drama odehrává. Zatímco první výše zmíněná skupina vytváří 

pozadí pro příběh, druhá skupina pomáhá vytvářet peripetie a to předně proto, že přání 

rodičů, jakkoli jsou dětem proti srsti, bývají téměř vždy respektována. Dějové zvraty obvykle 

vznikají tehdy, snaží-li se postavy dětí dostát povinnostem vůči rodině, přestože to znamená 

potlačit své vlastní city. Jinými slovy lze říci, že televizní drama Winter sonata představuje 

japonskému divákovi takovou Koreu, ve které není pro člověka téměř nic důležitějšího než 

rodina, jejíž přání se respektuje i na úkor vlastního strádání. Tento fakt, který na první pohled 

působí negativně, je vyvážen tím, že rodiče obvykle jednají v dobré víře a často si nakonec 

uvědomí své pochybení.   

 

Pro japonského diváka jsou klíčové ty momenty, kdy postavy dětí plní přání svých 

rodičů, přestože s nimi nesouhlasí. K těmto momentům se výstižně vyjadřuje paní G v 

Šibatině studii:  

Ve Winter sonatě Ju-džin a Čun-sang čelí námitkám ze strany jejich rodičů. Kdyby se 
tohle dělo v Japonsku, tak by ignorovali přání rodičů a vzali by se. Čun-sang má ve 
společnosti své místo jako úspěšný architekt a Ju-džin je dost stará na to, aby dělala 
svá vlastní rozhodní. Přesto ale oba raději trpí závazkem vůči rodičům, který musí 
naprosto respektovat.  (Paní G, 58) (Šibata, 2013) 

  Respekt vůči rodičům a pevné rodinné vazby, které jsou publiku prezentované skrze 

televizní drama Winter sonata, mohou japonskému divákovi připomínat japonská rodinná 

televizní dramata osmdesátých anebo již zmiňovaná japonská trendy dramata devadesátých 

let. Korejská rodina prezentovaná v televizním dramatu Winter sonata připomíná tradičnější 

formu japonské rodiny, která přidělovala otci a matce jasné úlohy a kladla důraz na 

prokazování respektu vůči rodičům a prarodičům. Toto tradiční uspořádání prošlo v Japonsku 

během několika posledních desetiletí řadou proměn, které patrně vedly některé divačky 

televizního dramatu Winter sonata k přesvědčení, že modernizace Japonska vedla k rozpadu 

rodinného systému a nárůstu počtu neúplných rodin, kde tradiční konfuciánské hodnoty již 



27 
 

nemají žádnou platnost (Šibata, 2013). Kupříkladu divačka televizního dramatu Winter 

sonata paní F v Šibatině studii vyjádřila svůj pocit z úpadku tradičních hodnot v Japonsku 

následovně: 

Vypadá to, že tradiční hodnoty respektování rodinných vazeb jsou v Korejské 
společnosti velice důležité. Japonsko přikládalo těmto hodnotám důraz v minulosti, 
ale dnes už tomu tak není. Spolu s industrializací jsme po válce tyto rodinné hodnoty 
ztratili. Takové, které lze najít ve světě Sazae-san11.  (Paní F, 63) (Šibata, 2013)  

Významnou proměnou prošlo tradiční uspořádání Japonské rodiny v devadesátých 

letech. Mladí lidé v této době začali více toužit po svobodnějším životě s více individuálními 

možnostmi, než měli jejich rodiče, a tradiční hodnoty pro ně přestaly být prioritní.  Přestože 

tradiční způsob vnímání muže a ženy v rodině nevymizel, začaly se objevovat nové problémy 

(kupříkladu jako fenomén rozvodovosti v pokročilém věku).  Přestože manžel byl v té době 

stále vnímán jako primární živitel rodiny a manželka zůstala zodpovědná za chod domácnosti, 

autorita otce v rodině klesla. U mladých lidí se objevila neochota vstupovat do sňatků a 

někteří z nich začali trpět neschopností komunikovat s vnějším světem. Samozřejmě nelze 

říct, že by se problémy v takto extrémní podobě objevovaly v každé rodině, přesto je jejich 

existence patrná (Imamura, 1990). 

Způsob, jakým je prezentovaná korejská rodina skrze televizní drama Winter sonata, 

vytvořilo postupně u části japonského publika představu, že zatímco v Japonsku již nejsou 

tradiční hodnoty v rámci rodiny důležité, v Koreji jejich důležitost přetrvává. Uvědomíme-li si, 

jak moc je v korejském televizním dramatu Winter sonata kulturní aspekt rodiny 

zdůrazňován a vezmeme-li v potaz, že typickým japonským divákem tohoto dramatu se stala 

žena středního a pokročilého věku, která mohla pociťovat výše zmíněné proměny 

v uspořádání japonské rodiny a která se ztotožnila s postavami korejských rodičů, pak je to 

možná právě jednak nostalgie po starých časech a jednak touha po respektu, co u těchto 

divaček zapříčinilo takovou oblibu tohoto televizního dramatu.  

 

V souvislosti s respektem vůči rodině je třeba zmínit ještě jeden kulturní aspekt, který 

televizní drama Winter sonata zobrazuje a který vychází z podobných hodnot, a to sice 

aspekt obecného projevování úcty vůči starším, který některé divačky rovněž uvádí jako 

                                                      
11 Sazae-san, Sazaesan サザエさん  je japonský komiks vytvořený Hasegawou Mačiko. Prvně byl 

publikovaný 22. 4. 1946 v novinách Fukunči Šinbun フクニチ新聞. Komiks se zabýval soudobou situací 
v Japonsku až do roku 1974, kdy autorka ukončila tvorbu.   
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důvod, proč sledovaly televizní drama Winter sonata. Divačka televizního dramatu paní G se 

v Šibatině studii vyjadřuje k tomuto problému následovně:  

Japonci již nerespektují své starší obyvatele. Dá se to poznat z toho, když jedete ve 
vlaku. Méně často vídáme mladé lidi, kteří se vzdají svého sedadla pro někoho 
staršího, jako jsem já. Ale v korejských dramatech mladí lidé pořád prokazují respekt 
těm, kdo jsou starší než oni. (Paní G, 58) (Šibata, 2013) 

Projev úcty vůči seniorům či starším je v korejských televizních dramatech obecně 

zobrazován různými způsoby. Mezi nejčastější pravděpodobně patří uvolňování sedadel 

v dopravních prostředcích, postavy z korejských televizních dramat však ani nekouří 

v přítomnosti osob starších, než jsou oni.  Tento způsob projevu úcty vůči starším je 

japonskými divačkami intenzivně vnímán. 

Když muži v korejských seriálech pijí alkohol s někým starším, dívají se stranou a 
usrkávají ze sklenice, aby prokázali respekt. (Paní G, 58) (Šibata, 2013) 

3.2. Kulturní aspekt laskavosti mezi vrstevníky a schopnosti projevu čisté lásky 

Vedle důrazu, který je kladen na rodinné vazby, se v televizním dramatu Winter 

sonata vyskytuje ještě jeden aspekt, který je divačkami často zmiňován jako důvod, proč 

drama sledují, a to sice laskavost vůči přátelům a schopnost korejských žen a hlavně mužů 

cítit tzv. „čistou“ nebo „pravou lásku“. Zatímco silný důraz na soudržnost mezi stejně starými 

vrstevníky vychází předně z vertikálního nastavení korejské společnosti, které japonským 

divačkám není cizí, schopnost projevovat čistou lásku nelze označit za něco, co by, podobně 

jako třeba rodina, vycházelo z tradičních hodnot či nastavení společnosti. Jedná se 

v podstatě o způsob, jakým je prezentována povaha či lépe citové založení několika postav. 

Došlo v podstatě k tomu, že v očích japonských divaček splynuly charakteristické rysy 

několika postav televizního dramatu s obecnou představou mladého korejského člověka.  

Postavy bohatě vyjadřují pocity lásky a náklonnosti. Všechny postavy jsou milé ke 
starším a k rodině. Kupříkladu v korejském dramatu hodně slyšíme otázku „jedl jsi?“, 
kdy lidé vyjadřují péči a starost o druhého.  (Naze? Čúkónen džosei to kanrjú dorama, 
2011) 

 

V souvislosti s tímto zobecněním se pak můžeme setkat s takovými názory, že korejští 

muži jsou na rozdíl od japonských mužů laskaví ke svým ženám, obětaví a dovedou upřímně 

vyjádřit své city.  
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Na korejských mužích je něco, co u japonských mužů nelze najít. Dovedou cítit pravou 
lásku. (Paní D, 37) (Šibata, 2013) 

Japonští muži jsou velmi slabí a zdrženliví, když přijde na vyjádření jejich emocí. 
Málokdy říkají svým milým „miluji tě“. Myslím si, že každá žena silně touží po tom být 
žádaná a milovaná. Na druhou stranu korejští muži jsou velmi vášniví, pokud přijde 
na vyjádření jejich lásky. (Paní J, 35) (Šibata, 2013)  

Macumura se domnívá, že japonské fanynky Winter sonaty považují za nemožné, aby 

vůči nim japonští muži vyjadřovali své city tak upřímně a vážně, jako korejští hrdinové 

televizních dramat vůči svým ženám a milým (An, 2008).  

 

Díky tomu, jakým způsobem se k sobě v televizním dramatu Winter sonata navzájem 

chovají blízcí přátelé a jak je zde prezentován mladý muž, vytváří televizní drama Winter 

sonata značně atraktivní obraz laskavé Koreje. Tento obraz je ještě posilován laskavostí, se 

kterou postavy Winter sonaty přistupují k lidem, jejichž lásku nemohou opětovat, či tím, jak 

se snaží dodržovat sliby, které dali milovaným osobám a přátelům. Kupříkladu hlavní hrdinka 

Ju-džin nedovede i přes lásku k Čun-sangovi opustit svého přítele z dětství Sang-hjŏka, který 

ji miluje a kterého si měla vzít. Když už to vypadá, že jí city k Čun-sangovi přeci jen přinutí 

Sang-hjŏka opustit, pak v momentě, kdy si Sang-hjŏk sáhne na život, Ju-džin stejně nedokáže 

starého přítele opustit. Pro japonskou divačku jsou pravděpodobně rovněž stěžejní ty 

momenty, kdy se oba muži pro dobro milované osoby Ju-džin vzdávají a přenechávají ji 

svému sokovi, který podle nich dívku lépe zajistí a postará se o ni.  

Vzhledem k tomu, že se typickým japonským divákem televizního dramatu Winter 

sonata stala žena ve středních letech, řadu míst, kde se tato věková skupina žen vyskytovala, 

zaplavily plakáty mladých korejských herců či obrázky z televizního dramatu Winter sonata.  

Mladá žena, jejíž sedmdesátiletá matka se stala fanynkou tohoto televizního dramatu, skrze 

článek na internetu vzpomíná, jak byly produkty spojenými s korejskou vlnou zaplaveny 

ordinace ženských lékařek. Ve svém článku dále zprostředkovává výrok lékařky, s níž si 

povídala o mánii, která zaplavila starší pacientky. Tato lékařka se k aspektu laskavosti, který 

její pacientky oceňují na Winter sonatě, vyjadřuje následovně:  

V korejských televizních dramatech jsou muži ohromně laskaví k ženám. Na mnoho 
pacientek, které trpí problémy v souvislosti s  menopauzou a touží po manželově 
porozumění a péči, působí laskavé vztahy mezi muži a ženami vykreslené v korejských 
dramatech až léčivým účinkem. (Naze? Čúkónen džosei to kanrjú dorama, 2011) 

Paní I z Šibatiny studie k tomu dodává:  
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Prostě se cítím duševně ozdravena, když se dívám na vřelost a péči, kterou muži 
v korejských dramatech prokazují ženám, které milují. (Paní I, 60) (Šibata, 2013) 

Již zde bylo několikrát v různých souvislostech zmíněno, jakým způsobem může 

Winter sonata připomínat divákovi japonská televizní trendy dramata devadesátých let. Také 

zde bylo uvedeno, že se tato minisérie, podobně jako japonská trendy dramata 

devadesátých let, ve velké míře zabývá vztahy mladých lidí, konkrétně přátelstvím či láskou 

mezi vrstevníky anebo spolužáky. Pro japonskou divačku je Winter sonata atraktivní 

pravděpodobně právě z toho důvodu, že jí tato témata připomínají doby, kdy sama prožívala 

první pravou a čistou lásku. Starší japonské divačky dokonce uváděly, že jim toto televizní 

drama připomíná japonskou rozhlasovou hru z roku 1952 Kimi no na wa?  君の名は?. 

Rozhlasová hra Kimi no na wa? Zanechala v myslích respondentek ve věku šedesáti let 

nesmazatelné vzpomínky na čistou lásku, kterou prožívaly postavy této hry, přičemž 

nejčastěji vzpomínají scénu, kdy se zamilovaný pár políbil skrze sklo (Šibata, 2008). Nostalgie 

ať již po starších televizních dramatech anebo po prvních láskách, které japonské divačky 

Winter sonaty proýívaly v mládí, je patrně jedním z klíčů k tomu, proč se toto televizní drama 

stalo u těchto divaček tak populární.  

Děkuji mnohokrát. Dnes, 21. 12. 2004, dorazila Jon-samova fotokniha. (…) Když bylo 
mamince 29, tak můj otec zemřel. Přestože měla maminka řadu příležitostí se znovu 
provdat, nemohla se odtrhnout od vzpomínek na manžela a vychovávala mě sama. 
Když viděla Winter sonatu, spojila si obraz mého otce s Jon-samem, nemohla 
odtrhnout oči od televizní obrazovky a vrátil se jí úsměv z dob, když byl otec naživu. 
(…) Vybrala jsem jí za vánoční dárek foto knihu s Jon-samem. Děkuji Jon-samovi 
z plného srdce… za maminčin úsměv. (Haha e no okurimono, 2004) 

 

Zastavíme-li krátce nad samotným termínem čistá láska12, zjistíme, že se v podstatě 

jedná o romantickou lásku, která přetrpěla různá příkoří. Čistá láska je podle japonských 

divaček taková láska, která přežila dlouhodobé odloučení postav, příkoří ze strany 

odmítavých rodičů, komplikace vyplývající z odlišného společenského postavení obou postav 

či v krajním případě ztrátu paměti či dokonce smrt jedné z milenecké dvojice.  

Ju-džin, přestože si myslí, že ztratila Čun-sanga kvůli autohavárii, nikdy nezapomene 
na svou první lásku. Její čistá a nezaujatá láska mě rozplakává. (Paní C, 60) (Šibata, 
2013) 

                                                      
12 Japonsky  džun ai 純愛 
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Čistá láska ovšem může být i neopětovaná. Čistou lásku ve Winter sonatě neprožívají 

pouze dvě hlavní postavy Ju-džin a Čun-sang, ale i Sang-hjŏk vůči Ju-džin a O Čchä-rin vůči 

Čun-sangovi. Starším divačkám této minisérie pravděpodobně vyhovuje i to, že pro vyjádření 

pravé lásky mezi postavami není zapotřebí explicitních sexuálních scén. V televizním dramatu 

Winter sonata není proto krom několika polibků žádná explicitní sexuální scéna a všechny 

emoce jsou vyjadřovány pouze skrze pohledy či lehké doteky (držení se za ruce, pohlazení 

atp.)   

Líbí se mi fakt, že korejská dramata neobsahují žádné agresivní sexuální scény ani 
nezobrazují násilí jako japonská dramata nebo západní seriály. (Paní D, 37) (Šibata, 
2013) 

 

3.3. Kulturní aspekt milujícího muže 

Již zde bylo popsáno, jakým způsobem byl přijat herec Bä Jong-džun japonským 

publikem (fenomén Jon-sama) i to, jak mají japonské divačky tendenci považovat vřelost 

mužských postav  korejských televizních dramat za obecný charakteristický rys korejského 

muže. Postava Čun-sanga z  Winter sonaty v hereckém podání Bä Jong-džuna natolik oslovila 

japonské publikum, že většina vlastností, kterými byla obdařena tato fiktivní postava, přešla 

v očích divaček na samotného herce, takže se Bä Jong-džun stal pro japonské publikum 

jakýmsi ztělesněním ideálního milujícího muže. Některé z fanynek přispívající do komentářů 

na internetových stránkách tohoto herce dokonce tvrdí, že se pro ně Bä Jong-džun stal 

jakýmsi symbolem Koreje. Spojení fiktivní postavy s reálným hercem v jednu osobu je patrné 

kupříkladu z následujícího komentáře:  

Čun-sangova láska k Ju-džin je důvodem, proč mám tak moc ráda Bä Jong-džuna. 
(Paní C, 60) (Šibata 2013) 

V závislosti na postavě Čun-sanga a herci Bä Jong-džunovi se řada japonských divaček 

začala domnívat, že jim japonští muži nedokážou poskytnout to, co ženě dovedou 

poskytnout mužské postavy korejských televizních dramat. Mnoho z nich došlo k názoru, že 

dnešní japonští muži nejenže nedovedou vyjadřovat své pocity, jak již bylo nastíněno výše, 

ale dokonce ani svou povahou, projevem a zjevem nedovedou předčit herce Bä Jong-džuna.  

Myslím si, že je to opravdový muž (pozn. Bä Jong-džun).  Je inteligentní, uctivý, slušný, 
stará se o ostatní, je elegantní a má silnou vůli. Měli jsme takové muže v Japonsku. 
Ale teď je těžké najít takový charakter mezi japonskými muži. (Paní Tan) ( Jung, 2006) 
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Otázkou zůstává, co přesně se japonské divačky domnívají, že jim japonští muži 

nedovedou dát a jak se Bä Jong-džun lidí od japonských herců japonských televizních 

dramat?  

Je patrné, že Winter sonata vyvolává u japonských divaček určitou nostalgii po čisté 

lásce, kterou zažily, když byly mladé. Do určité míry bychom mohli říct, že jim připomíná 

dobu, kdy byly postavy japonských filmů a televizních dramat mužnější, než jsou dnes. Tyto 

postavy, které se vyskytovaly kupříkladu v japonských filmech padesátých let, se projevovaly 

jako ochránci slabších žen, byly do jisté míry stoické a silné. Paradoxně přestože Bä Jong-

džun není v pravém slova smyslu ztělesněním mužnosti, Čun-sangova starost a péče o Ju-

džin v kombinaci se schopností uplatnit se ve společnosti a umět se rozhodovat přesně 

vyhovuje požadavkům japonských divaček na potenciálního partnera.  

Uvědomíme-li si, že od osmdesátých let dvacátého století se v japonském televizním 

dramatu vyskytují tendence zobrazovat namísto silných mužů spíše silné a emancipované 

ženy, vedle kterých se mužské postavy jeví občas až nesamostatně, pak se není čemu divit, 

oslovuje-li japonskou ženu ve středním věku právě postava Bä Jong-džuna. Tendence 

vyobrazovat v japonských televizních dramatech slabé, popřípadě roztomilé muže, otaku či 

stylizované teenagery vyloženě ženského vzezření, které nemohou japonské hrdince 

poskytnout žádné jistoty, vyvrcholila v dubnu roku 2003 uvedením japonského televizního 

Kimi wa petto きみはペット. Tato minisérie, která bylo v Japonsku poprvé vysílána ve sejný 

rok i měsíc, kdy bylo v Japonsku prvně vysílána Winter sonata, popisuje vztah emancipované 

ženy s mladým mužem, kterého tato žena jednoho dne nalezne prochladlého v krabici před 

svým bytem a kterého potom „chová“ doma jakožto domácího mazlíčka. Je jasné, že 

v kontrastu s Winter sonatou, která byla cíleně namířena, aby se setkala s potřebami publika 

středního a vyššího věku a které přichází s „opravdovými“ postavami, čistou láskou a 

rodinnými vazbami, nemohla japonská televizní dramata typu Kimi wa petto staršího diváka 

zaujmout. Nicméně pravděpodobně právě vlivem televizních dramat, která zobrazují 

stylizované „roztomilé“ muže, došlo u japonských divaček k jistému posunu vnímání toho, co 

je vlastně mužné, neboť ideální muž, kterého ztělesňuje Bä Jong-džun, rozhodně na první 

pohled nepůsobí mužně.     

V souvislosti s  Bä Jong-džunem bývá místy skloňován termín hybridized masculinity 

(Jung, 2006), tedy určitý způsob nové, od tradiční představy odlišné mužskosti, kterou se 

tento herec prezentuje. Ve své sociologické studii zaměřené na tuto formu mužskosti uvádí 
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Džung Sun, že mnoho japonských fanynek popisuje Bä Jong-džuna jako ideálního, 

perfektního muže, který v sobě má zároveň „mužské charisma“ a „ženskou jemnost“. Jinými 

slovy tvrdí, že japonské fanynky považují za symbol obrazu ideálního muže právě tuto novou 

formu mužskosti. Paní Ga v této studii uvádí, že:  

Bä Jong-džun je jiný než kterýkoli další herec nebo muž. Je jemný, ale ne slabý. Jeho 
dialogy jsou sladké, poetické a inteligentní, ale zároveň má tento herec velmi 
charismatické chování. (Paní Ga ) ( Džung, 2006) 

Džung Sun se dále domnívá, že jedním z klíčů, proč je Bä Jong-džun pro japonské 

publikum tak přitažlivý, je fakt, že je velice neutrální. Není příliš sexuálně přitažlivý, není příliš 

mužný, ale není ani příliš zženštilý. Džung Sun se domnívá, že Bä Jong-džun vytvořil pro 

japonské publikum ideál muže právě proto, že je citlivý, šarmantní a slušný, ale zároveň se 

dokáže vyjádřit, pakliže je třeba. Je mužem, když od něj žena chce, aby jím byl. Jinými slovy 

splňuje všechny potřeby japonských žen ve středních letech. (Džung, 2006) 

 

Zajímavý je rovněž způsob, jakým se tento herec prezentuje na veřejnosti. Krom toho, 

že své fanoušky označuje za svou rodinu, jak bylo zmíněno výše, poskytl Bä Jong-džun v roce 

2011 dotaci ve výši jedné miliardy wonů na podporu obětí zemětřesení, které zasáhlo region 

Tóhoku. Rovněž postiženým oblastem poskytl tři lékařské vozy (Bae Yong-joon supplies 

blankets and medical transport for Japanese earthquake victims, 2011). Japonské fanynky si 

všímají i rozdílu, ve způsobu jakým se prezentují korejští a japonští herci na veřejnosti:  

Japonští herci se v porovnání s korejskými herci nezdají pokorní ani uctiví. Například 
Kimura Takuja se nikdy před svými fanoušky neuklání. (Paní H, 48) (Šibata, 2013) 

Tímto svých chováním Bä Jong-džun nejenom získává srdce japonských fanynek, navíc 

ale podporuje již zmiňovaný kulturní aspekt laskavosti vůči bližním a oddanosti rodině, 

kterou v tomto případě představují japonští fanoušci.  

  

4. Nástin vývoje korejské vlny v Japonsku po úspěchu Winter sonaty 

Winter sonata otevřela korejské vlně dveře do Japonska. Ještě během jejího vysílání 

došlo k poměrně pozitivním změnám ve způsobu, jakým japonské publikum začalo vnímat 

Koreu. Za jednu z nejvýraznějších změn lze považovat nárůst zájmu Japonců o zájezdy do 

Koreje (nejvíce těchto zájezdů proběhlo mezi lednem a říjnem 2004, kdy Koreu navštívily dva 

miliony Japonců). Zájem o tyto zájezdy chvilkově poklesl v roce 2006, ale v roce 2007 byl zase 
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obnoven, pravděpodobně díky  uvedení nového televizního dramatu Bä Jong-džuna 

v Japonsku (Miller, 2008). 

Po skončení vysílání Winter sonaty byla Japonsku představena celá řada dalších 

korejských televizních dramat. Mezi nejpopulárnější z nich patří televizní drama Rooftop 

prince, Jane heja no purinsu 屋根部屋のプリンス (zabývající se vztahem mezi mladou 

dívkou žijící v Soulu a korejským korunním princem, který byl zázrakem přenesen 300 let do 

budoucnosti), televizní drama You´re Beautiful,  Binan „ikemen“ desu ne 美男<イケメン>で

すね (popisující vztahy v K-popové hudebně taneční skupině, do které je tajně namísto svého 

bratra angažována jeho sestra) a korejské přepracování jednoho z nejúspěšnějších 

japonských dorama Boys Over Flowers, Hana jori dango  花より男子. Mezi další úspěšné 

televizní minisérie potom patřila taková televizní dramata jako Princess´ Man, Ódžo no otoko

王女の男, Love in palace, Ken  宮, Playful Kiss, Itazura kissu イタズラナキッス, Secret 

Garden, Šíkuretto gáden シークレット・ガーデン a My name is Kim Sang-soon, Watashi 

no namae wa Kimu Samuson 私の名前はキム・サムスン . Z žebříčků populárnosti 

korejských dramat v Japonsku vyplývá, že velká část z nich se zabývá historickými tématy či 

střetem historických postav se současným světem. Od televizního dramatu Winter sonata 

jsou odlišná i minisérie ze školního prostředí. Oba dva výše zmíněné žánry zaznamenaly 

v Japonsku úspěch, přestože cílové publikum bylo mladší než publikum televizního dramatu 

Winter sonata. Přesto se Winter sonata dodnes udržela na pozici nejoblíbenějšího 

korejského televizního dramatu v Japonsku a herec Bä Jong-džun je stále považován za 

nepopulárnějšího korejského herce (v soutěži o nejoblíbenějšího korejského herce, která 

byla upořádána u příležitosti deseti let korejské vlny v Japonsku, porazil i o deset, patnáct let 

mladší kolegy) (JYJ3, 2013). Výsledky soutěže o nejoblíbenější korejské televizní drama do 

jisté míry potvrzují fakt, že korejské minisérie vysílané v Japonsku po roce 2004 

nepředstavují pro japonské divačky, pravděpodobně částečně i pro jejich ohromné množství, 

tak jedinečný a kultovní produkt, za který je považováno televizní drama Winter sonata.  

 

Považujeme-li rok 2004 za rok nástupu korejské vlny v Japonsku, za období jejího 

vrcholu lze pravděpodobně označit rok 2011. V období mezi léty 2004 až 2011 přišlo do 

Japonska krom řady televizních dramat mnoho korejských tanečně-hudebních skupin, 

počínaje korejskou zpěvačkou Boa a chlapeckou skupinou TVXQ.  V roce 2010 začaly korejské 
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dívčí skupiny, KARA a SNSD, vytvářet písně jak v korejské, tak v japonské verzi.  V roce 2011 

vypustily obě tyto skupiny do světa písně pouze v japonštině, když se členové korejských 

tanečně-hudebních skupin se začali učit japonsky.   

Od roku 2011 je korejská vlna v Japonsku v útlumu. Nelze říci, že by tato vlna 

v Japonsku již neexistovala, stále je zde přítomná, není zde však tak výrazně patrná.   Lze to 

vypozorovat kupříkladu z faktu, že korejské hudební společnosti přestaly avizovat příchody 

nových korejských tanečně-hudebních skupin na Japonskou populárně-hudební scénu 

(KpopStarz, 2014).  Přestože současný stav korejské vlny v Japonsku již nelze označit za boom, 

přesto korejská vlna v Japonsku stále přítomna a do určité míry si zde vybudovala stálou 

pozici. Kupříkladu v roce 2013 pořádala korejská skupina TVXQ v Japonsku dva koncerty pro 

72 000 diváků. Vyprodalo se 140 000 sedadel. Jiná korejská skupina Big Bang na svém turné 

v Japonsku uvedla 16 představení, na které přišlo 771 000 diváků (KpopStarz, 2014). 

V současné době je tedy vhodnější mluvit nikoli o korejské vlně, ale spíše o existenci 

korejských populárně-kulturních produktů a korejského zábavního průmyslu v Japonsku.  

 

Tato práce je primárně zaměřena spíše na kladné působení korejské vlny na japonské 

publikum. Přesto je třeba krátce zmínit i řadu negativních vlivů, které měla tato vlna na 

japonskou společnost. Časté vysílání korejských televizních dramat v japonské televizi, 

kterému bylo Japonsko vystavováno v letech 2004-2011, vyvolalo řadu protestů a diskuzí, 

které nesouhlasily s pokorejšťováním  japonských televizních stanic. Nového hnutí, tzv. proti-

korejské vlny nebo jinak anti-kanrjú 反韓流, v mnoha případech využili pravicoví extremisté, 

pod jejichž vedením se demonstrace proti korejským populárně-kulturním produktům staly 

demonstracemi proti Korejcům a korejské menšině v Japonsku. Řada z těchto protestů opět 

rozvířila citlivé japonsko-korejské vztahy.  

Počátek těchto protestů v Japonsku bývá spojován s 23. červencem 2011, kdy 

japonský herec Takaoka Sósuke uveřejnil na svém twitterovém účtu komentář, kvůli kterému 

s ním o několik dní později jeho manažer rozvázal smlouvu. Tento text zněl následovně:  

V podstatě už se vůbec nedívám na stanici 8 (Fudži TV). Občas se zamýšlím nad tím, 
jestli to nakonec není korejská televizní stanice. Japonci chtějí tradiční japonské 
programy. Připadá mi, že vám korejské programy vymývají mozek. Je mi z toho vážně 
zle. Ti, kdo je vysílají, si musí uvědomit jejich negativní efekt. (Talk of the Town: Anti-
Korean Wave?, 2011)  
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Následně došlo v Japonsku ke zformování skupiny občanů, kteří se rozhodli vyjádřit 

Takaokovi podporu bojkotem televizní stanice Fudži. S cílem způsobit této televizní stanici co 

největší pokles televizního hodnocení navrhovali, aby příznivci Takaoky osmého srpna 2011 

ponechali na celý den tuto stanici vypnutou (Talk of the Town: Anti-Korean Wave?, 2011). 

Následně vyhrožovali veřejnými demonstracemi. 22. srpna 2011 se v ulicích kolem sídla 

stanice Fudži sešlo na šest tisíc pravicově smýšlejících Japonců, kteří žádali zastavení vysílání 

korejských programů a hudby. V davu demonstrantů byly vidět japonské vlajky a nápisy 

„Stop korejské vlně“. Někteří demonstranti zašli tak daleko, že odmítli poskytnout rozhovor 

reportérům z korejských médií (Anti-Korean Wave Protests Growing in Japan, 2011). Jiní 

demonstranti označovali korejské celebrity za šváby.  

V souvislosti s proti-korejskými demonstracemi se v Japonsku mezi lety 2011 až 2013 

uskutečnila i řada veřejných protestů proti těmto demonstracím. 31. března 2013 se v Tokiu 

uskutečnila proti-korejská demonstrace ve čtvrti Šin Okubo, které se ovšem postavila stejně 

velká skupina demonstrantů, kteří protestovali proti této demonstraci výkřiky: „ Jste ostuda 

této země!“, „ Vy jste tu ti, kdo by měl jít domů“ a „Vraťte se na internet, kam patříte!“ (Pro-

Korean, anti-Korean forces face off in Shin-Okubo, 2013)  

Proti-korejsky laděná část japonské společnosti často upozorňuje na neslušné 

vychování korejských hvězd. Diskuzi v Japonsku rovněž rozvířily i proti-korejsky laděné 

komiksy.  Malichernosti jakými je nevhodné stolování korejských hvězd v reklamě na 

instantní nudle se stávají záminkou průchodu proti-korejských nálad. Je patrné, že zatímco 

na jedné straně přinesla korejská vlna do Japonska produkty, které v pozitivním světle 

změnily pohled části obyvatel na Koreu, na straně druhé se stala prostředkem 

k rozdmýchávání dlouhodobých nevraživostí a konfliktů mezi oběma zeměmi.   

 

Závěr  

V práci jsem se zabývala problematikou přijetí korejské vlny v Japonsku. Zaměřila 

jsem se primárně na přijetí korejského televizního dramatu, konkrétně jsem zvolila 

významné korejské televizní drama Winter sonata. Cílem bylo jednak analyzovat, proč se 

právě toto televizní drama stalo v Japonsku populární, a dále rovněž popsat obraz „japonské 

Koreje“ který vznikl u japonských diváků po zhlédnutí tohoto televizního dramatu.  Stěžejní 
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pro mě byla otázka, proč se korejské televizní drama Winter sonata stalo u japonského 

publika natolik populární. V tomto ohledu jsem vycházela z teorie kulturní blízkosti Japonska 

a Koreje a přihlížela jsem i k Iwabučiho teorii kulturní přitažlivosti produktu.  

Televizní drama Winter sonata bylo vytvořeno, aby se setkalo s potřebami dnešního 

diváka. V práci jsem vycházela z hypotézy, že důvodem, proč se toto televizní drama stalo 

v Japonsku populární, jsou převážně kulturní aspekty, které jsou v tomto televizním dramatu 

obsaženy a které apelují na Japonského diváka. Nicméně se však ukázalo, že přestože tyto 

aspekty hrají v otázce populárnosti korejského dramatu Winter sonata v Japonsku důležitou 

roli, důvodů, proč se toto televizní drama stalo v Japonsku populární, je více. V souladu 

s touto prací je lze shrnout do následujících bodů:  

1) Korejské televizní drama Winter sonata dovolilo japonské divačce (díky své 

podobnosti s populárními japonskými televizními dramaty osmdesátých a 

devadesátých let minulého století) vrátit se do mládí a pro jeho romantické ladění 

v ní vyvolalo pocity nostalgie po první, opravdové lásce. 

2) Korejské televizní drama Winter sonata nastínilo japonskému publiku ideální svět, 

idealizovanou Jižní Koreou, založený na obdobných společenských hodnotách, 

které spolu sdílí Japonsko a Jižní Korea. V ideálním světě televizního dramatu 

Winter sonata jsou platné i ty hodnoty, které v dnešním Japonsku svou platnost 

pomalu ztrácí.   

3) Korejské televizní drama Winter sonata klade důraz na rodinné vazby, úctu ke 

starším, přátelství mezi vrstevníky a pravou lásku. Tyto kulturní aspekty jsou 

atraktivní pro starší publikum, které se může ztotožnit s postavami rodičů 

hlavních hrdinů.  

4) Korejské televizní drama Winter sonata přichází s postavou muže (Čun-sanga), 

který se pro japonské fanynky stal ideálem, jež dokáže své milé vyjevit city, chová 

ji v úctě, miluje ji a obětuje se pro ni.  

Ve všech těchto čtyřech bodech sehrály kulturní aspekty obsažené v televizním 

dramatu velkou roli. Přesto výše vypsané body nutí k zamyšlení, jak moc velkou roli v ohledu 

popularity korejského televizního dramatu Winter sonata v Japonsku sehrála zmiňovaná 

nostalgie, nacukašisa 懐かしさ. Tato nostalgie podpořená rovněž atmosférou díla, klavírním 

doprovodem, řadou romantických záběrů (kýčovitého ražení) či padajícím sněhem 

naznačujícím krásu okamžiku.   
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 Druhý problém, kterému se tato práce věnovala, se týkal obrazu „japonské Koreje“. 

Tento ideální obraz Koreje, který byl Japonci vytvořen po zhlédnutí televizního dramatu 

Winter sonata, se pravděpodobně v největší míře podílel na výsledné mánii po korejských 

produktech, která postihla část japonského publika. V souvislosti s komentáři japonských 

diváků televizního dramatu Winter sonata, které jsem citovala v této práci, se lze domnívat, 

že obraz Koreje, který si japonské publikum vytvořilo, se blíží následujícím bodům:  

1) Postava Čun-sanga se stala ztělesněním ideálního muže. Tato postava později 

splynula v jednu osobu s představitelem role Bä Jong-džunem. Bä Jong-džun se 

stal ideálem opravdového muže. Jinými slovy se ideálem muže stal korejský muž, 

jemuž se japonští muži vyrovnají pouze zřídkakdy. Osoba Bä Jong-džuna 

napomohla přesvědčení, že korejští muži jsou na rozdíl od Japonců upřímní, 

elegantní, milující, dovedou se dobře oblékat a jsou zodpovědní vůči rodině a 

přátelům.  

2) Korejské hvězdy se podle japonských fanoušků více zajímají o své publikum, jsou 

otevřenější a vděční za své fanoušky. Své fanoušky často považují za členy jedné 

rodiny.  

3) V Koreji jsou stále platné hodnoty, které již japonská společnost neuznává 

v dostatečné míře. Korejská společnost dodnes projevuje úctu starším. Základem 

života Korejců je rodina a rodinné vazby. Přání rodičů bývají respektována, rodiče 

více zasahují do životů dospělých dětí, korejští rodiče bývají přísnější, než japonští 

rodiče. V Koreji se udržela tradiční forma rodiny. Přátelé se k sobě chovají laskavě.  

 

V dnešní době, více než deset let po prvním vysílání televizního dramatu Winter 

sonata v Japonsku, již lze říci, že se korejská vlna stala jednou ze součástí širokého spektra 

populárně kulturních produktů, které jsou dostupné japonskému publiku. Korejská vlna již 

přestala být „vlnou“ v pravém slova smyslu, tedy již nepředstavuje nic nového, namísto toho 

se zdá, že si korejské populárně-kulturní produkty našly v Japonsku své stálé místo.   

Přestože televizní drama Winter sonata zasáhlo v první řadě starší publikum, korejská 

vlna jako taková zasáhla širší část japonské populace, která, pakliže se sama aktivně o 

korejské populárně-kulturní produkty nezajímala, ji vnímala alespoň pasivně. Až 90% 

obyvatel Japonska bylo obeznámeno s existencí Winter sonaty a až 10% obyvatel uvedlo, že 

v závislosti na tomto televizním dramatu změnilo názor na Koreu (An, 2008). Korejská vlna 
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přiblížila japonskému publiku atraktivní Koreu západního typu a intenzita, se kterou byla tato 

vlna zprostředkovávána japonskému publiku, vyvolala jak pozitivní, tak negativní reakce. 

Zatímco na jedné straně napomohla vyššímu zájmu o korejskou kulturu a zemi, na druhé 

straně se stala nástrojem nacionalistických tendencí a posloužila k rozdmýchávání 

dlouholetých sporů, které mezi sebou obě země mají.  

Přestože se zprvu předpokládalo, že by korejská vlna mohla napomoci zlepšení vztahů 

mezi oběma zeměmi, doposud se to podařilo pouze v malém množství. Přesto bude zajímavé 

sledovat, nakolik budou korejské produkty, které se staly součástí japonského trhu, 

v budoucnosti ovlivňovat vztah Japonců vůči Koreji.  
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