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Abstrakt 

Tématem diplomové práce je conovaní v České republice. Conování značí dění, které se 

odehrává na setkáních fanů žánru fantastika, tzv. conech. Etnografická studie se věnuje 

dvěma okruhům. Prvním jsou samotné cony, kde je pozornost zaměřena na různé 

aspekty realizace, stejně jako na poskytované služby, včetně prodeje tematického zboží. 

Podrobně se věnuje programu zkoumaných conů. Druhým okruhem jsou samotní 

účastníci těchto akcí, zvaní conaři. Výzkum se soustřeďuje nejen na jejich působení na 

conech, ale zohledňuje i konzumaci daného žánru a provozování s ním souvisejících 

aktivit. K tématu byla vypracována teoretická část vycházející z odborné literatury. 

Teoretická východiska posloužila k sestavení výzkumných otázek. K využitým 

metodám sběru dat patří zúčastněné pozorování, polostrukturované etnografické 

interview, analýza dokumentů, neformální a nestrukturované etnografické interview 

a dotazníkové šetření. Časovým rámcem sběru dat je období od června 2015 do dubna 

2016. Pro analýzu dat jsou využity principy metody zakotvené teorie, konkrétně 

otevřené a axiální kódování. Výstupem je sestavení paradigmatického modelu. Výzkum 

identifikuje charakteristické prvky conování v České republice, rozdíly mezi 

tuzemskými a zahraničními cony a zkušenosti samotných účastníků. Ilustrují také roli 

žánru fantastika v životě conařů, a jejich pohled na stigmatizaci fanů. Práce zahrnuje 

i náměty pro další bádání a návrh nástroje pro úpravy organizace conů.   

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Abstract 

The topic of my thesis is conning in the Czech Republic. Conning stands for actions, 

which take place at conventions  of  fans of the fantasy genre called cons. Ethnographic 

study consist of two circuits. The first one focuses on cons, and their different aspects of 

realization, as well as services, including mechandising. The second on is dedicated to 

participants of  this kind of event. The research focuses not only on their activity at 

conventions, but also reflects the consumption of the genre and partecipation of related 

activities. The theoretical part was based on the specialist literature. Theoretical bases 

served to define research questions. Methods used for data collection include participant 

observation, semi-structured ethnographic interviews, analysis of documents, informal 

and unstructured ethnographic interviews and questionnaires. Timeframe for data 

collection is the period from June 2015 to April 2016. For analysis were used the 

grounded theory principles, namely open and axial coding. The output is an 

paradigmatic model. Research identifies characteristic elements of conning in the Czech 

Republic, differences between domestic and foreign cons and experience of the 

participants. Also illustrates the role of a fantasy genre fiction in the life of participants, 

and their perception of stigma. Work also includes suggestions for further research and 

design of tools for iproving organization od cons. 
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Úvod 

Cílem práce je nastínit fungování conů, čili setkání fanoušků žánru fantastika, a 

to jak z pohledu jejich realizace, tak z pohledu účastníků. Za vznikem výzkumu stojí má 

osobní zkušenost s několika cony, jež jsem navštívila z profesních důvodů jako zástupce 

mediálního partnera daných akcí. Jelikož žánr fantastika patří mezi mé oblíbené, 

zařadila jsem tento fenomén mezi zvažovaná témata. V rámci předběžného průzkumu 

jsem nezjistila existenci práce zaměřené na toto téma. Domnívám se, že zkoumání conů 

a jejich účastníků je pro akademickou obec, obzvláště pro mediální studia, přínosem, 

neboť se věnuje praxi určitého typu publika.  

 

 

Struktura 

Teoretická část uvádí čtenáře do problematiky vymezením pojmů, jakými jsou 

fantastika, fan, fandom, cosplay. Podrobně se věnuje samotnému pojmu con, vzniku 

těchto setkání a jejich současné podobě na příkladu Comic-Con International: San 

Diego.  

Metodologická část se věnuje sestavení výzkumu, průběhu sbírání dat 

a definování výzkumných otázek, které vzešly z poznatků získaných z odborné 

literatury.  

Empirická část uvádí a shrnuje údaje získané vybranými metodami (mj. 

zúčastněným pozorováním a prostřednictvím polostrukturovaných interview).  

Analytická část zasazuje definované conování do paradigmatického modelu 

v souladu s principy metody zakotvené teorie. Součástí je i porovnání výsledků 

s teoretickými východisky.  

Závěr rekapituluje nejdůležitější zjištění.  

Následují seznam zdrojů a oddělení příloh. 

 

Vztah k tezím 

Z důvodu realizace výzkumu a logičnosti výsledného textu se práce v některých 

bodech odchyluje od struktury oznámené v tezích. Původní název Cony žánru sci-fi, 

supernatural, fantasy a superhero pořádané na území České republiky a jejich účastníci 

jsem změnila na Conování jako praxe české komunity fanů. Důvodem bylo zejména to, 
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že odborná literatura má tendenci výše zmíněné žánry označovat souhrnným názvem 

fantastika, s čímž se ztotožňuji. Na radu vedoucího práce jsem název dále upravila tak, 

aby více vystihoval její obsah.  

Struktura byla na základě poznatků získaných z odborné literatury modifikována 

takovým způsobem, aby více odpovídala všeobecně využívaným standardům. 

Charakteristiku daných žánrů jsem včlenila do teoretické části. Metodologickou část 

jsem restrukturalizovala dle vybraného modelu designu terénního výzkumu. Náplň této 

kapitoly se oproti tezím nezměnila. Mezi empirickou část a závěr jsem zařadila kapitolu 

analýzy dat, neboť je neoddělitelnou součástí výzkumu. 

Změnou oproti tezím je vynechání aspektu medializace conů. Důvodem je 

realizovatelnost výzkumu, neboť data potřebná ke kvalitní analýze mediálního obrazu 

conů by vystačila na samotnou diplomovou práci. Zahrnutí tohoto aspektu by vedlo 

k jeho přílišnému zobecnění a v důsledku by negativně ovlivnilo hodnotu výzkumu. 

Tento krok byl odsouhlasen vedoucím práce.  

Zastávám názor, že tyto změny přispěly k zvýšení kvality předkládaného textu. 

Domnívám se, že moje práce splňuje požadavky kladené pro uznání.    
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I. Teoretická část 
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1 Vytvoření teoretického rámce  

Tato etnografická studie1 se zabývá cony pořádanými v České republice a jejich 

účastníky. Spadá pod výzkum publika, konkrétně fan studies. Tuto možnost jsem 

zvolila, neboť jsem v českém akademickém prostředí nenašla výzkumy k dané praxi 

subkultury2 označované jako komunita fanů či fandom.3    

 

1.1 Studium publika 

Dle Denise McQuaila je „poznání publika základním nástrojem komunikátorů 

a mediálních organizací.”4 Důležité je i pro zkoumání lidského chování a společnosti, 

neboť užívání médií je významnou částí každodenního života. 

McQuail uvádí, že existují čtyři základní publika. Pro tuto práci je relevantním 

typem skupina fanoušků, označována také jako kultura vkusu.5 Vzniká zájmem 

o určitého autora či typ obsahu, popřípadě žánr. Média občas povzbuzují tato publika k 

utváření sociálních skupin či se do nich tato publika spontánně formují sama. Vyznačují 

se pak charakteristickými způsoby oblékání, chování a mluvy.6  

Dle McQuaila se užívání masových médií může stát společenskou aktivitou, 

která je včleněna do každodenního života.7 Uvádí, že se může stát, „že náklonnost 

k určitému médiu, pořadu, žánru, účinkujícímu nebo autorovi může podněcovat vznik 

aktivní sociální skupiny s více či méně ohraničeným a sebe si uvědomujícím členstvem 

a určitým stupněm interakce.“8 Dodává, „že mediální obsah může sám o sobě 

poskytovat významný výchozí bod pro identifikaci nebo podporovat subkulturní 

                                                 
1 Ve smyslu zkoumání způsobu recepce mediálních textů kulturně a subkulturně determinovaným 

publikem. REIFOVÁ, Irena a kolektiv. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-

926-7. S. 57. 
2 Subkulturou se rozumí skupina osob, která se odlišuje od normativních hodnot, mj. svou kulturní praxí. 

GELDER, KEN. Subcultural histories. In. GELDER, Ken. Subcultures : critical concepts in media and 

cultural studies. London: Routledge, 2007. vol. 1. ISBN 978-0-415-37958-8. S. 1. 
3 Fandom považuje za subkulturu například Jakub Macek. MACEK, Jakub. Fandom – subkultura textu: 

Profesionální česká SF a F periodika před rokem 2000. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-856-5. 
4 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 1. S českou předmluvou Jana Jiráka. 

Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-200-9. S. 315. 
5 Dalšími jsou sociální skupina, soubor založený na uspokojení a publikum kanálu či média. Dle autora se 

jednotlivé kategorie vzájemně nevylučují. McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 

1. S českou předmluvou Jana Jiráka. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-200-9. S. 321-322.  
6 Tamtéž, s. 322. 
7 Tamtéž, s. 338. 
8 Tamtéž, s. 339. 
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identitu.9“ Odkazování na mediální zkušenost může napomoci konverzační výměně či 

usnadnit neformální sociální kontakty.10  

 

1.2 Fan studies  

Fan studies jsou vědeckou disciplínou, která se zaměřuje na mediální 

konzumenty – fany.11 Jde o pole stále se nacházející v raném stádiu vývoje. Počátky lze 

nalézt v osmdesátých letech dvacátého století.12 K zásadním pracím spadajícím pod fan 

studies a zabývajícím se žánrem fantastika patří například Textual Poachers: Television 

Fans and Participatory Culture a Fans, bloggers and gamers od profesora školy 

University of Southern Carolina Henryho Jenkinse, který se sám považuje za aca-fana.13 

Dle Jenkinse je „koncept aktivního publika, který před dvěma dekádami patřil mezi 

kontroverzní, nyní brán jako samozřejmost každým, kdo se pohybuje v mediálním 

průmyslu.“14  Toto téma dle jeho názoru v současné době již nespadá mezi okrajová. 

Zvýšení zájmu akademiků o fandom přirovnává k explozi.15  

Díla H. Jenkinse patří mezi zásadní publikace k dané problematice, a proto jsem 

je využila při sestavování výzkumných otázek. Dalším zdrojem poznání o zkoumaných 

fenoménech je sbírka esejí It Happens at Comic-Con: Ethnographic Essays on a Pop 

Culture Phenomenon. Publikace se věnuje akci Comic-Con International, která se 

každým rokem  koná v americkém San Diegu.16 V rámci akademické půdy lze dohledat 

další podstatné práce týkající se fandomu. Jednou z prací, která se zabývá využíváním 

moderních technologií při aktivitách a komunikaci fanů, je Fandom in the Digital Era. 

Dle autorky Roberty Pearson vytváří stírání hranic mezi výrobci a spotřebiteli 

symbiotický vztah a zapříčiňuje vznik nové kulturní produkce. Příspěvek They're 

                                                 
9 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 1. S českou předmluvou Jana Jiráka. 

Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-200-9. S.339 
10 Tamtéž, s. 339. 
11 Fan Studies. In: Oxford Bibliographies [online]. © 2016 [cit. 2016-02-01]. Dostupné z: 

http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199791286/obo-9780199791286-

0027.xml  
12 HELLEKSON, Karen, Kristina Busse. Fan Fiction Studies Reader. Iowa: University Of Iowa Press, 

2014. ISBN 978-1-60938-250-6. S. 1.  
13 Aca-fan využívá H. Jenkins k označení osoby, která je akademikem a fanem zároveň. Who the &%&# 

Is Henry Jenkins?. Confession of an Aca-Fan: The official weblog of Henry Jenkins [online]. © 2016 [cit. 

2016-04-30]. Dostupné z: http://henryjenkins.org/aboutmehtml  
14 JENKINS, Henry. Fans, bloggers, and gamers: exploring partecipatory culture New York: New York 

University Press, 2006. ISBN 978-0-8147-4285-3. S. 1-3 
15 Tamtéž, s 1-3.  
16 COMIC-CON INTERNATIONAL. About Comic-Con International. SAN DIEGO COMIC 

CONVENTION [online]. © 2016 [cit. 2016-02-09]. Dostupné z: http://www.comic-con.org/about  

http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199791286/obo-9780199791286-0027.xml
http://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199791286/obo-9780199791286-0027.xml
http://henryjenkins.org/aboutmehtml
http://www.comic-con.org/about
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Losers, but I Know Better: Intra-Fandom Stereotyping and the Normalization of the 

Fan Subject poskytuje informace k dalšímu důležitému prvku, vnímání fanů sebou 

samými a nejbližším okolím.17 Tématem fandomu z různých úhlů pohledu se zabývá 

i Fandom Identities and Communities in a Mediated World.18 

V České republice se tématu věnoval například Jakub Macek. Ve svém díle 

používá původní anglické výrazy fan či fandom. Jak konstatuje, „empiricky přesnější 

sociologický rozbor české fandomové subkultury je ztížen, ne-li přímo znemožněn 

neexistencí jakéhokoli relevantního výzkumu.“19 Mezi českými akademiky se dostalo 

tématu pozornosti v rámci prací Mediální obraz českého sci-fi fandomu v denním tisku 

v letech 2001-2006 Martina Pohla20 a Cosplay fandom v České republice Jindřicha 

Pospíška.21 Jak již samotné názvy napovídají, práce se věnují fandomu, nicméně 

tematicky jsou relativně úzce zaměřeny.  

V další kapitole bude identifikována podstata pojmů, které jsou zásadní pro tuto 

práci. Konkrétně jde o obsah klíčových pojmů žánr fantastika a con a dílčích pojmů fan, 

fandom, con, cosplay, fan fiction, slash a larp. Poznatky získané z odborných děl 

různých autorů pomohou definovat výzkumné otázky. 

  

1.3 Definice žánru fantastika 

Pro vymezení obsahů, které se vztahují k fenoménům zkoumaným v rámci 

tohoto výzkumu, je důležité stanovit, co spadá pod žánr fantastika dle odborné 

literatury.  

Podle Slovníku literárnej teórie je science fiction „žánr vědecko-fantastické nebo 

utopické prózy, která tematicky čerpá z vědeckého poznání a prognóz technologického 

vývoje. Za předchůdce sci-fi se považují fantastické cestopisy (např. Cyrano de 

                                                 
17 STANFILL, Mel. “They're Losers, but I Know Better”: Intra-Fandom Stereotyping and the 

Normalization of the Fan Subject. Critical Studies. Media Communication. Oxfordshire: Taylor & Francis 

[online]. 2013, č. 30, [cit. 2016-02-02]. ISSN 1529-5036. Dostupný z: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15295036.2012.755053?journalCode=rcsm20  
18 GRAY, Jonathan, Cornel Sandvoss, and C. Lee Harrington. Fandom: identities and communities in 

a mediated world. New York: New York University Press, 2007. ISBN 978-0-8147-3182-6. 
19 MACEK, Jakub. Fandom – subkultura textu: Profesionální česká SF a F periodika před rokem 2000. 

Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-856-5. S. 12.  
20 POSPÍŠEK, Jindřich. Cosplay fandom v České republice. Praha, 2014. 60 listů. Bakalářská práce. 

Univerzita Karlova v Praze. Fakulta humanitních studií.  Vedoucí práce Martin Heřmanský.  
21 POHL, Milan. Mediální obraz českého sci-fi fandomu v denním tisku v letech 2001-2006. Praha, 2008. 

149 listů. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Fakulta sociálních věd. Katedra mediálních 

studií. Vedoucí práce Irena Reifová. 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15295036.2012.755053?journalCode=rcsm20
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Bergerac: Cesta na měsíc).“22 Fantastickou literaturu pak definuje jako „souhrnné 

označení literárních děl ztvárňující motivy groteskně-dramatické, pohádkově-magické, 

futuristické, technologicko-prognostické tematiky, často stylizované nebo 

hyperbolizované ve stylu legend, pohádek, fiktivních cestopisů a dobrodružství. (…) 

Úzus však považuje za fantastickou literaturu především žánry a formáty záměrně 

pracující s fantazií jako fabulovaným odklonem od skutečnosti. Ten může být 

motivovaným záměrem poskytnout čtenáři uvolnění ve smyslovém refugiu 

představivosti.“23 

Dle Slovníku novější literární vědy je „fikčnost schopností textu nevztahovat se 

k reálnému v aktuálním světě jsoucímu referentu.“24 Fantastično pak má být pojmem, 

který je chápán jako určitý literární žánr, v jehož rámci se zobrazený fikční svět dostává 

do rozporu s empiricky ověřitelným světem čtenáře. Publikace dodává, že hranice jsou 

pojímány různorodě. Uvádí, že například dle Tzvetana Todorova v takovém světě pak 

bývají nadpřirozené jevy součástí pravidel, které jej utvářejí.25 Naopak Jean-Paul Sartre 

zastával názor, že fantastično se odehrává ve známém světě a teprve působením 

takového jevu se tento svět mění naruby.26 

Dle publikace Cinema Studies od Susan Hayward filmy žánru fantasy zahrnují 

čtyři základní kategorie, jimiž jsou horor, science fiction, pohádka a určitý typ 

dobrodružného filmu (cesta na nepravděpodobná místa a potkávání nepravděpodobných 

stvoření). Předmětem fantasy filmů jsou oblasti, o kterých ve skutečnosti mnoho nevíme 

a která se nám proto nejeví reálná. Fantazie je pak vyjádřením našeho podvědomí. Dle 

autorky dochází k reflexi oblastí, které potlačujeme a tajíme, konkrétně podvědomí 

a snů. Tyto filmy figurují jako hlasatelé dominantní ideologie a společenských mýtů. Ve 

svém díle definuje reálný svět a svět fantazie jako dva samostatné celky. Zvláštní 

pozornost věnuje science-fiction filmům, které dle různých odborníků mohou být 

vnímány jako subžánr hororu; jako dílo odlišné od hororu; či společně s horory jako 

                                                 
22 VALČEK, Petr. Slovník literárnej teórie. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 

2003, (váz.). 2. sv. ISBN 80-8061-151-3. S. 227. 
23 VALČEK, Petr. Slovník literárnej teórie. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 

2003. 2. sv. ISBN 80-8061-151-3. S. 189. 
24 MÜLLER, Richard a Pavel Šidák. Slovník novější literární teorie – Glosář pojmů. Praha: Academia, 

2012. ISBN 978-80-200-2048-2. S. 158. 
25 Tamtéž, s. 144-145. 
26 Tamtéž, s. 145-146. 
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subžánr fantasy filmů. Vznik sci-fi literatury pak řadí do devatenáctého století jako 

reakci na technologický pokrok.27 

Pramenem pro nastínění žánru je i publikace Encyklopedie literatury science 

fiction. Ta sci-fi definuje jako „část fantastické literatury, odehrávající se v realitě, 

s níž dosud lidé neměli zkušenost, tedy buď v budoucnosti, nebo přítomnosti (nebo 

i minulosti), v níž je něco jinak.“28 Na rozdíl od fantasy by to „něco jinak“ u sci-fi mělo 

být racionálně odůvodněné či uskutečnitelné. Jde například o vynález, formu života, 

schopnosti člověka či dosud nerealizovaný experiment.29  

Termín „něco jinak“ je pak autory využíván i dále. Velmi dobře zachytává 

podstatu děl sledovaných žánrů.  

Definovat dané žánry tedy není jednoduché, protože se prolínají a není úplně 

možné přesně stanovit jejich hranice. Proto budu v rámci práce používat pro výše 

zmíněné žánry souhrnný název fantastika, neboť zachycuje širokou škálu tematicky 

příslušných děl. Tento postup zvolil taktéž Jakub Macek ve své publikaci Fandom 

a text30 a domnívám se, že z možných variant je tato tou nejvhodnější. K rysům 

fantastiky dle různých autorů patří existence světa odlišného od toho reálného, který zná 

čtenář. Za obsahy žánru fantastika tedy v rámci své práce považuji díla, jež se vyznačují 

světem, ve kterém je něco jinak. Sci-fi, horor a další pak v práci označuji jako subžánry 

fantastiky. 

 

1.4 Definice termínů  

Jak jsem zmínila výše, je nezbytné osvětlit termíny, které v práci využívám. 

 

Fan (v české podobě také fanoušek) 

Dle Henryho Jenkinse je „fan“ zkratkou slova fanaticus, které má svůj původ 

v latině a označuje vyznavače či stoupence. Zkrácená forma se podle něj objevila 

poprvé v devatenáctém století, kdy jej využívali novináři k označení osob podporující 

profesionální sportovní týmy. Brzy se pojem rozšířil i na konzumenty komerční 

                                                 
27 HAYWARD, Susan. Cinema studies: The key concepts. Londýn: Routledge, 2007 (dotisk 2007: váz.). 

ISBN 978-0-415-36781-3. S. 129.  
28 NEFF, Ondřej a Jaroslav Olša Jr. Encyklopedie literatury science fiction. 80-85787-90-3 (H & H: váz.). 

Jinočany: H & H, 1995 (váz.). ISBN 978-80-200-2048-2. S. 32. 
29 Tamtéž, s. 32.  
30 MACEK, Jakub. Fandom – subkultura textu: Profesionální česká SF a F periodika před rokem 2000. 

Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-856-5. S. 16.  
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zábavy.31 Jenkins uvádí, že k stereotypům spojenými s fany patří mj. to, že nedokáží 

rozlišit fantazii a realitu nebo skutečnost, že jde o sociálně ztracené existence, které se 

staly tak posedlými daným obsahem, že nejsou schopny dosáhnout jiných sociálních 

zkušeností.32 Dodává, že z hlediska dominantního vkusu se fanové vymykají kontrole. 

Neberou v potaz instituciované autority a vytvářejí k obsahům vlastní výklady, 

hodnocení a kánony. Obsahy jim pak slouží jako základ pro jejich vlastní tvorbu 

a sociální interakce.33 Například sledování jistého seriálu tak není pro fana konečnou 

fází konzumace média, ale prvotní.34 Dle Oxford English Dictionaries jde o horlivého 

stoupence daného hobby nebo zábavy či nadšence pro konkrétní osobu nebo věc.35 Lisa 

A. Lewis uvádí, že fanové jsou nejviditelnějším a nejlépe identifikovatelným typem 

publika.36 Fanové dle některých teoretiků tráví svůj volný čas ve fandomu, zatímco 

během pracovní doby se pohybují ve společnosti obyčejných lidí.37 Dle Jakuba Macka 

subkultura fanoušků – fanů „zahrnuje prakticky všechny věkové vzdělanostní či 

statusové skupiny.”38 Dodává, že spojujícím prvkem je právě konzumace obsahů žánru 

fantastika. Dle Macka je fan marginalizovanou identitou, z důvodu původních 

negativních konotací tohoto slova. Uvádí, že fanovství v sobě nese stigma osoby 

asociálního extravagantního podivína, který utíká do své sci-fi před světem, a této 

skutečnosti jsou si fanové vědomi.39  

Má práce se věnuje fanům, kteří se účastní conů (srazů fanů žánru fantastika, 

přesná definice viz níže), tzv. conařům. Z uvedených východisek vyplývají otázky: Jak 

čeští conaři konzumují médií vybraného  žánru (jaké subžánry, jaká média)? Jakou roli 

v jejich životě hraje žánr fantastika? Jak vnímají ostatní účastníky conů? 

 

                                                 
31 JENKINS, Henry. Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture. London: Routledge, 

1992. ISBN 0-203-36191-1. S. 12. 
32 Tamtéž, s. 10. 
33 Tamtéž, s. 18. 
34 JENKINS, Henry. Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture. London: Routledge, 

1992. ISBN 0-203-36191-1. S. 284. 
35 Fan. In: Oxford Dictionaries [online]. © 2016 [cit. 2016-02-01]. Dostupné z: 

http://www.oed.com/view/Entry/68000?rskey=zaAWSW&result=2&isAdvanced=false#eid  
36 LEWIS, Lisa. The Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media. New York: Routledge, 1992. 

ISBN 0-203-18153-0. S. 1. 
37 GRAY, Jonathan, Cornel Sandvoss, and C. Lee Harrington. Fandom: identities and communities in 

a mediated world. New York: New York University Press, 2007. ISBN 978-0-8147-3182-6. S. 190. 
38 MACEK, Jakub. Fandom – subkultura textu: Profesionální česká SF a F periodika před rokem 2000. 

Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-856-5. S. 24-25.  
39 Tamtéž, s. 13.  

http://www.oed.com/view/Entry/68000?rskey=zaAWSW&result=2&isAdvanced=false#eid
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Fandom 

Jde o složeninu ze slov fan a dominion (nadvláda).40 Oxford Dictionaries jej 

označuje jako fanoušky určité osoby, týmu či fiktivního díla. Za fandom je považována 

celá komunita či subkultura.41 Mediální fandom v sobě dle Jenkinse zahrnuje široké 

spektrum obsahů, mezi něž patří například hollywoodské filmy, japonská animovaná 

díla či komiksy. Fandom pak poskytuje základnu pro aktivity fanů.42  

Dle Jenkinse plní fandom funkci alternativní sociální komunity. Fanové mají 

prostřednictvím popkultury k dispozici místo pro vybudování alternativní kultury. Její 

společnost reaguje na potřeby svých členů, především touhu po příslušnosti, přátelství 

a komunitě. Ve své publikaci Fans, bloggers and gamers: exploring partecipatory 

culture k fandomu uvádí, že díky rozmachu digitálních médií se zkrátil reakční čas mezi 

jednotlivci. To mělo za důsledek, že se fandom stal efektivnější platformou pro 

aktivizaci konzumentů.43 Vyvstává tedy otázka: Které s žánrem fantastika související 

aktivity účastníci conů provozují? 

Český autor Jakub Macek k fandomu uvádí, že jde o „jednu z nejvytrvalejších, 

nejrozsáhlejších a života nejschopnějších transgeneračních subkultur zrozených 

dvacátým stoletím.“44 Dodává, že je pevně spjata s produkcí, distribucí a konzumací 

textů.45  

Klíčovou postavou při vytváření fandomu byl americký spisovatel Hugo 

Gernsback, který v roce 1926 založil první magazín věnovaný fantastice – Amazing 

Stories. Zveřejňoval v něm adresy lidí, kteří zasílali do časopisu dopisy.46 Výraznou 

postavou českého fandomu je Zdeněk Rampas. Jde o jednoho ze zakladatelů Akademie 

science fiction, fantasy a hororu.47 Čeští fani používají fandom nejen jako označení 

skupiny fanoušků určitého díla, ale také pro všeobecné označení pro všechny fany žánru 

                                                 
40 MACEK, Jakub. Fandom – subkultura textu: Profesionální česká SF a F periodika před rokem 2000. 

Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-856-5. S. 13. 
41 Fandom. In: Oxford Dictionaries [online]. © 2015 [cit. 2015-11-02]. Dostupné z: 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/fandom?q=Fandom  
42 JENKINS, Henry. Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture. London: Routledge, 

1992. ISBN 0-203-36191-1. S. 285. 
43 JENKINS, Henry. Fans, bloggers, and gamers: exploring partecipatory culture New York: New York 

University Press, 2006. ISBN 978-0-8147-4285-3. S. 142. 
44 MACEK, Jakub. Fandom – subkultura textu: Profesionální česká SF a F periodika před rokem 2000. 

Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-856-5. S. 9-10 
45 Tamtéž, s. 9-10.  
46 Hugo Gernsback. In: Osobnosti.cz [online]. © 1996-2016 [cit. 2016-02-09]. Dostupné z: 

http://www.spisovatele.cz/hugo-gernsback#cv  
47 SILVER. Stručná historie Čs. SF Fandomu (1962 – 2000). ČS Fandom [online]. 15.2.2016 [cit. 2016-

02-15]. Dostupné z: http://www.fandom.cz/index.php/historie/35-domaci/142-struna-historie-s-sf-

fandomu-1962-2000  

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/fandom?q=Fandom
http://www.spisovatele.cz/hugo-gernsback#cv
http://www.fandom.cz/index.php/historie/35-domaci/142-struna-historie-s-sf-fandomu-1962-2000
http://www.fandom.cz/index.php/historie/35-domaci/142-struna-historie-s-sf-fandomu-1962-2000
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fantastika. Pro jednodušší orientaci a lepší rozlišení jsem se rozhodla ve své práci 

používat „fandom“ ve spojení s určitým dílem (například fandom seriálu Doctor Who). 

Obecné pojetí fanů dále definuji pojmem fanovská komunita (případně komunita fanů).  

 

Con  

Označení vychází z anglického slova convention. To má původ v latinském 

conventio – setkání, pakt. Convention definuje Oxford Dictionaries jako velké zasedání 

nebo konference, zejména členů určité skupiny.48 Dle Jenkinse fanové běžně využívají 

pro tyto akce zkrácenou verzi con.49 

Prvním takovýmto setkáním spjatým s žánrem fantastika byla akce World 

Science Fiction Convention, která se uskutečnila ve dnech 2. – 4. července 1939 v New 

Yorku. Zúčastnilo se jí přibližně 200 osob, mezi návštěvníky se objevili například Isaac 

Asimov či John W. Campbell Jr.50 Následně pak toto setkání získalo označení Nycon I 

a The 1939 Worldcon. Sraz řídil triumvirát, mezi jehož členy patřili William S. Sykora 

a James V. Turasi.51 Předsedou conu byl Sam Moskowitz.52  

Pro realizaci výzkumu je nezbytné určit, co bude spadat pod pojem con v rámci 

ČR. Obecně lze konstatovat, že cony jsou v ČR spjaty se žánrem fantastika. Existují 

i takové, které nejsou prezentovány jako srazy příznivců tohoto žánru. GameCon 

definuje sám sebe jako „největší festival nepočítačových her v ČR.“53 Nicméně i když 

zde není fantastika akcentována (protože je zde důraz kladen na typ média), je tento 

žánr v programu zastoupen.54    

V této práci tedy jsou jako cony uvažovány akce související s žánrem fantastika, 

které jsou organizátory označeny v názvu nebo popisu klíčovým slovem con, festival či 

setkání (v různých variacích) a jejichž součástí jsou pořady řazené v programu s daným 

časovým harmonogramem. Takto nebudou akce zvláštního druhu, jako například 

Zombie Walk, spadat do conů, ale do aktivit s nimi souvisejícími. Con je všeobecně 

                                                 
48 Convention. In: Oxford Dictionaries [online]. © 2015 [cit. 2015-11-02]. Dostupné z: 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/convention  
49 JENKINS, Henry. Fans, bloggers, and gamers: exploring partecipatory culture New York: New York 

University Press, 2006. ISBN 978-0-8147-4285-3. S. 5. 
50 NYcon 1 – 1939 WorldCon. F.A.N.A.C. [online]. © 2015 [cit. 2016-01-01]. Dostupné z: 

http://fanac.org/worldcon/NYcon/w39-p00.html  
51 Notes on the Long List of Worldcons. World Science Fiction Society [online]. © 2015 [cit. 2016-01-

01]. Dostupné z: http://www.smofinfo.com/LL/LongListNotes.html#1939  
52 NYcon 1 – 1939 WorldCon. F.A.N.A.C. [online]. © 2015 [cit. 2016-01-01]. Dostupné z: 

http://fanac.org/worldcon/NYcon/w39-p00.html  
53 Gamecon nezisková organizace. In: Facebook [online]. [cit. 2016-02-10]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/gamecon/info/?tab=overview 

 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/convention
http://fanac.org/worldcon/NYcon/w39-p00.html
http://www.smofinfo.com/LL/LongListNotes.html#1939
http://fanac.org/worldcon/NYcon/w39-p00.html
https://www.facebook.com/gamecon/info/?tab=overview
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psán s malými písmeny, kapitálky jsou využity pro potřeby zachování správnosti názvu 

dané akce (například TolkienCon) či pravidel českého pravopisu.  

Tématu conů se věnuje publikace It Happens at Comic-Con: Ethnographic 

Essays on a Pop Culture Phenomenon, ve které lze nalézt eseje vztahující se k akci 

Comic-Con International: San Diego. Tento con uvádím jako příklad, na němž budu 

definovat základní rysy conů odehrávajících se v zemi původu tohoto fenoménu. Jak 

prokáži v příslušných kapitolách, conaři projevují tendenci označovat tento model conu 

slovem západní či americký.  

Matthew Pustz ve svém příspěvku nastiňuje myšlenku, že se con v době trvání 

stává domovem pro širokou škálu fanů.55 Dle autora je con výborným prostředím pro 

realizaci etnografické studie, neboť se zde vyskytují nejen fanoušci komiksů, ale i sci-fi, 

videoher a hororu. Dodává, že con je pro fany společenskou událostí. Nelze opominout 

jeho další funkci, a to „výrobu peněz.“56 Chad Wertley ve své eseji uvádí, že con, který 

zkoumal v roce 2012, disponoval výstavní plochou o rozloze 450 tisíc čtverečních stop 

zaplněnou uměleckými stánky, stánky se zbožím a předváděcími prostory pro nabízené 

a plánované produkty.57 Tanya D. Zuk popisuje, že součástí Comic-Conu jsou panely 

s hosty. Jako příklad uvádí ročník 2010, v němž byl zařazen panel seriálu The Guild. 

Tohoto panelu se zúčastnili všichni herci ztvárňující hlavní postavy.58 Regina C. Gasser 

ve svém příspěvku sdílí pro ni překvapivé zkušenosti. Popisuje svou představu, že na 

akci obhlídne své oblíbené celebrity a zakoupí předměty, po nichž touží. Na varování 

ohledně vysoké návštěvnosti akce a s tím souvisejících dlouhých front nedbala, což se 

dle jejích slov následně ukázalo jako chyba.59 Autoři esejí se tak shodují, že silnými 

prvky Comic-Conu je prodej zboží a potkávání se s herci. Kromě toho všichni zmiňují 

i přítomnost cosplayerů (osob, které si pořizují a nosí kostýmy, viz níže). Sami 

organizátoři na webových stránkách uvádějí, že od prvního ročníku akce v roce 1970 

                                                 
55 PUSTZ, Matthew. Visiting Comic-Con, Revisiting Comic Book Culture. In. BOLLING, Ben a 

Matthew J. Smith. It Happens at Comic-Con: Etnographic Essays on a Pop Culture Phenomenom. 

Jefferson: McFarland & Company, 2013. ISBN 9781476614472. S. 16. 
56 Tamtéž, s. 10. 
57 WERTLEY, Chad.“You are not a true geek, I am“. In. BOLLING, Ben a Matthew J. Smith. It Happens 

at Comic-Con: Etnographic Essays on a Pop Culture Phenomenom. Jefferson: McFarland & Company, 

2013. ISBN 9781476614472. S. 114. 
58 ZUK, Tanya D. Where are the Web Shows?. In. BOLLING, Ben a Matthew J. Smith. It Happens at 

Comic-Con: Etnographic Essays on a Pop Culture Phenomenom. Jefferson: McFarland & Company, 

2013. ISBN 9781476614472. S. 140.  
59 GASSER, Regina C. What Are We Waiting for?. In. BOLLING, Ben a Matthew J. Smith. It Happens 

at Comic-Con: Etnographic Essays on a Pop Culture Phenomenom. Jefferson: McFarland & Company, 

2013. ISBN 9781476614472. S. 150. 
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představili tisíce hostů60. Z těchto poznatků tak lze vyvodit výzkumné otázky: Jak jsou 

cony v ČR realizovány (kdy, kde)? Z čeho sestává program conů? 

Po zhodnocení zjištěných informací lze tedy usuzovat, že podstata zahraničních 

conů tkví v setkávání se s hosty, v prodávání zboží a ve výskytu cosplayerů. To definuje 

otázku: Jak probíhají české cony? V rámci výzkumu budu zjišťovat taktéž zkušenosti 

samotných conařů. 

Michael J. Tornes a Michael W. Kramer řadí Comic-Con mezi výroční pop-

kulturní události, které obsahují časově omezenou organizaci. Dodávají, že tyto události 

spoléhají na aktivní zapojení dobrovolníků v průběhu akce, jež se koná po dobu 2-5 

dnů. Za odměnu tito dobrovolníci pak získávají různé benefity, například vstup 

zdarma.61 Dle autora mohou mít tyto pop-kulturní události určeny role pro jednotlivé 

dobrovolníky a organizátory. Tím vyvstávají další výzkumné otázky: Jak jsou cony 

v ČR organizovány a koordinovány (využívají dobrovolníků)? Tornes a Kramer 

dodávají, že čtvrtý den konání v roce 2011 evidovali pořadatelé 126 tisíc návštěvníků. 

To nabízí výzkumnou otázku: Jaké počty účastníků evidují české cony? 

Henry Jenkins k tématu conů uvádí, že se v minulosti fanové setkávali ve větším 

počtu výhradně na conech. V dnešní době však mohou díky moderním technologiím 

každodenně komunikovat.62 Vyvstává další otázka: Komunikují conaři s ostatními 

účastníky srazu i mimo con? Nabízí se i možnost analýzy komunikace v oblasti 

pořádání conů, provedení této analýzy se bude řídit na základě ochoty organizátorů 

conů sdílet i detaily ohledně obchodní činnosti, která je nedílnou součástí takového 

srazu.  

V souvislosti s obsahem této práce je nezbytné vysvětlit doplňkové termíny. 

 

                                                 
60

About Comic-Con International. SAN DIEGO COMIC CONVENTION. [online]. © 2016  

[cit. 2016-05-09]. Dostupné z: 

3, http://www.comic-con.org/about 
61 TORNES, Michael a Michael W. Kramer. The Volunteer Experience in Temporary Organizations: 

Volunteer Role Negotiation and Identification in a Pop-Culture Convention. Popular Communication: 

The International Journal of Media and Culture. Mahwah: Taylor & Francis [online]. 2015, č. 55 [cit. 

2016-02-09]. ISSN 1540-5710. Dostupné 

z: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10510974.2015.1073165  
62 Henry Jenkins. INTERACTIVE AUDIENCES?. Massachusetts Institute of Technology: publications 

Henry Jenkins. [online]. [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://web.mit.edu/21fms/People/henry3/collective%20intelligence.html 

http://www.comic-con.org/about
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10510974.2015.1073165
http://web.mit.edu/21fms/People/henry3/collective%20intelligence.html
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Cosplay 

Dle Oxford Dictionaries se jedná o aktivitu, při níž se fanové převlékají za 

postavu z filmu, knihy, videohry.63  

Macmillan Dictionary popisuje  cosplay jako aktivitu, při níž se lidé převlékají 

za postavy z knih filmů a často své postavy hrají.64 Pro vytváření kostýmů se pak 

používá taktéž termín costuming.65 Užití kostýmu se objevilo již na historicky prvním 

conu v roce 1939. Spisovatel Forrest J. Ackerman se zde pohyboval v obleku pilota 

vesmírné lodi. Oblečení jeho doprovodu, Myrtle R. Jones, pak bylo inspirováno filmem 

Svět za sto let.66   

Slovo cosplay vymyslel japonský reportér Nobuyuki Takahashi v rámci své 

návštěvy akce Worldcon v roce 1984.67 Za jeho přispění se pak tento druh aktivity 

přenesl do Země vycházejícího slunce, kde se těší velké oblibě.68 Joel Gn ve své práci k 

tématu cosplaye uvádí, že tato aktivita je pro fany i samotné cosplayery (osoby věnující 

se cosplayi) komplexním a příjemným vyjádřením motivovaným jejich poutem k určité 

postavě. Prostřednictvím cosplaye pak za pomoci kostýmu, make-upu a dalších doplňků 

cosplayeři vdechují život postavě, která byla dříve považována za nereálnou. Dodává, 

že na rozdíl od jiných sociálních skupin je přítomnost genderové politiky mezi 

cosplayery spíše výjimkou.69 

 

Fan fiction  

Dle Oxford Dictionaries se jedná o fikci psanou fanoušky určitého díla, 

například filmu či televizního seriálu, jež využívá postav daného díla.70 

Jenkins uvádí, že tato činnost reflektuje fascinaci publika nad programem 

a frustraci z neschopnosti či neochoty producentů odvyprávět příběh, který chtějí diváci 

                                                 
63 Cosplay. In: Oxford Dictionaries [online]. © 2015 [cit. 2015-12-12]. Dostupné z: 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/cosplay  
64 Cosplay. In: Macmillan Dictionary [online]. © 2009–2015 [cit. 2015-12-12]. Dostupné z: 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/cosplay  
65 The History of Costuming. Costuming.org [online]. © 2015 [cit. 2016-01-01]. Dostupné z: 

http://costuming.org/history.html  
66 Tamtéž. 
67 The History of Cosplay. Strange Land Costuming [online]. © 2015 [cit. 2016-01-01]. Dostupné z: 

http://www.strangelandcostumes.com/history.html  
68 The History of Costuming. Costuming.org [online]. © 2015 [cit. 2016-01-01]. Dostupné z: 

http://costuming.org/history.html  
69 GN, Joel. Queer simulation: The practice, performance and pleasure of cosplay. Continuum: Journal of 

Media & Cultural Studies. Oxfordshire: Routledge [online]. Č. 25. [cit. 2016-02-09]. Dostupné z: 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=5386baca-011d-42cb-96b4-

80ae82b27b6c%40sessionmgr120&vid=5&hid=101  
70 Fan fiction. In: Oxford Dictionaries [online]. 1.1.2016. [cit. 2016-01-01]. Dostupné z: 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/fan-fiction  

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/cosplay
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/cosplay
http://costuming.org/history.html
http://www.strangelandcostumes.com/history.html
http://costuming.org/history.html
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=5386baca-011d-42cb-96b4-80ae82b27b6c%40sessionmgr120&vid=5&hid=101
http://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=5386baca-011d-42cb-96b4-80ae82b27b6c%40sessionmgr120&vid=5&hid=101
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/fan-fiction
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slyšet. Jako hlavní metody z deseti možných způsobů, kterými se toto může dít, patří 

rozšíření časové osy příběhu či soustředění se na vedlejší postavy. Dalším způsobem je 

i personalizace, při které jedinec do příběhu zrcadlí vlastní zážitky.71 Jenkins uvádí 

i erotizaci, díky níž jedinec objevuje erotické stránky postav.72 Sexualita ve fanovských 

příbězích slouží k řešení konfliktů nebo vytváří nepravděpodobné dvojice. Jak dále 

prokáži, takováto díla se vyskytují i v českém fandomu. Svět fan fiction je podle 

Jenkinse volně dostupný široké veřejnosti za pomoci využití moderních technologií, 

zejména internetu. U této aktivity zmiňuje slash. 

 

Slash  

Jedná se o formu fan fikce, která obsahuje homosexuální prvky.73 Termín 

vychází z označení vztahu mezi dvěma postavami stejného pohlaví (postava 1 / postava 

2). Slash vznikl v sedmdesátých letech dvacátého století v rámci fan fiction vztahující 

se k tematice Star Treku, respektive ke vztahu postav Kirka a Spocka.74  

 

Larp  

Tímto názvem se označuje aktivita, která je založena na principu hraní role. 

Každý hráč má přidělenou postavu, kterou ztvárňuje, podobně jako je tomu v případě 

herců na divadelní scéně. Rozdíl spočívá ve skutečnosti, že motivací představitelů 

jednotlivých postav není zážitek diváka, ale jejich vlastní. 

Vytvořený charakter určuje herní cíle, kterých se hráči snaží v rámci svých rolí 

dosáhnout. Vzájemnými rozhovory, interakcí a hereckou improvizací rozvíjejí příběh. 

Rozuzlení příběhu nebývá pevně stanoveno a je na hráčích, jakým způsobem se 

rozhodnou herní situace v rolích vyřešit.75 

Podrobnější informace k českým podobám conů, fandomu a jednotlivým 

aktivitám uvádím v příslušných kapitolách. 

 

                                                 
71 JENKINS, Henry. Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture. London: Routledge, 

1992. ISBN 0-203-36191-1. S. 165-166, 176. 
72 Tamtéž, s. 179-180. 
73 Tamtéž, s. 180. 
74 Tamtéž, s. 192. 
75 Co je larp? Larpy.cz [online]. 2007 – 2016 [cit. 2016-01-02]. Dostupné z: http://www.larpy.cz/larp/  

http://www.larpy.cz/larp/
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2 Metoda výzkumu 

2.1 Kvalitativní výzkum  

Jelikož cílem práce je hlouběji porozumět organizaci a vnitřní motivaci jejich 

účastníků, jeví se jako nejvhodnější metodikou užití kvalitativního výzkumu. Jako 

doplněk zde slouží kvantitativní metoda v podobě dotazníkového šetření. 

V rámci kvalitativního výzkumu si dle autora Jana Hendla „výzkumník 

vyhledává a analyzuje jakékoliv informace, které přispívají k osvětlení výzkumných 

otázek, provádí deduktivní a induktivní závěry. Seznamuje se s novými lidmi a pracuje 

přímo v terénu, kde se něco děje. Sběr dat a jejich analýza v kvalitativním výzkumu 

probíhají v delším časovém intervalu, výzkumný proces má longitudinální charakter.”76 

 

2.2 Design terénního výzkumu  

Dle antropologa Martina Soukupa je prvním krokem k úspěšné realizaci projektu 

stanovení předběžného postupu, který lze rozdělit do šesti etap. Jsou jimi: stanovení 

výzkumné otázky, určení zdrojů a etnografických dat a postup jejich získání, příprava 

na terénní výzkum, pobyt v terénu a průběh sběru dat, postup při analýze a interpretaci 

dat a zveřejnění výsledků a etika výzkumu.77  

 

2.2.1 Stanovení výzkumné otázky  

Stanovení výzkumné otázky a určení lokality je dle antropologa Martina 

Soukupa nejdůležitější předvýzkumnou etapou. „Stanovení výzkumné otázky by mělo 

probíhat souběžně s prováděním rešerše dostupné literatury, při níž se zjišťují 

dosavadní výsledky výzkumné a badatelské práce provedené ve zvolené tematické 

oblasti.“78 Výsledky rešerše jsem již uvedla v předchozí kapitole. 

                                                 
76 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-

040-2. S. 50. 
77 SOUKUP, Martin. Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii. Praha: Univerzita Karlova v 

Praze, 2014. ISBN 978-80-246-2567-6. S. 81. 
78 Tamtéž, s. 81-82. 
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Má práce sestává ze dvou okruhů, prvním okruhem jsou cony a tím druhým 

jejich účastníci. Tento záběr jsem zvolila  za účelem dosažení co největší komplexnosti. 

Vybranou lokalitou se z důvodu realizovatelnosti, resp. možnosti provedení 

relevantního výzkumu za použití omezených prostředků, stala Česká republika. Časový 

rámec sběru dat jsem stanovila na období červen 2015 – duben 2016.  

 

Na základě relevantní literatury a údajů z pilotáže, která zahrnovala veřejně přístupné 

informace organizátorů conů, byly stanoveny následující výzkumné otázky. 

 

První okruh výzkumných otázek se týkal organizátorů conů: 

 

1) Jak jsou cony v ČR realizovány (kdy, kde)?  

Tato otázka napomohla určit čas, místo, délku konání akcí, ceny lístků 

a poskytované služby zahrnující prodej tematického zboží.  

 

 

2) Jaké počty účastníků evidují české cony? 

Cílem bylo zjistit počty návštěvníků jednotlivých conů 

 

3) Jak jsou české cony organizovány a koordinovány (využívají organizátoři 

dobrovolníků)?  

 Cílem bylo zjistit počet pořadatelů (organizátorů a dobrovolníků) včetně 

zapojených dobrovolníků a způsob koordinace jejich práce.  

 

4) Z čeho sestává program conů v ČR?  

V rámci této otázky bylo cílem zjistit, jaké pořady jsou řazeny v programech, 

zdali byly cony převážně monotematické, nebo zda tu bylo zastoupeno více fandomů. 

Výzkumná otázka se zabývá i zkoumáním, jestli jsou na conu přítomni hosté. 

Zohlednila jsem i různost zastoupených typů médií (literatura, počítačové hry, seriály, 

filmy etc.).  

 

5) Jak české cony komunikují? 

Tato otázka se primárně zaměřila na komunikační kanály využívané pořadateli 

conů a sdělovaným informacím. 
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6) Jak cony v ČR probíhají?  

Zodpovězení této otázky tkvělo v zúčastněném pozorování dění na conu.  

 

 

Druhým okruhem byli účastníci conů. Tato oblast výzkumných otázek se opírá 

o tradice výzkumu publika.  

 

Výzkumné otázky pro tento okruh jsem stanovila následovně:  

 

7) Jak conaři konzumují média žánru fantastika (jaké subžánry, jaká média)? 

Cílem této otázky bylo identifikovat, které subžánry oblasti fantastiky účastníci 

conů konzumují; prostřednictvím jakých médií se tak děje; v jakém intervalu a jaký je 

hlavní zdroj motivace. 

 

8) Které s žánrem fantastika související aktivity účastníci conů provozují?  

Tato otázka vedla k určení doplňkových aktivit, které respondenti provozují 

v souvislosti s cony a žánrem fantastika. Také jsem zkoumala intenzitu těchto aktivit 

a motivace, které k nim vedou.  

 

9) Jak probíhá účast fanů na conech?  

V rámci této otázky jsem zkoumala důvody účasti fanů na conech. Zjišťovala 

jsem, které konkrétní cony a pořady fanové navštěvují. 

 

10) Jakou roli hraje žánr fantastika v životě conařů ?  

Cílem této výzkumné otázky bylo zjistit, jakou roli hraje v životech respondentů 

žánr fantastika. Dále jsem zkoumala i pozitivní a negativní dopady příslušnosti ke 

komunitě.  

 

11) Jak respondenti vnímají ostatní účastníky a samotné cony? 

Účelem bylo zjistit, zda respondenti vnímají příslušnost ke komunitě fanů jako 

stigmatizující prvek, jak to definuje odborná literatura. Dalším cílem byla definice conu 

a conaře, jak ji vnímají členové této komunity. 
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12) Komunikují conaři s ostatními účastníky srazu i mimo con? 

Účelem bylo zjistit, zdali conaři s ostatními účastníky komunikují i mimo con, 

případně jestli se setkávají osobně. 

 

2.2.2  Určení zdrojů a etnografických dat a postup jejich získání 

Vzhledem ke komplexnějšímu charakteru výzkumu bylo nezbytné získat data 

z různých typů zdrojů. Prvním z nich byly dokumenty, provedla jsem tedy jejich 

analýzu. Dle Hendla považujeme za dokumenty taková data, „která vznikla v minulosti, 

byla pořízena někým jiným než výzkumníkem a k jiným účelům, než má aktuální 

výzkum.”79 V rámci realizace této práce byla analyzována data nejen z odborné 

literatury, ale zejména údaje, které uvádí samotní organizátoři a další příslušníci 

komunity. Jedná se např. o informace dostupné na internetových stránkách akcí či 

zveřejněné jejich komunikačními kanály a tištěné materiály, které jsou dostupné přímo 

na akcích.80  

Hlavním zdrojem poznání byly samotné cony. Pro získání empirických dat 

posloužila metoda zúčastněného pozorování. Soukup definuje zúčastněné pozorování 

jako klíčovou antropologickou techniku. Spočívá v přímé účasti na přirozeně 

probíhajících kulturních jevech. V rámci provádění výzkumů je často kombinována 

s dalšími technikami, např. etnografickým interview.81 Míra zapojení, kterou jsem 

využila v rámci tohoto výzkumu, nese v teorii označení pozorovatel jako účastník. Dle 

Hendla se tato úroveň vyznačuje tím, že badatel funguje spíše jako tazatel, provádí 

pozorování, méně se účastní aktivit skupiny a ostatní účastníci si jsou vědomi jeho 

totožnosti. V některých případech se změnila míra zapojení na úroveň účastník jako 

pozorovatel. Pozorovatel v tomto případě vystupuje jako rovnoprávný člen skupiny, 

jehož totožnosti jsou si ostatní vědomi.82  

Pro zaznamenání poznatků získaných během conů posloužily terénní zápisky. 

Ty lze rozdělit do několika kategorií. Poznámky představují útržkovité selektivní 

a zkratkovité informace. Záznamy jsou rekonstrukce vytvořené pomocí poznámek. 

                                                 
79 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-

040-2. S. 204. 
80 Tamtéž, s. 204. 
81 SOUKUP, Martin. Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii. Praha: Univerzita Karlova v 

Praze, 2014. ISBN 978-80-246-2567-6. S. 93. 
82 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-

040-2. S. 191-192.  
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Nepsané záznamy pak představují nezapsané vzpomínky, informace či pocity. Dle 

Soukupa zrají spolu s výzkumníkem.83  

Terénní poznámky dle Hendla lze rozlišit na popisné a reflektující. Popisné 

v sobě obsahují například popis prostředí, chování účastníků, gest a průběhu událostí. 

Reflektující nesou informace o získaném poznání či idejích, které se postupně vyvíjejí.84  

Při sbírání dat pro tento výzkum našly uplatnění v menší či větší míře všechny 

výše zmíněné typy poznámek. Nejčastěji šlo o poznámky a nezapsané vzpomínky, které 

byly následně využity jako reflektující. Tyto údaje mi pomohly porovnat výsledky 

vlastního pozorování se zkušenostmi respondentů. Poznatky získané během conů také 

posloužily při sestavování dotazníků.  

Pomůckami pro tento výzkum se staly zápisník, psací potřeba, smartphone 

s přístupem na internet a tablet, vytvořený účet gmail s cloudovým úložištěm 

a velkokapacitní nabíječka. Kombinace technologií umožnila okamžitý zápis poznámek, 

sbírání obrazového i zvukového záznamu a ukládání většího objemu dat a pozdější 

snadnější vytvoření rekonstrukce. 

Dalším zdrojem byla neformální a nestrukturovaná etnografická interview. 

Neformální etnografické interview Soukup definuje jako „jakýkoli rozhovor vedený při 

vhodné příležitosti. Má povahu volného povídání ze zájmu o téma či osobu.”85 

Nestrukturované etnografické interview se od neformálního rozhovoru liší vědomím 

účastníků, že se jedná o cílené, ale neformalizované získávání informací. Výzkumník se 

drží témat, která jej pro výzkum zajímají, ale průběh není řízený.86 Součástí 

zúčastněného pozorování pro tento výzkum byla i rozprava s účastníky conů, kteří 

nebyli zahrnuti do vzorku pro polostrukturované interview, a návštěva vybraných 

přednášek. Účelem bylo získání dalších využitelných informací o fandomu a aktivitách 

fanoušků.  

Protože tyto zdroje by nemusely být dostačující, doplnila jsem výzkum 

o polostrukturované etnografické interview. „U této metody spočívá rozdíl proti 

nestrukturovanému etnografickému interview ve faktu, že se využívají předem 

                                                 
83 SOUKUP, Martin. Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii. Praha: Univerzita Karlova 

v Praze, 2014. ISBN 978-80-246-2567-6. S. 90. 
84 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-

040-2. S. 191-192. 
85 Tamtéž, s. 101. 
86 Tamtéž, s. 101. 
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připravená témata.“87 Tato metoda se jeví jako vhodná, neboť mým cílem bylo získat 

co možná nejrůznorodější skladbu respondentů. 

K sestavení vzorku jsem použila metodu sněhové koule. Známá je také pod 

označením výběr nabalováním a má využití především při výzkumu speciálních skupin 

obyvatelstva. Výzkumník předpokládá, že respondent bude nápomocen při výběru 

dalšího dotazovaného. Jako první krok bylo třeba využít zárodečný soubor jednotek 

a požádat tyto jednotky o informaci o dalších účastnících, které by bylo žádoucí zařadit 

do vzorku.88 Jelikož tento způsob nevedl v průběhu realizace výzkumu k saturaci 

vzorku, doplnila jsem jej pomocí výběru úsudkem. Pro komplexnější pokrytí zahrnoval 

výzkum i oslovení organizátorů conů. Stalo se tak prostřednictvím emailu s žádostí 

o vyplnění krátkého dotazníku, který obsahoval otevřené otázky ohledně organizování 

conu. Zastoupena byla i kvantitativní metoda v podobě dotazníkového šetření. 

Dotazníky musely být přizpůsobeny cílové skupině a obsahovat „přesné nebo přibližné 

formulace vhodných otázek, předznamenané alternativností odpovědí.“89  

 

2.2.3 Příprava na terénní výzkum 

Příprava terénního výzkumu má obsahovat i seznámení s relevantní literaturou 

k tématu, kterou výzkumník získal provedením rešerše.90 Tento krok mi pomohl při 

stanovování výzkumných otázek. Prvním a zásadním krokem samotného bádání bylo 

nalezení prvotního informátora, který by mne jako výzkumníka pomohl uvést do 

komunity a poskytl počáteční informace, od kterých by se odvíjel další výzkum.  

2.2.4 Pobyt v terénu a průběh sběru dat   

Zúčastněné pozorování 

Výzkum jsem započala na Festivalu fantazie. Seznam naplánovaných návštěv 

conů vycházel ze specializovaných internetových stránek Kalendář conů.91 Cílem bylo 

                                                 
87 87 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-

040-2. S. 101. 
88 JEŘÁBEK, Hynek. Úvod do sociologického výzkumu. Praha: Karolinum, 1992. ISBN 80-7066-662-5. 

S. 50. 
89 PETRUSEK, Miloslav. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-164-1. 

S. 223. 
90 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-

040-2. S. 82. 
91 Kalendář conů. Fantazeen [online]. 2015 [cit. 2015-11-03]. Dostupné z: 

http://www.fantazeen.bluefile.cz/kalendar-conu/  

http://www.fantazeen.bluefile.cz/kalendar-conu/
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vybrat co nejvíce rozmanité akce z hlediska místa konání, délky a tematiky. Celkem 

jsem jich absolvovala deset. 

K nalezení prvotního informátora posloužil komunikační kanál conu, který jsem 

navštívila jako první. Na mou výzvu ohledně získání průvodce (prvotního informátora), 

kterou jsem umístila na facebookovém profilu Festivalu fantazie, reagovalo přibližně 

10 osob. Ve dvou případech (jeden muž a jedna žena) se jednalo o seriózně míněnou 

nabídku pomoci. Na osobní zprávu následně reagoval pouze muž. Po telefonické 

domluvě na mě čekal v místě konání, přičemž jsem ho bezprostředně seznámila 

s pravým důvodem mé účasti na conu. Taktéž jsem prvotního informátora ubezpečila 

o své snaze seriózně zpracovat toto téma.  

Po krátkém rozhovoru se ukázal jako vhodný jedinec, neboť na Festival fantazie 

jezdí pravidelně již 8 let, účastní se i dalších conů, v pozici návštěvníka 

i přednášejícího, a je součástí cosplayové skupiny. Byl proto zdrojem relevantních 

informací a jeho široký záběr aktivit se pokrýval s rozsahem mého výzkumu. Prvotní 

informátor v programu dané akce označil přednášky, které považoval za přínosné pro 

výzkum. Byly mezi nimi například cosplayová soutěž či beseda s hercem Sylvesterem 

McCoyem.  

K výzkumné strategii na conech patřilo využití tematického oblečení, které 

odkazuje k dílům žánru fantastika. Zpočátku se jednalo o díla Captain America, Batman 

a Harry Potter. V průběhu provádění výzkumu jsem přidala tričko s odkazem na účast 

na akci Conec či oděv inspirovaný školními uniformami. Cílem bylo snadnější 

proniknutí mezi conaře. Navštěvování conů probíhalo od července 2015 do ledna 2016. 

 

Analýza dokumentů  

Analyzovaná data v této práci, která se vztahují k patnácti nenavštíveným akcím, 

jsem získala na internetových stránkách conů a jejich facebookových profilech. Co se 

týče conů navštívených, u nich jsem taktéž sledovala jejich internetové stránky 

a  facebookové profily. Dále jsem v jejich průběhu sbírala volně dostupné materiály, 

jako byly letáky či tištěné programy. Sběr a zkoumání dokumentů probíhaly od června 

2015 do dubna 2016.  

 

Polostrukturovaná etnografická interview  

Vzorek pro polostrukturovaná interview dle plánu vznikl pomocí metody 

sněhové koule, přičemž bylo přihlédnuto na potřebu rozmanitosti respondentů a jejich 
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zkušenosti s cony. Toto pojetí vedlo k poskytnutí lepšího vhledu do problematiky. Pro 

jasné odlišení respondentů v dalším textu a zachování anonymity jsem zvolila kódová 

jména, a to dle anglické letecké abecedy. 92 

Výchozím bodem se stala cosplayová skupina prvotního informátora, z níž 

pocházela první respondentka (Alfa). Skupina mi pomohla určit další tři respondentky 

(Bravo, Charlie a India). Alfa vedla ke Golf. Bravo poskytla kontakt na Julietta. Golf 

následně určila Echa. Respondenti Delta, Foxtrot, Hotel byli přidání úsudkem.93 Deltu 

posléze doporučila i Charlie. Juliett navrhl prvotního informátora. Dá se tedy 

předpokládat, že došlo k saturaci vzorku.  

Otázky pro polostrukturovaná interview vycházely z výzkumných otázek 

a z pozorování dění na conech. Otázky jsem nejdříve otestovala za pomoci spřáteleného 

člena fanovské komunity. 

Respondenty jsem oslovovala buď přímo na akcích, nebo prostřednictvím jejich 

profilu na Facebooku. Pakliže nebylo možné se s nimi sejít osobně, vedla jsem rozhovor 

prostřednictvím služby Skype. Jednalo se celkem o tři osoby. Z důvodu potřeby získat 

data z konání conů (což bylo zásadní pro vypracování otázek pro interview) probíhala 

realizace empirické části od ledna do února roku 2016.   

 

Dotazníkové šetření 

Dotazníkové šetření, které bylo doplňkovým zdrojem dat, vzešlo z výzkumných 

otázek, pozorování na conech, konzultací s vedoucím práce a také názorů spřáteleného 

účastníka Conce. Samotný dotazník jsem sestavila pomocí placené služby dostupné na 

stránkách Vyplňto.cz, kde jsem ho i zveřejnila. Pro jeho šíření posloužily facebookové 

stránky vybraných conů, ať již navštívených nebo nenavštívených,94 a stránky podniku 

Geekárna, který je zaměřen na komunitu fanů. Vzorek byl tedy vybrán stratifikovaným 

náhodným výběrem, neboť byla zkoumána určitá skupina. Konkrétně se jednalo 

o účastníky conů, kteří navštěvovali facebookové profily zkoumaných akcí. Celkem jej 

zodpovědělo 453 respondentů. Sběr dat se uskutečnil od 17. ledna do 29. února 2016 

(šest týdnů).  

                                                 
92 Anglická hláskovací abeceda a výslovnost. IVAO-CZ. [online]. © 2000 – 2016 [cit. 2016-05-09]. 

Dostupné z: http://www.ivao.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=162&Itemid=166 
93 Tito respondenti byli vybrání kvůli svým dlouholetým zkušenostem a za účelem dosažení co 

nejpestřejšího vzorku. Deltu jsem vybrala, protože jej žánr fantastika živí, Foxtrot se podílí na organizaci 

conu a Hotel patří do věkové skupiny 41 a více let.   
94

 Fénixcon – Parcon, PragoFFest, Akicon, KoprCon, Trpaslicon, TolkienCon, Conec, Advik, CONiáš: 

Pod parou. 
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Výsledky dotazníku jsou uváděny v rámci témat, ke kterým se jednotlivé otázky 

vztahovaly. V této kapitole uvádím pouze výsledky otázek, které se vztahují 

k demografickým údajům.  

 

Nejčastější odpovědí u otázky „Do jaké věkové kategorie spadáš?“ byla 

možnost „21-30 let“, která dosáhla hodnoty 57,17 %. Zde je nutné uvést, že věkové 

rozpětí 0-10 let nezvolil nikdo. Možným zdůvodněním je předpokládaná nemožnost 

přístupu zástupců této kategorie k dotazníku. Empiricky však byla zjištěna účast dětí 

v tomto věku na conech. 

 

Graf 1 Věkové kategorie účastníků 

 

Zdroj: Autor 
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U otázky týkající se místa bydliště byla nejčastější odpovědí možnost „obec či město 

nad 100 tisíc obyvatel“ s hodnotou 48,34 %. 

 

Graf 2 Bydliště respondentů 

 

Zdroj: Autor 

 

 

U otázky „Jaké je tvé nejvyšší dosažené vzdělání?“ byla nejčastější odpovědí 

možnost „střední s maturitou“ s hodnotou 45,47 %.  

 

Graf 3 Nejvyšší dosažené vzdělání 

 

Zdroj: Autor 
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Dotazník pro organizátory  

Jako doplněk pro zjištění informací k organizaci conu jsem prostřednictvím 

emailu obeslala organizátory s dotazníkem s příslušnými otevřenými otázkami. 

Odpovědělo 11 z celkově 25 oslovených.95 Sběr těchto dat se uskutečnil v březnu 2016.  

Vzory otázek pro polostrukturované interview a dotazníky jsou umístěny 

v oddělení příloh. 

 

2.2.5 Postup při analýze a interpretaci dat 

K analýze jsem využila principy metody zakotvené teorie, přesněji otevřené 

a axiální kódování. Otevřené kódování je „proces rozebírání, prozkoumávání, 

porovnávání, konceptualizace a kategorizace údajů.“96 Axiální kódování je soubor 

postupů, data jsou uspořádána v duchu kódovacího paradigmatu, který zahrnuje 

podmiňující vlivy, kontext, strategii jednání a interakce a následky.97  

Podmiňující vlivy jsou události či dění, které vedou k nějakému jevu. Jev je 

ústřední myšlenka či událost. Kontext je soubor vlastností, který jevu náleží. 

Intervenujícími podmínkami jsou podmínky, které souvisejí se strategiemi jednání nebo 

interakce k jevu náležejícímu. Příkladem jednání a interakce může být reagování na jev 

a strategie, které byly vyvinuté ke zvládání, ovládání či vykonávání jevu. Následky jsou 

výslednicí jednání a interakce.98 

 

Základ metody spočívá v otázce: „Jakou teorii nebo vysvětlení lze odvodit 

analýzou nashromážděných dat o daném fenoménu?“ Tato metoda slouží k interpretaci 

dat sesbíraných různými metodami jejich sběru99  a cílem bádání je návrh teorie pro 

fenomény v určité situaci, na kterou je zaměřena pozornost výzkumníka.100 

Tento postup je svázán s prací Glasera a Strausse. Mezi jeho rysy patří 

skutečnost, že poskytuje explicitní procedury pro vytváření teorie a postupy pro 

                                                 
95 Data poskytli organizátoři Harry Potter Conu, AprilConu, Animefestu, GameConu, ErotiConu, 

Ostraconu, Ostravského Manifestu, Fénixconu-Parconu, Czequestrie a STARconu a Trpaslicon (zařazeno 

chronologicky, dle došlých odpovědí)   
96 STRAUSS, Anselm a Juliet Corbinová. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 

zakotvené teorie. Boskovice: Sdružení Podané ruce, 1999. ISBN 80-85834-60-X. S. 42. 
97 Tamtéž, s. 70. 
98 STRAUSS, Anselm a Juliet Corbinová. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 

zakotvené teorie. Boskovice: Sdružení Podané ruce, 1999. ISBN 80-85834-60-X. S. 42. 
99 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-

040-2. S. 103. 
100 Tamtéž, s. 125. 
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provedení studie, jež bude pružná a zároveň systematická a koordinovaná. Zpřístupňuje 

explicitní procedury pro analýzu kvalitativních dat. Jeho užití je vhodné především 

v oblastech aplikovaného výzkumu a v oblastech, které jsou málo teoreticky 

zpracované.101 Aplikování jejich principů se nachází v příslušných kapitolách.  

Aby bylo možné zpracovat data pomocí této metody, je nezbytné stanovit, co ve 

výzkumu považuji za pojem a co za jev. Pojem se využívá pro označení přidělené 

jednotlivým událostem, případům a jiným výskytům jevu.102 V rámci výzkumu jako 

pojmy sloužily jednotlivé události, tj. cony. Pojmy jsou tedy například TolkienCon, 

Akicon a další, neboť se v nich vyskytují jevy související s konáním conu (nakupování 

předmětů, výskyt cosplayerů, navštěvování přednášek). Z porovnání akcí tak pomocí 

kódování dle metody vzejdou jednotlivé kategorie (seskupení dat do vyššího řádu), 

jejich vlastnosti (znaky a charakteristiky kategorie) a dimenze (umístění vlastností na 

škále).103 Druhý typ pojmů, které práce obsahuje, se vztahuje k jevům souvisejícím 

s navštívením conu (například konzumování médií). Pojmy představují jednotliví 

respondenti jakožto případy výskytu jevů.  Zpracováním a porovnáním odpovědí 

v rámci polostrukturovaných interview a dotazníků taktéž vznikly kategorie, vlastnosti 

a dimenze. Druhý typ pojmů, které práce obsahuje, se vztahuje k jevům souvisejícím 

s navštívením conu (například čtení sci-fi literatury). Pojmy jsou tedy jednotliví 

respondenti, jakožto případy výskytu jevů. Z porovnání odpovědí v rámci 

polostrukturovaných interview a dotazníků taktéž vznikly kategorie, vlastnosti a škály. 

 

2.2.6 Zveřejnění výsledků a etika výzkumu  

Vybraným a dodržovaným etickým kodexem v rámci tohoto výzkumu se stal 

kodex Americké antropologické asociace. Kodex stojí na sedmi pilířích.104 Jsou jimi:  

 

Neuškodit.   

Badatel musí realizovat výzkum tak, aby nedošlo k újmám u lidí či lokalit, kde 

plánuje sbírat data.  

                                                 
101 101 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-

7367-040-2. S. 125. 
102 STRAUSS, Anselm a Juliet Corbinová. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 

zakotvené teorie. Boskovice: Sdružení Podané ruce, 1999. ISBN 80-85834-60-X. S. 42. 
103 Tamtéž, s. 42. 
104 SOUKUP, Martin. Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii. Praha: Univerzita Karlova 

v Praze, 2014. ISBN 978-80-246-2567-6. S. 135. 
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Být otevřený a poctivý ohledně vlastní antropologické práce.  

Badatel musí být transparentní vůči účastníkům výzkumu způsobem, který jim 

umožní se informovaně rozhodovat, zda se výzkumu účastní, či nikoliv.  

Respondenti polostrukturovaných interview i online dotazníků získali potřebné 

informace o účelu získaných dat, mj. prohlášením, že dotazník poslouží jako zdroj pro 

studijní účely prostřednictvím mé diplomové práce.  

 

Získat informovaný souhlas a potřebná povolení. 

Badatel musí obeznámit zainteresované osoby s cílem a metodami výzkumu 

a předpokládanými výstupy tak, aby se mohly svobodně rozhodovat.  

Respondenti polostrukturovaných interview byli informování o postupu, včetně 

nahrávání, a poskytli, v některých případech částečný, souhlas s použitím dat.105  

 

Harmonizovat protichůdné etické závazky ke spolupracovníkům a dotčeným 

stranám. 

Badatel musí vyvinout maximální snahu, aby zabránil případným škodám 

v případě střetu oprávněných zájmů či vzniku eticky konfliktních situací.  

Respondenti polostrukturovaných interview jsou ve výzkumu označeni pomocí 

kódových jmen a měli možnost určit, které části přepisů nebudou veřejně přístupné. 

Toto je v podkladech řádně označeno. Rozhovory jsou přepsány doslovně, včetně 

nespisovných výrazů.  

 

Činit výstupy přístupnými.  

Za standardních okolností by výzkumník neměl účastníkům odepřít přístup 

k výstupům bádání.  

Respondenti získali informace, kde a jakým způsobem lze dohledat 

zpřístupněnou diplomovou práci. 

 

Chránit a uchovávat záznamy.  

Data smí badatel užívat jen v souladu s účely, jež prezentoval účastníkům 

výzkumu. Sesbíraná data sloužila badateli výhradně k vytvoření této práce.  

                                                 
105 SOUKUP, Martin. Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii. Praha: Univerzita Karlova 

v Praze, 2014. ISBN 978-80-246-2567-6. S.135. 
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Zachovávat zdvořilé a morální profesní vztahy.  

Badatel se nesmí dopustit plagiátorství, zkreslovat data či je padělat.106 Tento 

výzkum a data v něm jsou původní.   

 

                                                 
106 SOUKUP, Martin. Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii. Praha: Univerzita Karlova 

v Praze, 2014. ISBN 978-80-246-2567-6. S. 136. 
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II. Praktická část 
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3 Cony 

Má práce sestává ze dvou okruhů, jimiž jsou cony a jejich účastníci. Nejdříve 

v jednotlivých podkapitolách uvádím zjištěné a vypozorované údaje (jevy), ze kterých 

jsem pomocí otevřeného kódování sestavila existující kategorie, jejich vlastnosti 

a dimenze. Jak jsem již výše zmínila, mezi metody sběru dat patřilo i zúčastněné 

pozorování. Tvrzení, která u sebe nemají uvedeny citace (například servírování chleba 

lembas na TolkienConu), vychází právě ze zúčastněného pozorování. 

 

3.1 Cony v České republice 

Na úvod kapitoly o pořádaných conech považuji za prospěšné stručně zmínit 

vznik a vývoj fandomu a conů na území České republiky.  

 

3.2 Historie vzniku fandomů a conů v České republice   

Počátky existence komunity fanů žánru fantastika na našem území sahají do 60. 

let 20. století. V roce 1962 časopis Věda a technika mládeži vyhlásil soutěž o nejlepší 

sci-fi povídku. K úspěšné iniciativě, která vedla k vytvoření určitým způsobem 

organizované komunity, dochází v roce 1969 založením Klubu Julese Vernea. První 

doloženou fanovskou aktivitou se stal inzerát s textem: „K toulkám vesmírem a světem 

fantazie zve dívka z modré planety,“ jež uveřejnil časopis Mladý svět v roce 1972. 

V roce 1979 vzniká první československý sci-fi klub. Založili jej studenti Matematicko-

fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.107  

Prvním conem se stala v roce 1982 akce Pardubice, která se uskutečnila 

v souvislosti s vyhlašováním výsledků literární soutěže Ceny Karla Čapka. Druhé 

setkání v roce 1983 již bylo označené jako Parcon.108 Tato akce má letitou tradici 

a koná se dodnes. Někdy bývá spojena s jiným, samostatně fungujícím conem. V roce 

                                                 
107 SILVER. Stručná historie Čs. SF Fandomu (1962 – 2000). In: ČS Fandom [online]. 15.2.2016 

[cit. 2016-02-15]. Dostupné z: http://www.fandom.cz/index.php/historie/35-domaci/142-struna-historie-s-

sf-fandomu-1962-2000  
108 Tamtéž. 

http://www.fandom.cz/index.php/historie/35-domaci/142-struna-historie-s-sf-fandomu-1962-2000
http://www.fandom.cz/index.php/historie/35-domaci/142-struna-historie-s-sf-fandomu-1962-2000
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2014 to byl například slovenský IstroCON.109 Nejstarším a stále existujícím fanzinem110 

je Interkom. Vychází od roku 1984.111  

 

3.3 Cony navštívené v rámci výzkumu  

Níže uvádím základní informace o conech, jichž jsem se účastnila v rámci 

výzkumu. Tyto akce jsou chronologicky seřazené dle data navštívení. Získané údaje 

z těchto pozorování poskytují odpovědi na výzkumnou otázku č. 1: Jak jsou cony v ČR 

realizovány (kdy, kde)? 

V rámci výzkumu jsem navštívila deset conů. Jejich výběr podléhal hlavnímu 

kritériu, jímž byla rozmanitost akcí, a tím i zahrnutí co nejširšího vzorku zkoumané 

populace. 

 

Festival fantazie  

Festival patří mezi nejdelší a programově nejrozmanitější cony. Na tuto akci 

jsou zváni zahraniční hosté, součástí programu je mimo jiné i promítání filmů.112 Do 

výzkumu jsem jej zařadila právě kvůli těmto charakteristikám. V pořadí dvacátý ročník 

se uskutečnil ve dnech 1. až 12. července 2015. Tradičním místem konání této akce je 

Chotěboř. Program byl tematicky rozlišen dle  prostor, konkrétně na KD Junior, 

Sokolovna, Kino, Hala a venkovní prostory. Pořadatelem je neziskové občanské 

sdružení SFK Avalon.113 Vstupné bylo možné zakoupit předem, či na místě. Jednodenní 

vstupné na čtvrtek vyšlo na 150 Kč, na dny 4. a 5. července 300 Kč, na poslední den 

100 Kč a na ostatní dny 250 Kč. Klouzavé půldenní vstupné stálo dle příslušného data 

240, 120 nebo 100 Kč. Základní vstupenka na celý festival stála 2 400 Kč. K dispozici 

byly i tzv. all inclusive příplatky, které nabízely výhody, např. automatické získání 

místenky na vybrané pořady. Při platbě do 31. května 2015 nabízeli organizátoři slevu 

20 % (tato možnost byla dostupná mimo klouzavé půldenní vstupenky). Účastníci ve 

věku 8-12 let114 měli nárok na 50 % slevu. K nákupu vstupenek a ubytování využívá 

                                                 
109 Parcon. Interkom [online]. © 1984-2011 [cit. 2016-03-19]. Dostupné z: 

http://interkom.vecnost.cz/~pcon.htm  
110 Fanzin označuje časopis, který vzniká v rámci komunity fanů. 
111 Interkom. Interkom [online]. 2015 [cit. 2016-03-19]. Dostupné z: http://interkom.vecnost.cz/  
112 Příloha č. 25 
113 Kontakty. Festival fantazie [online]. © 2011 [cit. 2015-11-29]. Dostupné z: 

http://www.festivalfantazie.cz/kontakty/  
114 Z důvodu existence tohoto typu vstupného jsem do dotazníkového šetření zahrnula kategorii 0-10 let.  

http://interkom.vecnost.cz/~pcon.htm
http://interkom.vecnost.cz/
http://www.festivalfantazie.cz/kontakty/
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Festival fantazie online rezervační systém AMBER. Cena ubytování za jednu noc se 

pohybovala od 60 do 1 600 Kč. Při třech až devíti nocích to bylo 40 až 1 500 Kč, u 10 

až 11 nocí pak od 36 do 1 400 Kč.115  

 

Conec 

Tento con jsem zařadila na doporučení účastníků Festivalu fantazie, která 

vyvstala z neformálních etnografických interview. Dalším důvodem bylo místo konání, 

jímž byla škola, konkrétně ZŠ Svážná 9 v Brně. Jak dále ukáži, jedná se o výrazný 

prvek českých conů. Třetí ročník conu se uskutečnil ve dnech 13. až 16. srpna 2015. 

Vstupné na celý con bylo u plateb do 17. července 400 Kč, do 7. srpna 450 Kč a na 

místě pak 500 Kč. V rámci jednotlivých dnů byly výše vstupného ve čtvrtek a v neděli 

100 Kč, v pátek a sobotu 200 Kč (tato cena byla snížena o 50 % v případě příjezdu po 

17. hodině). Ubytování bylo zahrnuto v ceně.116 Místo na spaní bylo v tělocvičnách na 

podlaze.  

 

Czequestria 

Jedná se o con zaměřený na animovaný seriál My Little Pony. Právě z důvodu 

jeho úzké specializace jsem jej zahrnula na seznam pro výzkum zúčastněním 

pozorováním. Jeho druhý ročník se uskutečnil ve dnech 21. - 23. srpna 2015 v pražském 

KD Krakov.117 Pořadatelem je sdružení CZ/SK Bronies. Vstupenky byly dostupné ve 

třech cenových kategoriích. Za 350 Kč účastník získal dvoudenní vstup a vstup na larp, 

brožuru s programem a vstupenku s tematickým závěsem na krk. U možnosti za 850 Kč 

bylo navíc účastníkovo jméno uvedeno v brožuře s programem a navíc dostal dárek 

v podobě trička a odznak s logem conu. Balíček za 2015 Kč obsahoval jméno uvedené 

v brožuře s programem, tričko a odznak s logem conu, speciální voucher, limitovanou 

edici figurky Libuše (poníka) pro rok 2015, plakát ve formátu A3 a jméno/přezdívku 

mezi sponzory.118  

 

                                                 
115 Ubytování. Festival fantazie [online]. © 2011 [cit. 2015-11-03]. Dostupné z: 

http://amber.festivalfantazie.cz/seznam_ucastniku.php?change_action=ff  
116 Vstupné. Conec [online]. © 2010 [cit. 2015-11-04]. Dostupné z: http://www.con-ec.cz/?page=vstupne  
117 FAQ. Czequestria 2015 [online]. 2015 [cit. 2016-03-19]. Dostupné z: http://www.czequestria.cz/faq/  
118 Vstupenky. Czequestria 2015 [online]. 2015 [cit. 2015-08-07]. Dostupné z: 

http://www.czequestria.cz/vstupenky/  

http://amber.festivalfantazie.cz/seznam_ucastniku.php?change_action=ff
http://www.con-ec.cz/?page=vstupne
http://www.czequestria.cz/faq/
http://www.czequestria.cz/vstupenky/
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CONiáš: Pod parou 

Tato akce je unikátní v tom, že ji pořádá veřejná instituce, konkrétně Městská 

knihovna v Praze.119 Con se uskutečnil 19. srpna 2015 v Ústřední knihovně v Praze. 

Vstupné se neplatilo. Tématem setkání byl subžánr steampunk.120 

 

ErotiCon  

Tento con se od ostatních odlišuje svým zaměřením na erotická témata. V pořadí 

dvanáctý ročník se uskutečnil 3. října 2015 v pražském podniku Dark Velvet Café Bar. 

Vstupné činilo 70 Kč. Akci pořádali Ondřej Hvězdoslav a Kristina Haidingerová za 

pomoci externích poradců Jitky Vlasové, Michaely Holubové a Tislava Rockera.121  

 

WHOCON 

Tuto akci jsem zařadila do výzkumu, neboť jejím pořadatelem je fanclub 

spadající pod určitý fandom, konkrétně Doctor Who FanClub ČR.122 Con se uskutečnil 

ve dnech 16. – 18. října 2015 v prostorách Gymnázia v Brně, tř. Kpt. Jaroše 14.123 Akce 

je zaměřena primárně na britský seriál Pán času (v originále Doctor Who), nicméně 

v programu se objevily i linie Sherlocka Holmese a linie k tématu času jako takového 

(označovaná jako Bacon). Cena standardní vstupenky byla 550 Kč (při platbě do 30. 

června 450 Kč), členské vstupenky 400 Kč (při platbě do 30. června 300 Kč), dětská 

vstupenka byla zdarma.124   

 

Akicon  

Akce je zaměřena na japonskou komiksovou produkci, animované filmy žánru 

fantastika a kulturu tohoto státu jako takovou. Ze studia odborné literatury vyplynulo, 

že cosplay se těší velké oblibě právě v Zemi vycházejícího slunce. To mne vedlo 

k tomu, abych Akicon zařadila na seznam akcí pro zúčastněné pozorování. V pořadí 

dvanáctý ročník se uskutečnil ve dnech 30. října – 1. listopadu 2015 v Kulturním Centru 

                                                 
119 Městská knihovna v Praze. CONiáš: Pod parou. Městská knihovna v Praze [online]. 2015 [cit. 2016-

03-13]. Dostupné z: https://www.mlp.cz/cz/novinky/1173-conias-pod-parou/?knihovna  
120 Sama instituce jej popisuje jako subžánr „oslavující eleganci viktoriánské společnosti, 

retrofuturistických udělátek a všelijakých parních vymožeností.“ (Tamtéž.) 
121 ErotiCon. ErotiCon [online]. 2015 [cit. 2015-12-11]. Dostupné z: http://eroticon.us/index.html  
122 Program. WHOCON [online]. 2015 [cit. 2016-03-13]. Dostupné z: http://whocon.cz/program  
123 WHOCON. WHOCON [online]. 2015 [cit. 2016-03-13]. Dostupné z: http://whocon.cz/  
124 Ceník vstupenek. WHOCON [online]. 2015 [cit. 2016-03-13]. Dostupné z: 

http://whocon.cz/vstupenky/cenik  

https://www.mlp.cz/cz/novinky/1173-conias-pod-parou/?knihovna
http://eroticon.us/index.html
http://whocon.cz/program
http://whocon.cz/
http://whocon.cz/vstupenky/cenik
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Zahrada v Praze. Pořadatelem je Sdružení přátel japonské kultury.125 Cena vstupenky 

činila u prvních 200 platících předem 300 Kč, u dalších platících předem 400 Kč. 

Vstupenky na místě pak stály na celý víkend 500 Kč, jednodenní na pátek 250 Kč, 

jednodenní na sobotu 250 Kč, na neděli 100 Kč.126  

 

Fénixcon - Parcon 

Jak již název napovídá, šlo o akci spojující dva samostatné cony. U Fénixconu se 

jednalo v pořadí o 31. ročník, u Parconu, tj. nejstaršího conu v ČR, již o 34. ročník.127 

Právě proto, že jde o cony s dlouhou tradicí, zařadila jsem je na seznam akcí vhodných 

pro navštívení. Sami organizátoři Fénixconu uvádějí, že se jedná o „papučový con“ 

s vysokým výskytem účastníků staršího data narození.128 Místem pořádání byl hotel 

Slovan v Brně. Vstupné při placení do 30. září činilo 400 Kč, poté 450 Kč. Samostatné 

páteční vstupné bylo za 150 Kč, sobotní za 300 Kč. Akci pořádal zapsaný spolek 

Fénixcon.129 

 

TolkienCon 

Akce se vyznačuje tím, že podporuje přítomnost dětských účastníků.130 Con se 

uskutečnil ve dnech 15. až 17. ledna 2016 v prostorách ZŠ Grafická v Praze 5. Pořádá 

se od roku 2003. Cena za celé tři dny v případě zaplacení předem byla 250 Kč. Při 

platbě na místě to bylo 350 Kč na celou dobu konání akce. Cena 250 Kč byla platná 

v případě účasti pouze v sobotu a pro předem registrované. Pro neregistrované toto 

vstupné činilo 300 Kč.131  

 

                                                 
125 Akicon. Akicon [online]. 2015 [cit. 2016-03-20]. Dostupné z: http://akicon.cz/  
126 Tamtéž  
127 Fénixcon – Parcon 2015. Fénixcon [online]. 2015 [cit. 2016-03-20]. Dostupné z: 

http://www.fenixcon.cz/  
128 Což vychází ze skutečnosti, že se celý con dá absolvovat v papučích HRUŠKA. Roman. Prosba 

o pomoc - diplomová práce Cony v ČR jejich účastníci - Fenixcon [elektronická pošta]. Message to: 

weiszova.veronika@gmail.com. 15. března 2016 11:32 [cit. 2016-03-29]. Osobní komunikace. 
129Informace. Fénixcon [online]. 2015 [cit. 2016-03-20]. Dostupné z: http://www.fenixcon.cz/Informace  
130 Na internetových stránkách organizátoři uvádí, že k dispozici je koutek s dětmi, ve kterém mohou 

i přespat. Zúčastněné pozorování potvrdilo přítomnost účastníků v dětském věku. Subjektivní pocit jejich 

vyššího výskytu oproti ostatním conům potvrdila v rámci neformálního etnografického interview jedna 

conařka, když akci označila za „childfriendly“ (ve smyslu vstřícný k účasti dětí). (TolkienCon 2016 – 

přihláška a informace. Tolkiencon [online]. 2016 [cit. 2016-03-20]. Dostupné z: 

http://www.tolkiencon.cz/fantasy/tolkiencon2016.asp#Detaily)  
131 Tamtéž 

http://akicon.cz/
http://www.fenixcon.cz/
http://www.fenixcon.cz/Informace
http://www.tolkiencon.cz/fantasy/tolkiencon2016.asp#Detaily


38 

 

PragoFFest  

Na seznam navštívených akcí jsem jej zařadila, neboť jeho součástí byla soutěž 

v počítačové hře League of Legends zvaná HAL3000 PragoFFest MČR Challenge. Byl 

tak zastoupen prvek progamingu.132 Akce se uskutečnila ve dnech 28. - 31. ledna 2016 

v Modré škole v Praze. Patří do série conů, jež pořádá SFK Avalon.133 Ceny vstupenek 

se rozlišovaly dle počtu dní návštěvy a data placení (za celý con to například bylo 600 - 

850 Kč, u jednotlivých dnů 150 až 350 Kč).134  

Základní informace o mnou nalezených conech pořádaných v ČR, které jsem 

z důvodu časového a finančního omezení nenavštívila, jsem umístila do 

oddílu Přílohy.135  

 

3.4 Realizace conu  

Na základě uvedených jevů u jednotlivých pojmů jsem jejich vzájemným 

porovnáním určila kategorie, vlastnosti a dimenze, které jsou doplněny o další 

vypozorovaná data a konkrétní příklady. 

 

3.4.1 Čas conu  

Každý měsíc se v ČR pořádá několik conů, většinou v rozpětí jedné až pěti akcí. 

Do tohoto počtu nezahrnuji tematická setkání, jako ukázkový příklad může sloužit 

mediálně známý Zombie Walk. Typicky se akce koná o víkendu, převážně se jedná 

o prodloužený víkend zahrnující pátek. Existují jednodenní i vícedenní cony.  Mezi 

časově nejrozsáhlejší patří Festival fantazie, který se v roce 2015 konal ve dnech 1. až 

12. července. Obvykle bývají cony pořádány s frekvencí jednou ročně. Jednotlivé 

ročníky conu se odehrávají v přibližně stejném datu (TolkienCon se v roce 2015 

                                                 
132 Jedná se o sportovní soutěžení hráčů počítačových her. Vítěz této soutěže získal odměnu 10 000 Kč. 

MČR 2015. PragoFFest [online]. © 2011 [cit. 2016-05-04]. Dostupné z: http://www.pragoffest.cz/mcr-

2015/  
133 PragoFFest. PragoFFest [online]. 2016 [cit. 2016-03-20]. Dostupné z: http://www.pragoffest.cz/  
134 Nejdůležitější. PragoFFest [online]. 2016 [cit. 2016-03-20]. Dostupné z: 

http://www.pragoffest.cz/nejdulezitejsi/  
135 Jde o Ostrakon, Harry Potter Con, Advik, NatsuCon, Geetacon, Ostravský MAniFest,  

Replicon, FF Speciál - FanCity 2015, KoprCon, STARCon, Game víkend, Domesticon, Trpaslicon, 

AprilCon, Animefest, Ostracon.  Příloha č. 19 

http://www.pragoffest.cz/mcr-2015/
http://www.pragoffest.cz/mcr-2015/
http://www.pragoffest.cz/
http://www.pragoffest.cz/nejdulezitejsi/
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uskutečnil v datech 16. – 18. ledna136, v roce 2016 pak v datech 15. – 17. ledna). Lze 

tedy konstatovat, že cony lze rozlišovat dle termínu konání, druhu dní (víkend versus 

pracovní dny) a délky konání. Do kategorie teoreticky spadá i frekvence, ačkoliv se 

všechny mnou zkoumané cony odehrávají zpravidla jednou ročně.  

 

3.4.2 Místo konání conu 

Místo konání akcí je značně variabilní. Nejvíce conů se odehrává v Praze 

(Akicon, TolkienCon, ErotiCon, Advik 137 aj.) a Brně (Conec, WHOCON aj.). 

Zastoupena jsou však i další města, přičemž se nejedná o akce okrajového charakteru. 

Jedná se zejména o Chotěboř, kde se koná největší con v ČR, Festival fantazie. Dále 

pak Ostrava (Ostracon), Ústí nad Labem (Geetacon) či Kopřivnice (KoprCon).138 

Pořadatelé vybírají povětšinou školy. Jako příklad lze uvést WHOCON či TolkienCon. 

Zastoupena jsou i kulturní centra, jako je tomu u Akiconu. Tento výběr organizátorů se 

odvíjí od skutečnosti, že tato zařízení poskytují zázemí pro stravování a přespání 

účastníků conu. Výjimečně jsou do místa konání zahrnuta ubytovací zařízení, jako tomu 

bylo například na Festivalu fantazie, který se odlišuje svou velikostí a vysokou 

návštěvností. Lze tedy konstatovat, že cony lze rozlišovat dle geografie konání a typu 

objektu, ve kterém se odehrávají.  

 

3.4.3 Peněžní tok conu 

Obecně lze uvést, že cony zahrnují v různých podobách čtyři základní typy útrat. 

Jsou jimi vstupenky, ubytování, stravování a nákup tematického zboží. 

Jak vyplývá z výčtu navštívených conů, vstupní náklady na con jsou značně 

variabilní a aby nedošlo k rozmělnění výzkumné otázky, byli respondenti dotázáni na 

průměrné náklady při návštěvě jednoho conu.  

Jak je patrné z grafu 4 nejčastější odpovědí byla možnost „1 001 – 2 000 Kč“. 

Tuto odpověď zvolilo 32,67 % respondentů. Podstatná je i četnost možnosti „nad 3 000 

                                                 
136Kalendář conů. FANTAZEEN [online]. 2015 [cit. 2016-05-02]. 

Dostupné z: http://www.fantazeen.bluefile.cz/kalendar-conu/  
137 Příloha č. 19 
138 Tamtéž. 

http://www.fantazeen.bluefile.cz/kalendar-conu/
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Kč“, kterou zvolilo 17,22 % respondentů. Společně s druhou nejvyšší možností „2001 – 

3 000 Kč“ zahrnuje 37 % fanů, kteří jsou ochotni utratit relativně vysokou částku.  

 

Graf 4 Suma utracená na conu 

 

Zdroj: Autor 

 

Vstupenky 

Rozmezí cen vstupenek jsem již uvedla. Z dat vyplývá, že k dispozici bývá jak 

vstupné na jednotlivé dny, tak na celou akci, jež bývá zvýhodněné. Organizátoři 

poskytují množství slev, například na základě věku účastníka či jeho příslušnosti 

k vybraným organizacím. Zájemci mají na vybraných conech možnost připlatit si 

nadstandardní vstupné zahrnující dárky nebo místenky na program.  

 

Ubytování 

Co se přespání týče, je povětšinou zajištěno ve formě prostoru k přespání na 

zemi ve spacáku. Tato služba bývá zdarma, případně za mírný poplatek. Ubytování na 

pokojích nabízí Festival fantazie (ceny se pohybují dle typu a počtu nocí do 1 600 Kč za 

noc)139 či Fénixcon - Parcon (ceny za jednu osobu za noc se pohybovaly v rozmezí 830 

– 1 660 Kč).140 

 

                                                 
139 Ubytování. Festival fantazie [online]. © 2011 [cit. 2015-11-03]. Dostupné z: 

http://amber.festivalfantazie.cz/seznam_ucastniku.php?change_action=ff  
140 Informace. Fénixcon [online]. © 2014 [cit. 2016-02-20]. Dostupné z: 

http://fenixcon.cz/Informace#ubytovani  

http://amber.festivalfantazie.cz/seznam_ucastniku.php?change_action=ff
http://fenixcon.cz/Informace#ubytovani
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Stravování 

Jak jsem vypozorovala, stravování bývá u každého conu odlišné. Například 

návštěvníci Akiconu mohli využít bistra, které je součástí Kulturního centra Zahrada, na 

TolkienConu zajišťovala občerstvení čajovna a Elfohobití koutek. Ten nabízel tematický 

pokrm - elfí chléb lembas. Zajímavostí je, že jídlo zde bylo podáváno zdarma, 

návštěvníci mohli přispět dobrovolnou částkou do kasičky. Na Festivalu fantazie 

naopak zajišťovali stravování organizátoři. Na CONiáši: Pod parou působila Maid 

kavárna. Jedná se o tematickou kavárnu, jejíž zaměstnanci nosí kostýmy maid 

(pokojské) či butlera (komorníka). Při návštěvě si lze zvolit, jestli zákazník chce využít 

možnost poskytnutí společnosti. Pakliže ano, což jsem učinila v rámci výzkumu této 

komunity i já, zaměstnanec s ním tráví čas a konverzuje nad tématem, které zákazníka 

zajímá. Při této příležitosti jsem vedla nestrukturované etnografické interview. V jeho 

rámci jsem se dozvěděla, že zaměstnanec kavárny mužského pohlaví se v kostýmu 

pokojské procházel centrem Prahy a bavil se reakcemi kolemjdoucích, které byly jak 

negativní, tak pozitivní.  

 

Prodej zboží 

Prvkem conů, jak stanovila i odborná literatura, je merchandising141 a prodej 

rozličného zboží. K dispozici jsou upomínkové předměty conů či tematická trička 

vztahující se k seriálům, hrám.142 K zakoupení bývají doplňky ke kostýmům, například 

paruky.143 Hojně jsou zastoupeny sběratelské předměty, jakými jsou mimo jiné akční 

figurky či díla žánru fantastika.144 Jako projev fanovských aktivit lze v tomto ohledu 

zmínit zboží, které vytvářejí sami členové komunity fanů. Jak jsem na jednotlivých 

conech vypozorovala, nejčastěji se jednalo o šperky či odznaky. 

Na grafu 5 je patrné, jaké předměty si respondenti na conech kupují nejčastěji. 

Fani si pořizují především odznaky. Následují komiksy a knihy, třetím nejčastěji 

kupovaným zbožím jsou trička.   

                                                 
141 Ve smyslu souboru činností směřovaných zejména k posledním článkům prodejního řetězce s cílem 

zajistit, že správné zboží se nachází na správném místě. V případě conů jde prodej tematického zboží, 

jako jsou akční figurky, trička aj. Pojem merchandising. In: Slovník cizích slov [online]. © 2005-2016 

[cit. 2016-05-02]. Dostupné z: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/merchandising  
142 

CONEC (K příležitosti famfrpálového turnaje) in: Facebook [online]. 13. července 2015 [cit. 2016-

03-20]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/OSConec/photos/a.693680183982390.1073741829.646182175398858/11544

24971241240/?type=3&theater 
143 Příloha č. 21 
144 Příloha č. 22 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/merchandising
https://www.facebook.com/OSConec/photos/a.693680183982390.1073741829.646182175398858/1154424971241240/?type=3&theater
https://www.facebook.com/OSConec/photos/a.693680183982390.1073741829.646182175398858/1154424971241240/?type=3&theater
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Graf 5 Předměty pořizované v rámci conů. 

 

Zdroj: Autor 

 

Platba za zboží je z pohledu účastníka výdajem, pro obchodníka logicky 

znamená příjem. V rámci dotazníkového šetření jsem se pokusila zjistit i data ohledně 

samotného výdělku. Z celkového počtu 453 respondentů získává na conech tržby 35 

osob (7,73 %).145  

 

 

 

 

 

                                                 
145 Příloha č. 7  



43 

 

Neboť je výše výdělku citlivým tématem, z těchto 35 osob se hodnotu tržeb 

rozhodlo nesdělit 16,22 %, tj. šest osob. Nejčastěji uváděnou odpovědí byla možnost 1, 

tj. „do 1 000 Kč“, s hodnotou 45,95 %.  

 

Graf 6 Tržby vygenerované na conu 

 

Zdroj: Autor 

 

3.4.4 Organizace conů 

Další kategorie vznikly hledáním odpovědí na výzkumnou otázku č. 2: Jaké 

počty účastníků evidují české cony?, otázku č. 3: Jak jsou české cony organizovány 

a koordinovány? a související podotázku: „Využívají organizátoři conů dobrovolníků?“ 

Jak jsem již zmínila v kapitole věnující se průběhu sběru dat, odpovědi se podařilo 

získat od pořadatelů Harry Potter Conu, AprilConu, Animefestu GameConu, ErotiConu, 

Ostraconu, Ostravského Manifestu, Fénixconu, Czeqzuestrie, a STARconu a 

Trpasliconu.  

Na úvod k organizaci conů je nutné zmínit návštěvnost jednotlivých akcí. Tento 

údaj je zásadní pro určení velikosti conu a tím i způsobu organizace.  

 

Počet návštěvníků  

V roce 2015 evidoval Harry Potter Con 60 účastníků, AprilCon 30 účastníků, 

ErotiCon přes 100 osob, Ostracon okolo 100 a Ostravský MAniFest 153. 

GameCon odhaduje počet na 550 až 600 osob, neboť ne všichni účastníci se 

zaregistrují. Czequestria evidovala 250 platících návštěvníků. Spolu s návštěvníky, kteří 
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neplatili vstupné, tento počet dosáhl 300. Těmito návštěvníky byli hosté, vypomáhající 

osoby, nebo lidé, jimž bylo vstupné za zásluhy pro con prominuto.  

Fénixcon, který se v roce 2015 konal společně s Parconem, evidoval 357 

účastníků.  

STARcon navštívilo přibližně 300 osob, Animefest 3 700 osob. 

Trpaslicon evidoval zhruba 350 účastníků včetně organizátorů 

a přednášejících.146 

 

Počet organizátorů  

Důležitým faktorem organizace conů je počet osob, které se podílejí na chodu.  

U Harry Potter Conu jsou to tři hlavní organizátoři a 10 až 15 dobrovolníků.  

ErotiCon uvádí 7 až 10 osob, Ostracon 12, Ostravský MAniFest zhruba 10. 

GameCon připravuje 22 hlavních a přibližně 10 pomocných organizátorů po 

celý rok. Na místě s fyzickou přípravou pak vypomáhá přibližně 25 dobrovolníků 

a dalších 130 lidí, kteří se podílejí na programu.  

Vedoucí tým Czequestrie čítá pět osob, ale i v průběhu příprav pomáhají 

s realizací desítky lidí. U AprilConu jsou to dva.  

O Fénixcon se stará Spolek Fénixcon, který sdružuje 13 lidí. Přímo na akci se 

přidávají další pořadatelé, maximálně to zatím bylo šest lidí.  

V průběhu roku zajišťuje přípravy Animefestu 20-25 organizátorů, během akce 

pak přibližně dalších 250.  

O STARcon se v základu stará pět osob, na samotném conu pak přibližně 25-30 

osob. Chod Trpasliconu zajišťuje 35 osob.147  

 

Čas věnovaný přípravě conu 

Další vlastností je míra zapojení osob, které vypomáhají s organizací conů. 

Kritériem je počet hodin během roku či v průběhu conu. GameCon uvádí, že „ti největší 

tahouni týmu do toho dávají tak 200 - 400 hodin ročně. Pak je tu možná až dvacet lidí, 

kteří tomu věnují odhadem 50 - 100 hodin ročně. Ale je to opravdu jen odhad.“148  

                                                 
146 Příloha č. 38 
147 Tamtéž. 
148 Příloha č. 38 
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Na ErotiConu pomáhají dobrovolníci v poslední fázi příprav až 5 hodin 

denně.149  

U Czequestrie se čas strávený organizací mění s typem úkolu.150 Pro vedoucí 

tým jde přibližně o ekvivalent polovičního pracovního úvazku po dobu půl roku příprav 

a zhruba měsíc poté. Mnoho lidí přispěje menším dílem, takže vysoká zátěž se týká jen 

menšího množství organizátorů.  

Přípravy na STARcon trvají v součtu 14 dní a jsou rozloženy do tří měsíců.151 

Čas věnovaný chodu conu  

Během akce AprilCon organizátoři využívají systém, v rámci kterého 

vypomáhají osoby sedící dvě hodiny u vchodu a pak mají volno.  

Na Fénixconu jsou tři oblasti, kde je zvýšený nápor nebo nutnost být celý den. 

Jde o prezenci, šatnu a deskohernu. Zde je vždy tolik osob, aby se mohly vzájemně 

domluvit a podle přání se prostřídat na jídlo, přednášky či odpočinek.  

Osoby, které vypomáhají až přímo na STARconu, tak činí přibližně šest hodin 

denně. Animefest se dle svého vyjádření snaží, aby práce řadových pomocníků 

nepřekročila 12 hodin za con, tj. 4 hodiny denně. Počet odpracovaných hodin se 

různí.152 

 

Odměny  

Co se odměn týče, například Czequestria uvádí, že všichni organizátoři 

a dobrovolníci (včetně vedoucího týmu) pracují bez nároku na jakoukoliv finanční či 

hmotnou odměnu. Obdobné je to u Animefestu. Organizátoři mají volný vstup, 

občerstvení a slevu na trička. WHOCON na svých webových stránkách uvádí, že 

dobrovolníci musí být ochotni odpracovat osm hodin denně, za což mají volný vstup, 

případně další diety.153  

Naopak vypomáhání na Festivalu fantazie je odměňováno finančně. Základní 

hodinová sazba začíná na 30 Kč, k čemuž se připočítávají různé příplatky. K dalším 

odměnám patří volný vstup na akci či občerstvení. Na výši hodinové sazby má vliv 

                                                 
149 Příloha 37.  
150 Tamtéž 
151 Tamtéž. 
152 Příloha č. 38 
153 Chci pomoci. WHOCON [online]. 2015 [cit. 2016-03-28]. Dostupné z: http://whocon.cz/chci-pomoci  

http://whocon.cz/chci-pomoci
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zejména pracovní zařazení jedince, tj. zda vypomáhá jako technik či v rámci úklidu. 

Organizátoři na svých stránkách uvádějí, že odměny podléhají zdanění.154   

 

Koordinace organizátorů a dobrovolníků  

Existují cony, které fungují na principu rovnostářství. Vyznačují se tedy 

strukturou, v rámci které jsou si všichni rovni a není zde zavedena hierarchická 

struktura. Takovým je AprilCon. Jeho organizátoři si definují úkoly, které si následně 

rozdělí. 

Na Czequestrii všechny probíhající úkoly koordinují, nebo jsou o něm 

minimálně informovány, alespoň dvě osoby. Toto nastavení vychází z principu 

zastupitelnosti. O organizačních věcech rozhodují všichni organizátoři společně.155 

Častějším způsobem organizace jsou různé stupně hierarchie. Ostravský 

MAniFest má jednoho hlavního organizátora, který řídí ostatní.  

V případě Ostraconu dané osoby zodpovídají za konkrétní oblast a těmto se 

zbytek organizátorů a dobrovolníků zodpovídá.  

U Harry Potter Conu existuje několik hlavních organizátorů, kteří odpovídají za 

celou sekci a za své podřízené. 

ErotiCon rozlišuje hlavní organizátory, kteří zodpovídají za program, termín 

a místo, a spoluorganizátory.  

GameCon fungoval dle struktury hlavní organizátor - šéfové sekcí - vypravěči, 

kde hlavní organizátor měl rozhodující pravomoc v oblasti kontroverzních nápadů 

a směrů. Nyní se festival transformoval do hierarchie hlavní organizátor - rada sedmi 

členů - šéfové sekcí - vypravěči. Fénixcon má hlavního pořadatele a jeho zástupce, kteří 

řeší případné problémy.  

Animefest má strukturované vedení tvořené skupinou vedoucích jednotlivých 

organizačních celků (program, HR, PR, grafika atd.), která je vedena ředitelem 

festivalu. Každý z vedoucích má vlastní organizační tým, občas dále dělený na menší 

celky. Vyvinuli vlastní personální systém HRYZ.  

Pět hlavních organizátorů STARconu má několik schůzek před konáním akce. Na 

začátku conu mají schůzku i s tzv. staffem (vypomáhající osoby). 

                                                 
154 Chci pořádat. FFestivaly [online]. © 2011 [cit. 2016-04-23]. Dostupné z:  

http://www.ffestivaly.cz/chci-poradat/  
155 Příloha č. 38 

http://www.ffestivaly.cz/chci-poradat/
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 Trpaslicon má hlavního organizátora, který dohlíží na všechny oblasti. Pod ním 

jsou vedoucí programových linií (Hlavní sál, Sci-fi a fantasy, Britcom, Doctor Who, 

Herna) a pak jeho zástupci. Ostatní sekce, jako je registrace, kantýna, IT a úklid, mají 

také své vedoucí a zástupce. Ostatní pak jsou řadovími organizátory.156  

 

Financování conu  

Finanční stránka fungování conů vytváří vlastnost kategorie organizace, jejíž 

škálou může být ztrátovost, vyrovnané hospodaření či ziskovost, což by bylo možné 

vyjádřit i v absolutních číslech. Nicméně oblast financí spadá mezi otázky s vysokou 

citlivostí, proto otázka na absolutní hodnotu by výrazně zvýšila riziko nízké návratnosti 

dotazníku pro organizátory. Organizátoři ovšem poskytli informace obecného 

charakteru, v některých případech i s konkretizujícím dovětkem, které existenci této 

škály potvrzují.  

Harry Potter Con uvádí, že „není prodělečný, ale není to výnosná akce.“157  

Náklady AprilConu většinou odpovídaly výnosům.  

ErotiCon se dle vyjádření organizátorů snaží o vyrovnané hospodaření. Případný 

zisk se celý ponechává na přípravu dalšího ročníku.  

Ostravský MAniFest nevykazuje zisk. Rozpočet je stanoven tak, aby byly 

pokryty náklady (cca 20 tis. Kč). V případě přebytku se z něj dodatečně financují 

benefity, např. útrata hostům.  

Fénixcon je pořádán s cílem neprodělat. Zůstatek za daný ročník se převádí do 

ročníku příštího.158 Partneři akce se podílejí věnováním dárků určených pro účastníky či 

do soutěží.  

Náklady Czequestrie jsou plně hrazeny prostřednictvím vstupného, 

crowdfunding kampaně159 a také částečně finančních a částečně hmotných darů z řad 

pořadatelů a organizátorů. Cílem je mírně ziskový rozpočet, který je použit na nákup 

vybavení pro příští ročníky a na finanční rezervu.  

Pro vytvoření představy o principu fungování financování conu mohou sloužit 

data, která poskytli organizátoři akcí GameCon a Trpaslicon. Tito respondenti byli 

v oblasti finanční otázky nejotevřenější.  

                                                 
156 Příloha č. 38 
157 Příloha č. 38 
158 Tamtéž. 
159 Crowfunding značí způsob získávání peněz formou sbírky, ke které využívá možností internetu. 
Crowdfunding. Mediaguru: Mediaguru. [online]. © 2016 [cit. 2016-05-09]. Dostupné z: 

http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/crowdfunding/ 

http://www.mediaguru.cz/medialni-slovnik/crowdfunding/
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Organizátoři uvedli, že roční rozpočet GameConu se pohybuje mezi 450 - 500 

tis. Kč. Partneři akce kryjí zhruba 10-15 % nákladů (v závislosti na nezapočtení, či 

započtení věcných darů).160  

Trpaslicon poskytl podrobné údaje hospodaření akce tohoto druhu. Jeho celkové 

náklady činily 153 441 Kč, z čehož 53 820 Kč připadlo na nájem, 18 912 Kč na 

provozní náklady, 63 709 na nákup suvenýrů a 17 000 Kč na odměny organizátorům. 

Z posledně jmenovaného nákladu vyplývá, že ne vždy pracují organizátoři bez odměn. 

Celkové výnosy činily 164 391 Kč, z čehož 95 700 Kč vygenerovalo vstupné a 68 691 

Kč prodej zboží.161 

 

Obecně lze konstatovat, že organizátoři českých conů využívají ve velké míře 

pomoci dobrovolníků pocházejících zpravidla z řad komunity fanů. V rámci koordinace 

převládá hierarchické uspořádání. Dobrovolníci se podílejí na chodu v různých rolích 

(jak naznačila teoretická část), v různých fázích přípravy a v různém množství času. 

Dobrovolníci pracují většinou bez nároku na finanční odměnu, jako benefit získávají 

však nepeněžní odměnu, například vstup zdarma. Vyhodnocením nasbíraných údajů 

jsem zjistila, že počet návštěvníků, který připadá na jednoho pořadatele, se pohybuje 

v rozmezí  3,3 - 18,8 osoby. Mediánem je hodnota 10,25 návštěvníka na pořadetele. Lze 

usuzovat, že počet organizátorů je vázán na počet návštěvníků.162  

Cony jsou pořádány způsobem, který se snaží zabránit ztrátě celé akce. 

Vyskytují se tedy na nich prodejní stánky i stravovací služby. Nelze proto opomíjet fakt, 

že tyto akce nejsou pouze důsledkem aktivity fanů, ale plní i komerční funkci. Jak 

uvedu v příslušné kapitole, této skutečnosti jsou si vědomi i samotní conaři. Ze srovnání 

dat o tuzemských akcích s modelovým zahraničním conem vyplývá, že v případě 

českých conů je kladen větší důraz na fanouškovský faktor.  

 

                                                 
160 Příloha č. 38 
161 ČÁP, Petr. Prosba o pomoc - diplomová práce Cony v ČR jejich účastníci - Trpaslicon [elektronická 

pošta]. Message to: weiszova.veronika@gmail.com. 3. dubna 2016 09:17 [cit. 2016-04-05]. Osobní 

komunikace. 
162 V tomto výpočtu jsem využila nejvyšší uvedenou hodnotu. Jde o orientační výpočet, neboť otázka byla 

položena otevřeně a je nutné počítat s tím, že ji organizátoři mohli pochopit různě. Uskutečnila jsem 

několik kroků pro zpřesnění výpočtu. Czequestrii jsem vynechala, neboť hodnota několik desítek je příliš 

nepřesná. U GameConu nejsou do výpočtu zahrnuti jedinci, kteří se podílejí na programu. U Trpasliconu 

jsem z celkového počtu 350 osob odečetla 35 organizátorů. Příloha č. 20 
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3.4.5 Program conů  

Co se týče programu, je náplň jednotlivých conů velmi rozmanitá. Toto rozsáhlé 

téma tvoří výzkumnou otázku č. 4: „Z čeho sestává program conů v ČR?“ Program 

bývá složen z tzv. linií. Ty značí celky, do kterých jsou dle tématu či podstaty řazeny 

přednášky a další pořady.163 

 

Zastoupené fandomy  

Jednou z vlastností této kategorie je počet zastoupených fandomů, které mohou 

být monotematické (TolkienCon), či polytematické (Conec). 

 

Zastoupená média 

Rozlišit skladbu programu lze i podle počtu a také typu zastoupených médií. 

Velmi často jsou zastoupeny přednášky související přímo s mediálními obsahy, obvykle 

se jedná o seriály či počítačové hry. Příkladem může být KoprCon, na němž byla 

součástí programu linie Gamesy.164 Kromě přednášek o počítačových hrách bývá také k 

dispozici herní místnost. Stejně tak bývá přítomna místnost nebo alespoň prostor 

s deskovými či karetními hrami a knihovnička. Relativně často se na conech pořádají 

křty nových děl, zejména knih. Na TolkienConu šlo o publikaci Neočekávané dýchánky 

Jana Dobiáše.165 Na Fénixconu - Parconu 2015 organizátoři zařadili celý blok křtů a 

autogramiád, kterému vyčlenili speciální prostor, restauraci Bugatti.166 Samostatnou 

linií bývá i promítání děl žánru fantastika (Festival fantazie)167 či záznamů přednášek 

(Akicon).168 Na výše uvedených příkladech je zjevné, že nejširší škálu bude mít 

vlastnost, která zahrnuje typ programu. V následujících řádcích definuji, které typy 

programu se na conech vyskytují a čím jsou specifické. 

 

Panelové diskuze  

Na některých conech se návštěvníci mohou zúčastnit besed se zahraničními 

i tuzemskými hosty, hereckými představiteli nebo autory literatury tohoto žánru. Na 

                                                 
163 Jako příklad slouží papírová verze akce Conec. Příloha č.2  
164 KOPRCON 2015. KOPRCON [online]. 2015 [cit. 2016-04-30]. 

Dostupné z: http://www.cswu.cz/koprcon/program  
165 TolkienCon 2016 – přihláška a informace. Tolkiencon [online]. 2016 [cit. 2016-02-28]. Dostupné z:     

http://www.tolkiencon.cz/fantasy/tolkiencon2016.asp  
166 Program. Fenixcon [online]. © 2014 [cit. 2016-02-21]. Dostupné z: http://www.fenixcon.cz/Program  
167 Příloha č. 25 
168 Příloha č. 31 

http://www.cswu.cz/koprcon/program
http://www.tolkiencon.cz/fantasy/tolkiencon2016.asp
http://www.fenixcon.cz/Program
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Festivalu fantazie byl například v roce 2015 Sylvestr McCoy známý z Hobbita169 a na 

Czequestrii Josh Haber, který je spojený s obsahy o My Little Pony.170 Je důležité 

zmínit, že například na Festivalu fantazie se platí na programy s těmito hosty speciální 

vstupné.171 

 

Vzdělávací  

S festivaly, které pořádá SFK Avalon, pravidelně spolupracuje Matematicko-

fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze.172 Tato fakulta mívá na těchto conech 

vlastní programovou linii nebo stánek. Do vzdělávacích programů lze zařadit i 

přednášky, které podněcují teoretické debaty a diskuze na různá témata. Jako příklad 

může sloužit přednáška na Domesticonu „Co kdyby to bylo jinak? – Lákadla a úskalí 

alternativní historie,“ jejíž anotace zní: „Co to vlastně je, taková ‚alternativní historie‘? 

Je to skutečně jenom hříčka, nebo se díky ní i odborníci můžou něco zajímavého 

dozvědět? Na co si vlastně dát pozor, abychom se v ní neztratili? A hlavně – dalo se s 

českými dějinami taky něco dělat, nebo byly od začátku víceméně nalinkované?“173 

 

Workshopy a dílny 

Workshopy a dílny mají na conech široké zaměření. Týkají se taktéž vytváření 

mediálních obsahů. Na Fénixconu - Parconu jsem se zúčastnila workshopu k psaní 

povídek. Zájemci předložili před konáním programu svá díla k přečtení ostatním 

účastníkům a v rámci workshopu pak amatérští autoři i osoby, které se věnují literatuře 

na profesionální úrovni, diskutovali v rámci fóra. V jeho průběhu poukazovali na 

logické či stylistické nedostatky povídek. Výrobní workshopy bývají svázány 

s jednotlivými fandomy.  

Zaznamenala jsem možnost vytvořit si masku smrtijeda v rámci Harry Potter 

linie na Festivalu fantazie174 či vyrobit si motýlky ve stylu hlavní postavy seriálu Pán 

času na akci WHOCON. Na Czequestrii zájemci dekorovali muffiny.175 

 

                                                 
169 Příloha č. 25 
170 Příloha č. 30 
171 Například místenka na besedu se Sylvestrem McCoyem stála 350 Kč. Příloha č. 25 
172

MatFFyzExpo: Deset dnů zábavy na Festivalu fantazie. Matfyz. [online]. 15. 7. 2015 [cit. 2016-04-12]. 

Dostupné z: http://www.matfyz.cz/clanky/408-matffyzexpo-deset-dnu-zabavy-na-festivalu-fantazie 
173 Program. Domesticon [online]. 2016 [cit. 2016-03-06]. Dostupné z: 

http://domesticon.smeagol.cz/program/  
174 Příloha č. 25  
175 Příloha č. 30 

http://www.matfyz.cz/clanky/408-matffyzexpo-deset-dnu-zabavy-na-festivalu-fantazie
http://domesticon.smeagol.cz/program/
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Hraní 

Kromě přednášek na herní téma nabízejí cony i možnost aktivní konzumace 

tohoto média.  Zúčastněným pozorováním jsem zjistila, že ve vymezených a oddělených 

prostorách lze najít k vyzkoušení konzolové hry, simulátory jízdy, hudební a taneční hry 

a počítače s novými i starými hrami. K dispozici také bývají třídy či sály věnované 

deskovým hrám. Na Conecu se v takovéto místnosti uskutečnilo testování konceptu 

nové hry Robots, za účasti designéra této hry. Další, specifickou podobou hry, jsou 

larpy. Ty se vyskytovaly mj. na Conecu či Czequestrii.176  

 

Soutěže  

Na conech lze najít různé typy soutěží, často bývá zaměřena na cosplay.177 

Cosplay soutěž obvykle probíhá v sále s hlavním programem a těší se velkému zájmu 

účastníků. Například na Festivalu fantazie byly na tento program již předem vyprodány 

místenky, přičemž kapacita kina činí 184 míst a 8 míst pro vozíčkáře.178 Vysoký zájem 

jsem v rámci zúčastněného pozorování zaznamenala i na Akiconu, festivalu zaměřeném 

na japonskou kulturu. Účastníci v průběhu soutěže prezentují nejen kostým, ale také 

scénku, která se tematicky váže k představované postavě. Objevuje se rozdělení do 

kategorií, například na jednotlivce a skupinky či podle pohlaví. Někdy probíhá volba 

formou divácké ankety. Dalším častým jevem jsou různé šampionáty či turnaje 

v počítačových hrách, nového i staršího data (například Bulánci). Jak jsem již uvedla, 

na PragoFFestu se konala soutěž ve hře League of Legends. Součástí programu bývají 

i kvízy, jejichž otázky vycházejí ze znalosti určitého díla či subžánru.179 Na akci 

CONiáš: Pod parou jsme vypozorovala, že účastníci získávali za správné vyplnění 

možnost vyrobit si tematický odznak.180   

 

Pohybové aktivity 

Samostatnou linii zaměřenou na pohyb, MoveCon, obsahoval Festival fantazie. 

Objevovaly se tematické programy, např. třeba šerm, ale také pořady, které 

s fantastikou přímo nesouvisí. Jako příklad může sloužit výuka waltzu.181 Dále se 

                                                 
176 Příloha č. 32  
177 Příloha 33.  
178 Provozní řád kina Chotěboř. CEKUS Chotěboř [online]. 2016 [cit. 2016-02-21]. Dostupné z: 

  http://www.cekus.eu/assets/files/Kino/PROVOZNI_RAD_KINA.pdf  
179 Příloha 32. 
180 Odznaky si bylo možné i zakoupit či za úplatu sám vyrobit.  Příloha č. 23 
181 Příloha č. 27 

http://www.cekus.eu/assets/files/Kino/PROVOZNI_RAD_KINA.pdf
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pohybové aktivity objevily třeba na Conci, na němž se pořádal šampionát ve hře 

inspirované Famfrpálem z Harryho Pottera.182 Na akci WHOCON jsem se zúčastnila 

běhu doktorů. 

 

Kulturní program  

Na programech conů bývají zařazeny různé kulturní akce. Jedná se zejména 

o divadelní představení a koncerty. Jako příklad lze uvést program TolkienConu 

s názvem „Falešné společenstvo uvádí: Beren a Lúthien Přinášíme vám divadelně-

muzikálové ztvárnění dojemného příběhu největší a nejslavnější lásky ve 

Středozemi.“183 

 

Společenský program 

Na Festivalu fantazie by do této kategorie v programu spadal speed-dating, což 

je forma seznamování.184 V případě TolkienConu to byl irsko-skotský taneční rej. Mimo 

cony pak existují i samostatné společenské akce, které jsou inspirovány fantastikou. 

Takovou událostí je například Všefandomová maškaráda, která se uskutečnila 

13. listopadu 2015 v Praze. Pořadateli byly Klub Terryho Pratchetta a CZ 

Kontinuum.185 

 

Závěrem lze konstatovat, že kategorie programu conů je velmi rozmanitá. Stejně 

jako na zahraničních conech, tak i na těch tuzemských se občasně vyskytují besedy 

s hosty. Převládajícím programem bývají přednášky, které se vztahují k různým 

tématům a médiím. Dále se vyskytují workshopy a společenské, kulturní či na pohyb 

zaměřené programy. Ve srovnání se zahraničním modelem nabízejí české cony více 

možností aktivní konzumace médií. 

 

                                                 
182 Hra zahrnovala běhání s košťaty a snažila se využít prvky z hry daného díla, jako je přítomnost tzv. 

odrážečů a míčku zlatonka, kterou představovala jedna conařka. Příloha č. 33 
183 TolkienCon 2016 – přihláška a informace. Tolkiencon [online]. 2016 [cit. 2016-02-28]. Dostupné z: 

http://www.tolkiencon.cz/fantasy/tolkiencon2016.asp  
184 Příloha č. 26 
185 Všefandomová maškaráda. Discworld [online]. © 2006 [cit. 2016-04-02]. 

Dostupné z: http://www.discworld.cz/bal  

http://www.tolkiencon.cz/fantasy/tolkiencon2016.asp
http://www.discworld.cz/bal
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3.4.6 Komunikace týkající se conu 

Další výzkumnou otázku, v pořadí pátou, jsem definovala následovně: „Jak 

české cony komunikují?“ 

Většina conů používá ke komunikaci vlastní web. Některé z nich obsahují také 

aktivní diskuzní fóra, například (Czequestria).186 Dalším hojně využívaným kanálem je 

Facebook. Jen sporadicky je ve výčtu mediálních kanálů zastoupen Twitter 

(Czequestria)187 a Youtube (Akicon).188 Na facebookových stánkách conů pořadatelé 

prezentují organizační změny, týkající se například programu. V některých případech je 

pro jednotlivé ročníky vytvořena tzv. událost. Připojen bývá link na domovskou stránku 

akce. V tomto ohledu funguje facebooková stránka jako komunikační platforma při 

koordinaci organizace.189 

Druhý typ příspěvku, spadající do kategorie informační, jsou aktuality vztahující 

se k fandomu.190 Organizátoři reflektují i prezentaci conu v médiích a prostřednictvím 

Facebooku tuto informaci šíří.191 Další typ příspěvků zveřejňují za účelem zábavy.192  

Následují reportážní příspěvky, mezi které lze zařadit fotky nebo videa 

z průběhu conu.193  

Na facebookovém profilu conu mohou zájemci v oddělené sekci vkládat své 

vlastní příspěvky. Na případné dotazy organizátoři odpovídají.194  

 

                                                 
186 Bronies.cz. Bronies.cz [online]. © 2002-2016 [cit. 2016-05-04]. Dostupné z: https://bronies.cz/  
187 Czequestria 2015. Twitter [online]. 2015 [cit. 2016-05-04]. Dostupné z: https://twitter.com/Czequestria  
188 Akicon 2015 - AJDORU. In: Youtube [online]. 2.11.2015 [cit. 2011-04-05].  

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=bvlDvfGeQwY   
189 PragoFFest 2016. In: Facebook [online]. 2015 [cit. 2016-05-04]. 

Dostupné z: https://www.facebook.com/events/143961029288173/  
190 FESTIVAL FANTAZIE (Mohl by vás zajímat odborný pohled na Star Wars). In: Facebook [online]. 

29.2.2016 [cit. 2016-04-02]. Dostupné z: https://www.facebook.com/Festival-fantazie-

88945597842/?fref=ts  
191 FESTIVAL FANTAZIE (Kupte si časopis Pevnost). In: Facebook [online]. 29. únor 2016 [cit. 2016-

04-02]. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/88945597842/photos/a.484132722842.261984.88945597842/1015348919222

7843/?type=3&theater  
192 FESTIVAL FANTAZIE (Natáčení podle knihy Miroslava Žambocha pokračuje). In: Facebook 

[online]. 14.3.2016 [cit. 2016-04-04]. Dostupné z: https://www.facebook.com/Festival-fantazie-

88945597842/?fref=ts  
193 CONEC (orgovské fotky z Conce 2015 od Vrzky). In: Facebook [online]. 16. srpna 2015. [cit. 2016-

04-04]. Dostupné z: https://www.facebook.com/OSConec/?fref=ts  
194 NOVOTNÝ, Tomáš. udete dávat… In: Facebook [online]. 5. listopad 2015 [cit. 2015-11-28]. 

Dostupné z:  

https://www.facebook.com/akicon.cz/posts/10208138324038747?comment_tracking=%7B%22tn%22%3

A%22O%22%7D  

https://bronies.cz/
https://twitter.com/Czequestria
https://www.youtube.com/watch?v=bvlDvfGeQwY
https://www.facebook.com/events/143961029288173/
https://www.facebook.com/Festival-fantazie-88945597842/?fref=ts
https://www.facebook.com/Festival-fantazie-88945597842/?fref=ts
https://www.facebook.com/88945597842/photos/a.484132722842.261984.88945597842/10153489192227843/?type=3&theater
https://www.facebook.com/88945597842/photos/a.484132722842.261984.88945597842/10153489192227843/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Festival-fantazie-88945597842/?fref=ts
https://www.facebook.com/Festival-fantazie-88945597842/?fref=ts
https://www.facebook.com/OSConec/?fref=ts
https://www.facebook.com/akicon.cz/posts/10208138324038747?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D
https://www.facebook.com/akicon.cz/posts/10208138324038747?comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22O%22%7D
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3.4.7 Propagace conu  

Jak jsem již uvedla, cony plní také komerční funkci, s čímž souvisí i propagace. 

Jednotlivé akce mívají partnery. Pro ilustraci jejich různorodosti lze vyjmenovat 

příklady z několika mnou navštívených conů.  

Partnery Festivalu fantazie byly Buxton, Nintendo, Sony, Albi, Benq, LYNX, 

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Mindok, VYZNAČ, 

CEKUS Chotěboř, Computer Games Distribution, FANTASYobchod.cz, Gamlery.cz, 

Pivovar Chotěboř, matchatea, časopis PEVNOST, Rebel havlíčkobrodské pivo, 

sběratelskýráj.cz, Borovice.cz a Chrudimka.cz a ČBDB a HotelsPrague.cz.195  

Partnery Conecu se staly Planeta her, Rexhry, TV Guru, Albi, Fanbase, 

Buttonfactory, Zonerpress, Daemon, Ogří doupě, Fantasy obchod, Černý rytíř, Čajovna 

Inaris, Vanili.cz, Česká debatní společnost a Rebel Legion.196 

Partnery CONiáše: Pod parou byly nakladatelství Straky na vrbě, Muzeum Stará 

čistírna, STEAMZINE.CZ, Planetárium Praha, Radio 1, Comics Point,  Audioteka.cz 

a Pevnost.197  

Mezi partnery jsem identifikovala obchodníky prodávající tematické zboží, 

prodejce elektroniky, poskytovatele gastronomických služeb, vzdělávací instituce, 

média, nakladatelství a další.  

Dle mého názoru je zajímavým faktem, že na jednotlivých akcích byly 

vylepovány plakáty, které zvaly na jiné cony198 či tematicky související akce, jakou byla 

Všefandomová maškaráda nebo larp ve stylu Harryho Pottera.199 K formám propagace 

patří i upomínkové předměty. Jedná se například o trička, odznaky či hrnky.200  

 

3.4.8 Typologie osob vyskytujících se na conu  

Porovnáním získaných dat lze vytvořit typologii osob, které se na conech 

vyskytují. Jednotlivými typy jsou organizátor, prodejce zboží a služeb, účinkující 

a divák - běžný návštěvník conu. Zúčastněným pozorováním se mi podařilo 

                                                 
195 Nejdůležitější. Festival fantazie [online]. © 2011 [cit. 2015-11-03]. Dostupné z: 

http://amber.festivalfantazie.cz/seznam_ucastniku.php?change_action=ff  
196 Partneři. Conec [online]. © 2010 [cit. 2015-11-04]. Dostupné z: http://www.con-ec.cz/?page=partneri  
197 CONiáš: Pod parou. Městská knihovna v Praze [online]. 07.09.2015 [cit. 2016-02-28]. Dostupné z: 

https://www.mlp.cz/cz/novinky/1173-conias-pod-parou/?knihovna  
198 Příloha č. 34 
199 Tamtéž.  
200 Příloha č. 23 

http://amber.festivalfantazie.cz/seznam_ucastniku.php?change_action=ff
http://www.con-ec.cz/?page=partneri
https://www.mlp.cz/cz/novinky/1173-conias-pod-parou/?knihovna
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identifikovat typ „zaznamenatel“. Tím může být zástupce médií, fotograf pořizující 

fotky cosplayerů (a nejen jich) a případně i badatel. Z dotazníkového šetření vyplynulo, 

že con z pracovních navštíví 16,59 % respondentů.201 Jednotlivé typy se navzájem 

nevylučují. Jedinec může být například účinkujícím i divákem zároveň. Touto 

kombinací se vyznačoval můj prvotní informátor, který se účastní soutěží v cosplayi a 

zároveň přednáší.  

 

3.4.9 Vytvoření kategorií 

Dle principů metody zakotvené teorie jsem z dostupných dat vytvořila kategorie, 

vlastnosti a dimenze. Jsou jimi:  

 

Kategorie Čas conu  

Vlastnost: kalendářní zařazení – Dimenze: leden  prosinec 

Vlastnost: frekvence – Dimenze: jednou ročně x vícekrát za rok (pouze teoreticky) 

Vlastnost: délka trvání – Dimenze: jeden den  n dnů 

Vlastnost: dny pořádání – Dimenze: víkend x pracovní týden x obě zároveň  

 

Kategorie Místo konání Conu 

Vlastnost: velikost měst – Dimenze: obce a města do 10 tis. obyvatel  města nad 100 

tis. obyvatel 

Vlastnost: typ zařízení – Dimenze: škola x kulturní dům x hotel x jiný podnik  

 

Kategorie Peněžní tok  

Vlastnost: směr toku peněz – Dimenze: příjem x výdej 

Vlastnost: druh útraty na conu – Dimenze: vstupenky x ubytování x stravování x nákup 

zboží 

Vlastnost: výše útraty – Dimenze: 0 Kč  n Kč  

 

Kategorie Organizace conu 

Vlastnost: organizátoři – Dimenze: sdružení x jednotlivci 

Vlastnost: počet osob zajišťujících chod – Dimenze: málo  hodně 

                                                 
201 Příloha č. 18 
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Vlastnost: koordinace organizátorů – Dimenze: rovnostářství x hierarchie 

Vlastnost: ziskovost – Dimenze: ztrátové  ziskové 

 

Kategorie Program  

Vlastnost: počet fandomů – Dimenze:  jednofandomové x multifandomové 

Vlastnost: typ fandomů – Dimenze: fandom Harryho Pottera x fandom Star Wars x atd. 

Vlastnost: počet zastoupených médií – Dimenze: jedno médium  n médií  

Vlastnost: typ médií – Dimenze: knihy x počítačové hry x atd. 

Vlastnost: míra aktivity – Dimenze: aktivní x pasivní  

Vlastnost: typ – Dimenze: umělecké x workshopy a dílny x atd. 

 

Kategorie Komunikace 

Vlastnost: počet využívaných kanálů – Dimenze: 1  n  

Vlastnost: typ využívaného kanálu – Dimenze: Facebook x web x youtube  

Vlastnost: původce informace – Dimenze: organizátoři x média x účastníci conů  

Vlastnost: typu informace – Dimenze: organizační, informační, sloužící k pobavení  

 

Kategorie partnerů  

Vlastnosti: počet partnerů – Dimenze: 0  n  

Vlastnosti: typ partnerů – Dimenze: mediální x prodejce x atd. 

Vlastnosti: kanál propagace – Dimenze: online x offline 

 

Kategorie Lidský faktor conu 

Vlastnosti: počet návštěvníků – Dimenze: málo  hodně  

Vlastnosti: typ osoby – Dimenze: organizátor x prodejce x atd.  

 

Výše uvedené kategorie se dají soustředit do souhrnné kategorie realizace conu.  
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4 Účastníci conů  

Druhým okruhem, který jsem zkoumala, byli samotní účastníci conu, v komunitě 

označováni jako conaři. Ze sesbíraných dat jsem sestavila další dvě souhrnné kategorie. 

Tento krok byl nezbytný pro sestavení článku paradigmatického modelu označovaného 

jako Jev.  

Respondenty jsem dle plánu vybírala metodou sněhové koule doplněnou o výběr 

úsudkem. Jak jsem již zmínila, jejich jména jsem nahradila kódovými. Považuji za 

přínosné uvést základní demografické údaje jednotlivých respondentů. Vzhledem 

k tomu, že jsem realizovala polostrukturovaná interview, na jejichž průběh má vliv 

osobnost dotazovaného, nejsou u každé otázky uvedeny odpovědi všech respondentů.   

 

Alfa je studentka ve věku 24 let, která pochází ze Středočeského kraje. 

Bravo manažerka komunikace ve věku 27 let z Bratislavského kraje.   

Charlie je architektka ve věku 39 z Prahy. 

Delta je osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), mimo jiné v oboru vyučování. 

Je mu 28 let a pochází z Prahy.   

Echo je kameraman, střihač a novinář z Prahy ve věku 28 let.  

Foxtrot je OSVČ, provozovatel fandomového e-shopu ve věku 29 let z Jihomoravského 

kraje. 

Golf je asistentka prodeje ve věku 27 ze Středoslovenského kraje. 

Hotel je OSVČ vyrábějící šperky. Je jí 44 let a pochází z Prahy. 

India je původně fotografka, nyní sekretářka ve věku 33 let. Pochází z Ústeckého kraje, 

v současnosti bydlí v zahraničí. 

Juliett je OSVČ (obor grafika, design, střih, postprodukce) a student ve věku 26 let, 

původem z Moravskoslezského kraje. 

 

4.1 Konzumace žánru fantastika  

Pomocí poznatků získaných provedením rešerše odborné literatury jsem 

stanovila výzkumnou otázku č. 7: „Jak conaři konzumují média žánru fantastika?“ 

K zodpovězení jsem využila data sesbíraná prostřednictvím polostrukturovaných 

etnografických interview a dotazníkového šetření. 
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4.1.1 Konzumované subžánry 

Co se týče konzumovaných subžánrů, odpovědi jednotlivých respondentů byly 

značně variabilní, neboť škála fantastiky je relativně široká. Respondenti vykazovali 

tendenci vyjmenovávat veškeré konzumované subžánry. Nejčastěji jmenovali sci-fi 

a fantasy. Dále uváděli různé odstíny fantastiky. Příkladem je space opera202, kterou 

mají rádi Bravo, Delta a Golf. Ta dodala, že jí space opera oslovuje, neboť v ní 

absentuje například rasismus. Echa zajímá mj. historická fikce a postapo203, které 

konzumuje i Delta. Foxtrot upřednostňuje horor a sci-fi.204 

Stejně jako u konzumovaných subžánrů, byly odpovědi rozmanité u tématu 

motivace ke konzumaci. Mezi důvody patří u subžánru sci-fi například obliba 

technologií, kterou uvedli Alfa a Juliett. Alfa dodala, že ji baví alternativní budoucnosti. 

V rámci fantasy ji fascinují zvířata, která nikdy neexistovala. Fantasy žánr oslovuje 

Golf přítomností někoho „malého“, z něhož vyvstane vyvolený a bojuje se zlem.205 

Superhero subžánr206 přirovnává k řeckým bájím. Dle jejího názoru se jedná o příběhy 

ze života zabalené v kápi. 

Jako charakteristiku žánru fantastika respondenti identifikovali skutečnost, že 

umožňuje využívat různé scénáře vývoje událostí, které v našem světě nejsou možné 

například technologicky nebo kvůli fyzikálním zákonům. Mohou tak rozvíjet různé 

myšlenky či zkoumat určitý, například sociologický, problém. Tento aspekt v různé 

podobě zmínili Alfa, Charlie, India a Juliett. Delta dodal, že jej zajímá, jaké to bude 

v budoucnosti.207 

 

„Líbí se mi, že dávají možnost rozvinout určité ideje, které by v našem světě 

nemohly být rozvinuty, ať už kvůli nějakému myšlenému nebo předpokládanému tabu 

nebo kvůli tomu, že prostě současný svět nefunguje tim způsobem, nemá ty překážky, 

které by člověk musel překonávat, takže umístíme-li svět a prostředí někam jinam, kde ty 

překážky jsou určité, tak můžou vzniknout jiné příběhy, které ale přitom toho mají 

mnoho společného s naším světem. Není to o úniku, je to spíš o hraní si.“ (Charlie)208 

                                                 
202 Space opera značí vesmírné dobrodružství, které se odehrává obvykle na pozadí určitého konfliktu.  
203 Postapo čili post-apokalyptický subžánr označuje díla, jejichž děj se odehrává po globální katastrofě. 
204 Příloha č. 40 
205 Tamtéž 
206 Superhero označuje díla, kde se vyskytují superhrdinové, jedinci s výjimečnými, často nadpřirozenými 

schopnostmi. 
207 Příloha č. 40 
208 Charlie, Příloha 40.  
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„No tak sci-fi mě vždycky oslovovala tím, že umožňuje vytvořit jakoby v reálným 

světě nepravděpodobný situace a zkoumat na nich reálný fenomén. Takže řekněme 

třeba ve Star Treku se zkoumá spousta otázek, který by vlastně při probírání prostě, ve 

filmu nebo seriálu, v knize z reálnýho světa mohly působit divně.“ (Juliett) 

  

Považuji za přínosné uvést odpověď jedné z respondentek, pro kterou je 

konzumace žánru možností „utéct úplně někam jinam.“ (Hotel) 

 

4.1.2 Média využívaná ke konzumaci žánru  

Respondenti nekonzumují daný žánr prostřednictvím jednoho výhradního typu 

média. Knihy a filmy vyjmenovali všichni respondenti, vyjma Echa. Ten uvedl, že 

obsahy žánru fantastika v poslední době spíše produkuje, než konzumuje. Další 

odpovědí s relativně vysokou četností byly komiksy, které mají rádi Alfa, Golf, India 

a Juliett. Hry konzumují Alfa, Bravo, Charlie a Juliett. Charlie dodala, že se jí líbí vše, 

co je dobře napsané. Delta uvedl, že konzumuje všechny žánry, i když je pro něj 

důležitější samotný příběh.209  

 

„Jdu většinou primárně po příběhu a ten příběh se mi buď líbí, nebo nelíbí. A je 

z mýho pohledu jako jedno jestli je ten příběh vyprávěnej přes film nebo skrz knihu nebo 

skrz počítačovou hru. Každej ten jakoby formát nebo to médium má něco, co mu 

umožňuje udělat něco, co jiný žánr nebo formát neumožňuje.“ (Delta)210 

 

Domnívám se, že přínosná je odpověď Golf, která používá čtečku, a to i na 

komiksy, neboť dle jejího názoru nezabírá tolik místa. Když však nastane situace, že se 

jí dílo velmi líbí, pořídí si jej v tištěné podobě.211 

 

                                                 
209 Příloha č. 40 
210 Delta, Příloha č. 40 
211 Příloha č. 40 
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4.1.3 Časový rámec konzumace  

V otázce času tráveného konzumací se respondenti shodují na proměnlivosti, 

která je důsledkem vlivu dalších aspektů jejich života. Jeden z respondentů uvedl, že 

nastávají situace, kdy „člověk má volný víkend a vyšla prostě hra, na kterou se dlouho 

těšil, tak vyloženě zabije pátek, sobotu a neděli tim, že u toho sedí nebo tak. A už vůbec 

nemluvím o tom, jako když si stáhne celý seriál a sjede ho pět sezon za sebou. To potom 

ten průměr asi vyhání hodně nahoru.“ (Juliett)212 

 

Mezi odpověďmi k otázce frekvence byla nejčetnější každodenní konzumace. 

Uvedli ji Alfa, Charlie, Golf, Juliett a Echo (který však započítává i svoji produkci).  

Delta nevyjádřil expresivně denní frekvenci, avšak dle svých slov se fantastice 

věnuje ve svém volném čase i v rámci své profese. 

Bravo se žánru věnuje několikrát do týdne, rámcově zhruba deset hodin.  

Hotel žánr konzumuje při cestování hromadnou dopravou, celkově zhruba čtyři 

hodiny týdně. Foxtrot odhaduje průměrný počet hodin na tři až pět za týden.213 

 

Otázku času tráveného konzumací jsem zahrnula do dotazníkového šetření. 

Vyhodnocení dat ukázalo, že respondenti stráví konzumací fantastiky přibližně 10-11 

hodin týdně.214  

Jak jsem prokázala, konzumace žánru fantastika conaři je značně variabilní. Lze 

konstatovat, že respondenti nevykazují tendence upřednostňovat jeden konkrétní 

subžánr. Stejně tak zpravidla využívají více než jeden typ média. Co se frekvence týče, 

relativně velká část respondentů polostrukturovaných interview uvedla denní 

konzumaci žánru. Zhodnocením zbylých odpovědi a dat z dotazníkového šetření jsem 

došla k závěru, že fani se obecně žánru věnují, pokud ne na denní, tak na týdenní bázi.  

 

4.1.4 Vytvoření kategorií 

Ze zjištěných dat jsem definovala tyto kategorie:  

 

                                                 
212 Juliett, Příloha č. 40 
213 Příloha č. 40 
214 Hodnota 1 činila 0-5 hod. týdně, hodnota 2 pak 6-10 hod., hodnota 3 byla 11-15 hod. a hodnota 4 více 

než 15 hodin. Aritmetický průměr činí 2,56, což je na rozhraní hodnot 2 až 3. Z výše uvedeného lze 

vyvodit, že respondenti stráví konzumací fantastiky přibližně 10-11 hodin týdně. Příloha č. 9 
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Kategorie Konzumované subžánry 

Vlastnost: počet – Dimenze: jeden subžánr  n subžánrů  

Vlastnost: typ – Dimenze: fantasy x sci-fi x horor x atd.   

 

Kategorie Média využívaná ke konzumaci žánru  

Vlastnost: počet – Dimenze: jedno médium  n médií  

Vlastnost: typ – Dimenze: knihy x filmy x počítačové hry x atd.  

 

Kategorie Časový rámec konzumace  

Vlastnost: podle frekvence – Dimenze: denně x méně často  

Vlastnost: délka konzumace v rámci daného časového úseku – Dimenze: 0 hodin  

n hodin  

 

Výše uvedené kategorie se dají soustředit do souhrnné kategorie konzumace žánru 

fantastika.  

 

4.2 Aktivity související s konzumací žánru 

Pomocí poznatků získaných provedením rešerše odborné literatury jsem 

stanovila výzkumnou otázku č. 8: „Které s žánrem fantastika související aktivity 

účastníci conů provozují?“ K jejímu zodpovězení jsem využila data sesbíraná 

prostřednictvím polostrukturovaných entografických interview a dotazníkového šetření. 

 

4.2.1 Typ aktivity  

Alfa se věnuje cosplayi215, stejně jako Charlie, Golf, Echo a India. Jak 

definovala odborná literatura, v cosplayi existují dva hlavní proudy. Výskyt tohoto 

fenoménu v České republice eviduje Alfa, která identifikuje cosplayery západní kultury 

a východní asijský cosplay. Skutečnost, že cosplay se na tuzemských conech běžně 

vyskytuje, potvrdila Charlie. Sama respondentka má ve zvyku nosit v jednotlivé dny 

odlišné kostýmy. Charlie uvedla i motivaci k provozování této aktivity.216  

                                                 
215 Jako příklad toho, jak vypadá cosplay v ČR, poslouží Příloha č. 24 
216 Příloha č. 40  



62 

 

 

„Vyrábím kostýmy, protože mě baví tvářit se, že bych mohla být součástí 

nějakého světa a baví mě vymýšlet, jaký typ života v tom světě bych mohla vést a když si 

na sebe dám kostým, tak se víc cítím součástí toho světa a na tom conu přece jenom, 

ano jsem extrovert, ano, líbí se mi, že přitahuju pozornost takhle, že lidi mě poznávají, 

ale ještě sekundárně mě ohromně baví vymýšlet a vytvářet to a jsem strašně ráda, že je 

to nějaký tvůrčí koníček.“ (Charlie) 

 

Golf na cosplayi baví samotný proces vytváření kostýmu. Dodala, že 

prostřednictvím hraní charakteru může jedinec, který si nevěří, získat vyšší sebevědomí. 

Proces vytváření má v oblibě také India.217  

Aktivity spadající pod literární tvorbu provozuje Charlie, která psávala fan 

fiction a podílela se na tvorbě online archivu fan fiction povídek. Nyní pracuje i na 

svém autorsky původním díle. O vytváření psaných obsahů také přednáší na conech, 

obdobně jako Delta. Ten na nich pořádá i workshopy zaměřené na psaní. Několikrát se 

podílel na divadelním představení pro cony.  

Foxtrot se podílí na organizování conu.  

Bravo na nich přednáší. 218 

Hotel se věnuje RPG219 hrám, v rámci kterých figuruje jako moderátor děje.220  

India se kromě cosplaye věnuje i skládání textů na téma sci-fi a conů.  

Silné zastoupení mezi respondenty mělo  vytváření tematických audiovizuálních 

děl, které uvedli Alfa, Golf, Echo a Juliett.221  

Otázka týkající se provozovaných aktivit byla součástí dotazníkového šetření 

(tyto aktivity byly definovány jako s cony souvisejícími).  

Conaři nejčastěji provozují cosplay. Tuto odpověď uvedlo 39,74 % respondentů. 

Následovaly možnosti „Fan fiction“ (33,77 %) a „Jiná umělecká tvorba, například 

divadlo, malování, kreslení hudba atd.“ (31,35 %). Spoluúčast na organizaci conu 

uvedlo 29,36 % dotazovaných. Domnívám se, že je přínosné uvést, že možnost 

„Nevěnuji se žádné z výše uvedených aktivit“ zvolilo 16,56 % respondentů.222  

                                                 
217 Příloha č. 40  
218 Tamtéž.  
219 Jde o zkratku Role playing game, což značí hru na hrdiny. 
220 Příloha č. 40 
221 Tamtéž.  
222 Příloha č. 10 
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Graf 7 Provozované aktivity související s cony. 

 

Zdroj: Autor 

 

4.2.2 Finanční tok spojený s aktivitou 

Domnívám se, že je prospěšné uvést, že s cosplayem souvisí určité výdaje. Alfa 

zmínila, že její investice do této aktivity vzrůstají, neboť se snaží dosáhnout vyšší 

kvality finálního výrobku. Charlie při rozhovoru uvedla, že náklady na látky pro 

kostým, ve kterém byla v daný okamžik oděna, dosáhly 4 tisíc Kč. Tuto částku za 

kompletní kostým z kvalitního materiálu hodnotí jako dobrou cenu. Golf utratí za 

kostým zhruba 5-10 tisíc Kč. Výjimku tvořil jeden výtvor, který vznikal rok a stál 20 

tisíc Kč. Echo postupně investoval do kostýmu oblíbené postavy zhruba 40 tisíc Kč.223  

                                                 
223 Příloha č. 40 
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Protikladem výdajů souvisejících s aktivitami jsou příjmy. V rámci polostrukturovaných 

etnografických interview jsem zjistila, že takovéto příjmy eviduje Delta. Generují je 

psaní obsahů žánru fantastika a přednášení o nich (mimo cony). 224  

 

4.2.3 Míra zapojení se do kolektivu  

Respondenti polostrukturovaných interview neprovozují dané aktivity pouze 

individuálně, ale i v rámci sociálních skupin. Jako příklad lze uvést Alfu, která je 

součástí cosplayové skupiny. S jejími členy se osobně schází jednou až dvakrát do 

měsíce. Pomocí komunikačních kanálů jsou v kontaktu denně či jednou za dva dny.225  

 

„Hodně si radíme, nebo půjčujeme nástroje, ale ta setkání jsou spíše o tom, třeba to 

probrat osobně nebo prostě udělat si pěkný večer. Seženeme nějaký film, vezmeme 

prostě pití a vezmeme jídlo a probereme všechno, co chceme, a u toho se pobavíme 

skvěle..“ (Alfa)226 

 

Obdobný průběh setkání v rámci s fantastikou a cony souvisejících aktivit 

uvedla i další respondentka, věnující se RPG.  

 

„Sedíme někde v čajovničce, u někoho doma, hrajeme, máme k tomu něco 

dobrýho.“ (Hotel)227 

 

4.2.4 Komunikace v rámci aktivit  

Se sledovanými akcemi souvisí i tok informací. Kvůli cosplayi Alfa sleduje 

Facebook, kde hledá návody a postupy výroby. V případě potřeby se zeptá jejich autorů. 

Dále navštěvuje mezinárodní cosplay fóra a kanál Youtube.  

Charlie v případě vytváření kostýmu taktéž vyhledává informace na tematických 

webech.228 

                                                 
224 Příloha č. 40  
225 Tamtéž.  
226 Alfa, Příloha č. 40  
227 Hotel, Příloha č. 40 
228 Příloha č. 40  
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Echo je součástí cosplay skupiny, která spolupracuje i s vydavateli. Komunikace 

probíhá prostřednictvím Facebooku.229 Lze konstatovat, že tok informací může být jak 

jednosměrný, tak obousměrný.  

 

4.2.5 Čas trávený aktivitou  

Dalším důležitým faktorem je čas strávený provozováním těchto aktivit, což 

zahrnuje i výše zmíněnou komunikaci. Echo se kvůli produkci tematického pořadu 

schází s dalšími tvůrci minimálně jednou za dva týdny. V nedávné době evidoval 

časově ohraničený nárůst frekvence komunikace. Příčinou byla tvorba videa s tematikou 

Assassin's Creed. Echo vnímá v rámci časových investic do aktivit nárazovost, která 

souvisí s různorodostí jednotlivých projektů.  

Herní skupina Hotel se schází minimálně jednou za týden. 

Golf stráví výrobou jednoho kostýmu několik měsíců.  

India věnuje výrobě kostýmu taktéž několik měsíců. Dodala, že nastávají 

situace, kdy jej narychlo vyrábí měsíc či dva před conem. Taktéž eviduje proměnlivost 

časových investic.  

 

„Třeba jeden týden se tomu věnuji každý druhý večer, takže třeba 8 hodin, ale 

nějaký týdny se k tomu třeba nedostanu.“ (India) 

 

Juliett se aktivitám věnuje alespoň pár hodin týdně. Na vybraných projektech 

však pracuje po dobu několika dní i třináct hodin denně. Do tohoto času zahrnuje 

organizační komunikaci, která přechází „v obyčejný klábosení.“230  

Otázku času stráveného aktivitami jsem zahrnula do dotazníkového šetření. 

Vyhodnocení dat ukázalo, že respondenti tráví těmito aktivitami přibližně 5-6 hodin 

týdně.231  

Shrnu-li získané poznatky, mohu konstatovat, že čeští conaři se věnují aktivitám 

souvisejícím s žánrem fantastika a cony relativně ve velké míře. Důsledkem těchto 

                                                 
229 Příloha č. 40 
230 Tamtéž. 
231 Hodnota 1 byla 0-5 hod. týdně, hodnota 2 pak 6-10 hod., hodnota 3 byla 11-15 hod. a hodnota 4 více 

než 15 hodin. Aritmetický průměr činí 1,56, což je na rozhraní hodnot 1 až 2. Z výše uvedeného lze 

vyvodit, že respondenti stráví aktivitami přibližně 5-6 hodin týdně. Příloha č. 11 
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aktivit bývá vytvoření jistého produktu, který může mít formu kostýmu či mediálního 

obsahu. S vytvářením těchto produktů souvisí jak výdaje, tak příjmy. Čas trávený 

danými aktivitami závisí na ostatních aspektech života conařů. Obecně lze konstatovat, 

že conaři se souvisejícím aktivitám věnují intenzivně, minimálně na týdenní bázi. Do 

aktivity jsou kromě času ochotni investovat úsilí i finanční prostředky. Tyto činnosti 

mohou být spojeny s působením v určité sociální skupině.  

 

4.2.6 Vytvoření kategorií 

Na základě uvedených dat lze určit tyto kategorie:  

 

Kategorie provozovaných aktivit 

Vlastnost: počet provozovaných aktivit – Dimenze: 0  n aktivit 

Vlastnost: typ aktivity – Dimenze: cosplay x psaní fan fiction x atd.  

 

Kategorie finanční tok související s provozovanými aktivitami 

Vlastnost: směr finančního toku – Dimenze: příjmy  výdaje 

Vlastnost: výše částky – Dimenze: 0 Kč  n Kč 

 

Kategorie zapojení se do skupiny v rámci aktivity  

Vlastnost: podle míry zapojení se do sociální skupiny – Dimenze: nízká  vysoká  

 

Kategorie komunikace  

Vlastnost: tok informací – Dimenze: jednosměrný x obousměrný 

 

Kategorie času stráveného aktivitou   

Vlastnost: podle frekvence – Dimenze: denně x méně často   

Vlastnost: podle času stráveného aktivitou za daný časový úsek – Dimenze:  0 hodin  

n hodin 

 

Výše uvedené kategorie se dají soustředit do souhrnné kategorie aktivity. 

Propojení uvedených dat v uceleném rámci se věnuje další kapitola. 
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5 Analýza dat    

Nezbytným krokem výzkumu je analýza dat. Jak jsem uvedla v metodologické 

části, zvolila jsem pro svou práci analytické postupy dle principů metody zakotvené 

teorie. Otevřeným kódováním jsem určila kategorie, vlastnosti a dimenze, které 

vyplývaly z dat o dílčích jevech vyskytujících se v rámci jednotlivých pojmů.  

 

5.1 Paradigmatický model  

Abych mohla využít axiální kódování a vytvořit paradigmatický model, bylo 

nezbytné definovat článek jeho řetězce označovaný jako jev232, který značí ústřední 

myšlenku či událost. Dle Strausse a Corbinové jej výzkumník definuje pomocí otázek 

„Čeho se údaje týkají?“ a „O čem je vlastně toto jednání?“233 Jednotlivé články jsem 

sestavila pomocí dalších dat sesbíraných během výzkumu, která zároveň zodpověděla 

zbývající výzkumné otázky.234   

 

Ze sesbíraných dat jsem definovala tři souhrnné kategorie. Jsou jimi realizace conů (R), 

konzumace žánru (K) a související aktivity (A). Ty se protínají v rámci jevu, který lze 

definovat jako dění na conu. Vhodným názvem se zdá být conování.  

5.1.1 Příčinné podmínky 

Prvním článkem paradigmatického modelu jsou příčinné podmínky, které ústí v 

praxi conování. Co se týče motivace k realizaci, lze zmínit, že organizátoři Animefestu 

jej popisují jako „akci od fanoušků pro fanoušky.“235  

Pořadatelé STARconu k tématu uvedli, že „je to dřina, ale stojí to za to.“236  

Organizátoři Eroticonu plánují v roce 2016 uspořádat také HorrorCon, neboť 

jejich cílem je „vrátit slávu horroru v ČR :-).“237  

                                                 
232 Zachovávám jev psaný v této podobě pro odlišení od jednotlivých jevů. 
233 STRAUSS, Anselm a Juliet Corbinová. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 

zakotvené teorie. Boskovice: Sdružení Podané ruce, 1999. ISBN 80-85834- 60-X. S. 73. 
234 Tento postup odpovídá principům metody zakotvené teorie. Strauss a Corbinová uvádějí, že ačkoli 

jsou otevřené a axiální kódování odlišnými analytickými postupy, badatel se při reálné analýze neustále 

pohybuje mezi oběma typy kódování. (Tamtéž, s. 71.) 
235 Příloha č. 38 
236 Tamtéž. 
237 Tamtéž. 
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Pořadatelé Fénixconu proklamují: „Fénixcon děláme pro lidi a tak, abychom na 

něm neprodělali, primární je pohoda účastníků a nikoliv zisk. Nesnažíme se tedy na něm 

nějak obohatit – maximálně o zážitky. Hlavní myšlenka Fénixconu je, aby se lidi 

setkávali a seznamovali, ne seděli celý den na linii.“238  

Organizátor Czequestrie uvedl: „Když uvážím okolnosti vzniku bronies fandomu, 

kontroverzi, která jej do jisté míry provází dodnes, je úžasné vidět, že během pár let se 

nám povedlo zorganizovat takovouto akci a že hodláme v organizaci (této i menších 

akcí) i nadále pokračovat.“239 Z toho lze usuzovat, že silnou motivací je pro 

organizátory prostá radost z realizace conu.  

 

Téma motivace k účasti jsem zařazovala v rámci polostrukturovaných interview. 

Jedná se o podotázku výzkumné otázky č. 9: „Jak probíhá účast fanů na conech?“ 

Alfa začala na cony jezdit v roce 2007, kdy se dozvěděla od jednoho ze svých 

přátel o Festivalu fantazie. Po jeho navštívení začala sledovat fóra související 

s komunitou. Po pár měsících se zúčastnila pražského srazu.240  

Pro Charlie je hlavní motivací vidět své přátele a poznat nové lidi. Dodala, že ji 

„fascinuje ten život.“241  

Echo plánuje absolvovat cony pořádané SFK Avalon, které navštívil již jako 

vystupující.  

Golf se akce zúčastnila, neboť jí její známí informovali o akci, na které by mohla 

poznat nové lidi.242  

Pro Indii je největší motivací vidět přátele a užít si náladu, která na conu 

panuje.243 

 

„To je hrozně tolerantní prostředí. A já si tam můžu dělat, co chci… a můžu si 

tam říkat, co chci, protože ty lidi pochopí můj humor. Protože ty lidi si nebudou myslet, 

že jsem divná.“ (India)244 

 

                                                 
238 Příloha č. 38  
239 Tamtéž. 
240 Příloha č. 40 
241 Charlie,  Příloha č. 40  
242 Příloha č. 40 
243 Příloha č. 40 
244 India, Příloha č. 40 
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Juliett ze začátku jezdil na přednášky, ale časem se pro něj návštěva conů stala 

sociální aktivitou, neboť si na nich našel spoustu přátel. Con je pro něj dále příležitostí 

užít si „nezřízený víkend.“245 

 

„Je tam ta možnost, že s kýmkoliv se potkám, tak se s ním můžu bavit jako 

v narážkách… ty cony jsou jako příležitost se dozvědět o věcech nebo mít tak trochu 

jako prst na tepu toho fandomu nebo fantastiky obecně.“ (Juliett)246 

 

Otázku motivace k účasti jsem zahrnula i do dotazníkového šetření, konkrétně 

v podobě výroků. Téměř tři čtvrtiny respondentů jezdí na cony, aby se potkaly s přáteli. 

Zhruba 12 % dotazovaných s tímto výrokem nesouhlasilo.247 Kvůli získání nových 

informací navštěvuje akce téměř 70 % respondentů. Naopak tento faktor není motivací 

pro pětinu conařů.248 Profesní důvody, jako motivaci pro návštěvu, uvedlo přibližně 17 

% dotazovaných.249 

 

5.1.2 Jev conování  

Na příčinné podmínky navazuje samotný hlavní zkoumaný jev, conování. To 

jsem definovala jako sféru, kde se protínají všechny tři kategorie, které vzešly ze sběru 

dat. Týkají se dvou okruhů,  conů a jejich účastníků. Proto je nezbytné doplnit údaje, jež 

tyto dva okruhy spojují. Data k působení fanů na conech  zodpoví výzkumnou otázky 

č. 9: Jak probíhá účast fanů na conech v ČR? 

                                                 
245 Juliett, Příloha č. 40 
246 Juliett, Příloha č. 40  
247 Modem u výroku „Na con se jezdím potkat s přáteli “byla možnost „Rozhodně souhlasím“, kterou 

vybralo 49,45 %. Následovala možnost „Spíše souhlasím“ (33,33 %) a „Spíše nesouhlasím“ (10,15 %), 

Nevím“ (5,30 %). Rozhodně nesouhlasilo 1,77 % respondentů. Příloha č. 13 
248 Modem u výroku „Na con jezdím kvůli získání nových informac“í byla možnost „Spíše souhlasím, 

kterou vybralo 50,77 % dotazovaných. Následovala možnost „Spíše nesouhlasím“ (19,43 %) a „Rozhodně 

souhlasím“ (18,54%), „Nevím “ (9,49 %). Rozhodně nesouhlasilo 1,77 % respondentů. Příloha č.14 
249 Modem u výroku „Na con jezdím z profesních důvodů byla“ odpověď „Rozhodně nesouhlasím“, kterou 

zvolilo 37,09 % respondentů. Následovala možnost „Spíše nesouhlasím“ (34,66 %), Spíše souhlasím“ 

(12,58 %), „Nevím“ (10,82 %) a „Rozhodně souhlasím“ (4,86 %). Příloha č. 15 
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Čas conování 

Jako každá ze souhrnných kategorií i conování obsahuje aspekt času. Co se 

frekvence navštěvování týče, odpovědi byly v rámci polostrukturovaných interview 

značně variabilní.  

Alfa jezdí na cony od roku 2007. Za tu dobu jich absolvovala mezi 40 a 50.  

Bravo se zúčastní ročně zhruba 10 conů, do čehož započítává společně české 

a slovenské akce. Charlie se conování věnuje od roku 2000.  

Delta jezdí na cony od roku 2002 a absolvoval jich zhruba 50-60.  

Echo byl jako účastník na třech conech, nicméně další navštívil jako účinkující.  

Foxtrot se zúčastnil zhruba 15 conů.  

Golf v ČR navštíví zhruba pět až šest ročně. Účastníkem conů je téměř deset let.  

Hotel navštěvuje cony od roku 1995. Celkový počet absolvovaných akcí určit 

nedokáže, ale v dřívějších dobách jezdila čtyřikrát ročně, nyní je to dvakrát až třikrát.  

India jezdí na cony 15 let a prvních 10 let činila frekvence zhruba 4 až 5 akcí 

ročně.  

Juliett navštívil deset Festivalů fantazie, osm speciálů a poslední roky se také 

účastní Koprconu, STARconu a PragoFFestu.250  

 

Otázku frekvence účasti na conech jsem zařadila i do dotazníkového šetření. 

Conaři nejčastěji uváděli odpověď č. 2, čili jednou až dvakrát ročně, která dosáhla 

hodnoty 45,47 %.251 

 

                                                 
250 Příloha č. 40  
251 Příloha č. 16  
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Graf 8 Frekvence navštěvování conů 

 

Zdroj: Autor 

 

Času se týkala i otázka délky pobytu na conu. Nejčastější odpovědí byla 

možnost „Spíše celý con“, kterou uvedlo 42,60 % respondentů. Následovala odpověď 

„Rozhodně celý noc“ (30,68 %) a „Spíše část conu“ (15,89 %).252  

 

Graf 9 Délka pobytu na conu 

 

Zdroj: Autor 

 

Ze zjištěných dat vyplývá, že conaři navštěvují cony obvykle jednou až dvakrát 

za rok. Nicméně, jak naznačují výpovědi, vyšší frekvence účasti není neobvyklá. 

Respondenti polostrukturovaného interview se ve většině případů vyznačovali 

pravidelným navštěvováním akcí i po několik dekád. Fani vykazují tendenci setrvávat 

na akci po celou dobu jejího konání. 

                                                 
252 Příloha č. 17 
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Programy navštěvované při conování  

Skladbu programu jsem již popsala v předchozích kapitolách. Abych dosáhla co 

největší komplexnosti, zkoumala jsem tento aspekt i z pohledu conařů. 

Alfa donedávna hodně chodila na přednášky, promítání, někdy i workshopy. 

Poslední roky se na conech věnuje hlavně přátelům. Dle svých slov si přednášky pečlivě 

vybírá, protože už nejsou takové, jaké bývaly, a opakují se. Zajímají ji soutěže, využívá 

také deskových i počítačových heren.  

Charlie si vybírá přednášky o psaní, sama též přednáší. Dále se účastní 

workshopů, kde například zjišťuje, jak se vyrábí nějaké konkrétní části kostýmu nebo 

jak vypadá realizace dabingu.253  

 

„ To bývá tak, že si člověk v programu zatrhne přednášky, co chce vidět, a pak 

sedí v čajovně s těmi ostatními.“ (Charlie)254 

 

Delta navštěvuje přednášky na témata, které ho zaujmou, což dle jeho slov může 

být třeba podstata fungování moderních elektráren či rozvody proudu.  

Foxtrot figuruje jako organizátor conu. Na spřátelených conech hlídá linie 

pořádané fandomem, ke kterému se řadí. Na cony jezdí dle svých slov kvůli lidem, ne 

kvůli programu. Golf se jako vedoucí linie věnuje kontrole přednášejících a vlastním 

přednáškám.  

Hotel navštěvuje mj. přednášky fanklubu, a to, co ji zajímá nebo co ji zaujme.  

India volí vědecké přednášky a programy. Ráda má i kvízy, workshopy, 

promítání, diskuze s hosty. Dodala, že chodí v podstatě na vše, co ji osloví.255  

 

Navštěvování programu bylo také součástí dotazníkového šetření. Z odpovědí na 

danou otázku vyplynulo, že největší zájem mají conaři o přednášky. Hodnota této 

odpovědi dosáhla 92,72 %. Následovaly promítání (76,38 %) a hraní deskových, 

hudebních nebo počítačových her (61,15 %).256
 

                                                 
253 Příloha č. 40.  
254 Charlie, Příloha č. 40  
255 Příloha č. 40  
256 Příloha č. 18 
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Graf 10 Navštěvované programy 

 

Zdroj: Autor 

 

Lze tedy konstatovat, že nejoblíbenější částí conů bývají přednášky. Z odpovědí 

v polostrukturovaných etnografických interview je patrné i to, že si conaři vybírají 

program i na základě toho, co je zaujme. Dále lze vyvodit, že důležitou součástí 

conování je setkávání se s přáteli.  

 

Conování v zahraničí 

Pro identifikaci typických rysů českých conů lze využít zkušenosti respondentů 

s obdobnými akcemi v zahraničí, jejichž typické charakteristiky jsem definovala 

v teoretické části.  

Účast na zahraničních conech v rámci dotazníkového šetření uvedlo 21,41 % 

respondentů.257 Z polostrukturovaných interview vyplynulo, že v zahraničí navštívila 

con například Alfa, konkrétně Gamescom a jednu akci v Lotyšsku. Podstata 

zahraničního conu  dle jejího názoru spočívá v účasti hostů a prodejích, přičemž 

absentují přednášky258.  

                                                 
257 Příloha č. 12 
258 Příloha č. 40 
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„Vlastně zahraniční con je hodně o show, o prodejích, o hostech. A naše jsou o 

přednáškách, o kamarádech, jsou hodně intimní … je to vyloženě parta kámošů skoro. 

Takže tam, když vlastně v zahraničí řeknete, že tu máte desetidenní con, tak jim to úplně 

vyrazí dech a nechápou, co tam tu dobu děláme. Takže se snažím vysvětlit, co tam teda 

děláme, že tam běží ty linie a přednášky, že se tam hodně pije, a podobně, že se tam 

chodí do kina. To oni vůbec nemají.“ (Alfa)259 

 

Bravo absolvuje cony slovenské (pro ni domácí), a to Kozmodróm a IstroCON. 

Navštívila i akci pořádanou ve Vídni, kterou popsala jako con západního stylu. Dle 

Bravo se vyznačoval velkým počtem cosplayerů, stánků s tematickým zbožím a absencí 

přednášek. Podstata dle ní tkví v tom, že účastníci nakupují zboží a nechávají si 

podepisovat věci známými herci.260  

Charlie se na první zahraniční akci chystá, bude jí HobittCon.  

 

„V Čechách fanoušci chodí na con a tam se baví. Zahraniční fanoušci chodí na 

con a tam je baví. Takže tam je to spíš to konzumní a kolem těch herců a na HobbitCon 

zvou tradičně co největší množství herců, co hráli v Hobitovi. Takže tam může být 13-14 

herců najednou, oni tam mají panely, což znamená, že sedí a povídají o tom, jaké to 

bylo natáčet, a lidi se jich ptají a oni odpovídají na ty otázky, takže se člověk dozví 

zajímavé věci, někteří se s nimi i vyfotí nebo si to nechají podepsat, proč ne. Takže jsem 

zvědavá, jaké to je.“ (Charlie)261 

 

Delta absolvoval tři zahraniční cony (do kterých nezapočítává ty slovenské), 

které se dle jeho popisu blížily svým rozsahem spíše těm českým.  

 

„Nebyl jsem na žádném americkém conu, kde by to bylo jako o tom, kde stojí 

člověk osm hodin ve frontě, aby dostal podpis Williama Shatnera nebo něco takového.“ 

(Delta)262 

 

                                                 
259 Alfa. Příloha č. 40  
260 Příloha č. 40.  
261 Charlie. Příloha č. 40  
262 Delta. Příloha č. 40  
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Delta však mezi navštívenými tuzemskými a zahraničními cony dokáže 

vyjmenovat určité rozdíly. Dle jeho názoru se v Čechách namísto ve čtyřhvězdičkových 

hotelech cony odehrávají ve školách. Dodal, že výrazným prvkem jsou přednášky.  

 

„Nějaký člověk si přihlásí nějakou přednášku a nemusí to být ani žádná jako 

extrémně známá osobnost. Jako dá si tam flashku, má powerpointovou prezentaci nebo 

třeba jenom vypráví a tím jako ty lidi na tu hodinu zabaví. Ne, že by takové přednášky 

nebyly v zahraničí, ale spíš je tam ta forma těch panelů.“ (Delta)263 

 

Foxtrot navštívil Dimensions v Newcastle, který je věnován seriálu Pán času, 

neboť se řadí k fandomu tohoto seriálu, tzv. Whovianům. Dvakrát se účastnil conu se 

stejným tématem ve městě Slough. Dle jeho zkušeností se zahraniční cony odehrávají 

v hotelech a spočívají v účasti hostů. Zahraniční akce popisuje jako con od pořadatelů 

pro fanoušky, zatímco ty české jako akci od fanoušků pro fanoušky.  

Golf se účastní kromě českých conů i těch slovenských, pro ni domácích. Uvádí, 

že v rámci těchto zemí jsou si cony podobné, protože podstata tkví v přítomnosti přátel 

a výskytu přednášek.  

Hotel má ze zahraničních conů zkušenosti s akcí IstroCON.  

India byla na Comic-Conu v San Diegu. Zahraniční akce popisuje jako neosobní, 

plné prodejních stánků. Dle jejího názoru je podstatou českých conů komunita, ne 

produkty.264  

 

Z předložených výpovědí lze vyčíst, že čeští conaři mají se zahraničními cony 

obdobné zkušenosti. Domnívají se, že dominantním prvkem zahraničních conů je 

setkávání se známými osobnostmi a prodej tematického zboží, zatímco v ČR tkví 

podstata v setkávání se s přáteli. České cony vnímají jako akce od fanů pro fany, 

zahraniční jako od pořadatelů pro fany.  

 

Conování v České republice 

Pro určení specifik českých conů jsou zkušenosti respondentů 

polostrukturovaných etnografických interview cenným zdrojem. Na jejich základě Alfa 

rozlišuje tři typy conů. Jsou jimi Festival fantazie a přidružené cony (PragoFFest atd.), 

                                                 
263 Delta. Příloha č. 40 
264 Příloha č. 40 
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anime cony jako Animefest, a mini cony jako Fénixcon či TolkienCon. Na ty, které 

označuje jako malé, nejezdí. Domnívá se, že hodně conů se chce přiblížit západním 

modelům. Dodala, že např. Animefestu, který je dle jejího názoru jeden 

z nejmodernějších conů, se to daří. Důvodem má být skutečnost, že streamují přednášky 

a zvou velké množství zahraničních cosplayerů. U festivalů, jako Festival fantazie, 

vnímá snahu jít západním směrem, což hodnotí jako zatím „takové polovičaté.“265  

Charlie dělí cony na školní a poloprofesionální, dle jejího názoru se v ČR 

profesionální cony nevyskytují.  

Delta má dlouholeté zkušenosti s Festivalem fantazie, který dle jeho názoru 

prošel vývojem. U novějších eviduje vyšší organizovanost a vyšší míru byrokracie. 

Dodává, že si může dovolit pozvat zahraniční hosty, neboť je nejdražší.  

 

„Na druhou stranu je to takový unikátní zážitek, protože je to ten con, který má 

devět dnů a když tam člověk jede na celou dobu, tak vlastně je mimo realitu na devět 

dnů.“ (Delta)266 

 

Kopřivnický KoprCon vnímá jako jedinečnou událost, neboť jej organizují 

„opravdoví fanoušci.“267 Negativně zhodnotil Advik, protože tam bylo přelidněno 

a vyskytovaly se tam osoby, se kterými nesdílí zájmy.  

Echo, který absolvoval pár conů, neměl žádné výhrady kromě zabavování zbraní 

na Akiconu, jež byly součástí kostýmu. Zvlášť nesouhlasí se zabavením těch, které 

sloužily pouze jako dekorace.268  

Foxtrot rozlišuje dva typy conů. Jedním jsou tzv. „chlastací“269, které spočívají 

spíše v družení. V rámci druhých je pak hodně dbáno na přednášky. 

Golf vnímá Festival fantazie jako „sci-fi městečko“, ve kterém jedinec tráví čas 

s kamarády poznáváním nových přátel. Dle jejího názoru se však tento con nevyvíjí, 

přičemž by bylo potřeba učinit změny v oblasti organizace a propagace. Naopak 

vyzdvihuje brněnský Animefest jako pokrokový, který se snaží jít západní cestou. 

Obecně by na conech vylepšila organizaci a připravenost.270  

                                                 
265 Alfa. Příloha č. 40  
266 Delta. Příloha č. 40  
267 Příloha č. 40 
268 Příloha č. 40  
269 Foxtrot. Příloha č. 40. 
270 Příloha č. 40  
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India si během let všimla posunu k většímu dodržování zákonů a regulací, 

konkrétně v oblasti autorských práv či hygienických předpisů.  

 

„Bylo to mnohem míň oficiální a ne úplně legální a hlavně dělaly se menší a míň 

profesionálně.“ (India)271 

 

Dodala, že jezdívalo méně lidí a cony bývaly více zaměřeny na jedno dílo, třeba 

Star Wars, zatímco nyní se dle jejího názoru více objevují cony složené z různých linií. 

Negativní vzpomínky má spojeny s akcemi, na kterých selhala organizace.  

Dle Julietta došlo k vývoji conů za poslední dekádu, a to od „takové punkové 

akce“272 k profesionálnější úrovni. Vnímá tlak na to, přiblížit české cony více 

k západnímu stylu, ale není si jist, jestli dlouholetí návštěvníci tuto snahu oceňují.  

 

Lze konstatovat, že conaři vnímají rozdíl mezi českými cony a zahraničními 

cony hlavně v tom, že české jsou více orientovány na aspekt fanovství, zatímco 

zahraniční na komerci. Jako příklad uvádějí výskyt, respektive absenci přednášek.  

 

5.1.3 Kontext 

Na jev je v paradigmatickém modelu vázán kontext. Základním kontextem je 

dimenzionální zařazení. Jde například o termín, délku a místo konání. Ze sesbíraných 

dat lze vyčíst i širší kontext. Tím je i vztah účastníků conů k žánru fantastika jako 

takovému. Tyto údaje zároveň zodpovídají výzkumnou otázku č. 8  „Jakou roli hraje 

žánr fantastika v životě conařů?“ 

 

Pro Alfu je to kus života. Dodává, že se „do toho noří víc a víc.“273 Konzumaci 

a související aktivity však definuje jako hobby.  

Pro Bravo je žánr fantastika zdrojem inspirace a hlubší perspektivy. Bravo 

přemýšlí nad postavami děl a závěry poté aplikuje na vlastní život. Dle svých slov se 

pomocí žánru učí.  

Echo vidí žánr fantastika jako koníček. Neslouží mu k sebereflexi.274  

                                                 
271 India. Příloha č. 40  
272 Juliett. Příloha č. 40 
273 Alfa. Příloha č. 40  
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Pro Foxtrota je tato záliba důležitou částí života, neboť je spojena 

s provozováním  

e-shopu, fanklubu a pořádáním conu. Dále zmiňuje i aspekt útěků do fantazie a způsob 

relaxace.275  

Golf uvedla, že je to „v podstatě její život“276 a že „nebýt fantastiky, neví, kde by 

dneska byla.”277 Je to pro ni práce i hobby. Dodává, že díky fantastice našla přátele.  

Pro Hotel je to záliba. Nevnímá žánry jako něco, co by ji plně zaměstnávalo.  

Juliett ve fantastice vidí jeden ze tří koníčků, které ho nepřestaly po pár letech bavit. Na 

druhou stranu pro Indii má žánr velký význam.278  

 

„Prostě já většinou nezvládám myslet moc na realitu a každou chvíli si 

promítám něco jako, jak to bylo tenkrát v tý knížce, co se stalo, furt myslím na nějaký 

díly seriálu, kterej jsem měla ráda. Absolutně tím žiju. Vždycky, jo, takový ty teorie, víš 

jako, zrovna v tý, v tom Song of Ice and Fire. Tam je toho strašně moc o čem se dá 

přemýšlet, protože to je hrozně složitý. Takže si vždycky říkám, jestli nějaká ta postava 

to neměla udělat jinak a v podstatě mě to více zajímá než ta realita. To se přiznám, že 

jo.“ (India)279 

 

Lze tedy konstatovat, že role žánru fantastika v životech conařů se liší jedinec od 

jedince. Může být zálibou, nástrojem sebereflexe, prostředkem úniku z běžného života 

či naopak součástí profesního života.   

 

5.1.4 Intervenující podmínky  

Další částí paradigmatického modelu jsou intervenující podmínky, čili to, co má 

vliv na interakce a strategii jednání na conu. Chování jedince na conu ovlivňuje to, 

jakým typem osobnosti je. Jiné kroky podniká organizátor, jiné účastník.  

                                                                                                                                               
274 Příloha č. 40  
275 Příloha č. 40  
276 Golf, Příloha č. 40  
277 Tamtéž.  
278 Příloha č. 40  
279 India, Příloha č. 40  
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Dalšími intervenujícími podmínkami jsou daná pravidla účasti. Jako příklad lze 

uvést TolkienCon, který zakazoval požívání alkoholu.280  

Mezi faktory, které ovlivňují chování a interakce, patří nahodilosti. To se týká 

například rozhodování conařů o tom, jaký program navštíví. Jak jsem již prokázala 

výše, conaři vykazují tendenci vybírat si program, který je v danou chvíli zaujal.  

Jedince dále ovlivňuje i svou příslušnost k určitému fandomu. Toto téma jsem 

zařazovala v rámci polostrukturovaných etnografických interview.   

Alfa se původně řadila ke Stargate, což postupně vymizelo. Teď se neřadí 

nikam, nicméně uvádí jisté napojení na hráče počítačových her.  

Bravo se dle svých slov řadí k mnoha fandomům, nejvíce však u ní rezonuje Pán 

času a Battlestar Galactica.  

Charlie sama sebe definuje jako multifandom, čili jako fana obsahů různých 

fandomů. Konkrétně konzumuje obsahy Star Treku a J. R. R. Tolkiena.  

Delta taktéž vnímá sám sebe jako multifandoma, protože má víc zájmů a není 

nijak vyhraněný. Začal jako fan Star Wars. Angažoval se v založení českého fandomu 

Honor Harringtonové, který následně označil za svůj primární fandom. Dále má rád 

Star Trek, Stargate a Battlestar Galactiku.  

Foxtrot je člen fandomu seriálu Pán času. 

Echo patří k fandomu Assassin’s Creed. Má rád i Star Wars, ale není si jistý 

svou příslušností k tomuto fandomu.281  

Hotel se k žádnému neřadí, nicméně bývala trekkiska282 a součástí CZ 

Kontinuum.  

India se vnímá jako multifandom, nejvíce se jí líbí J. R. R. Tolkien, Star Wars, 

Star Trek, Battlestar Galactica a Hra o trůny.  

Juliett se vnímá jako multifandom.283  

 

Lze tedy konstatovat, že conaři nebývají propojení pouze s jedním konkrétním 

fandomem. Relativně často se naopak definují jako multifandom.  

 

                                                 
280 TolkienCon 2016 – přihláška a informace. TolkienCon [online]. [2016] [cit. 2016-04-23]. 

Dostupné z: http://www.tolkiencon.cz/fantasy/tolkiencon2016.asp  
281 Příloha č. 40 
282 Fan Star Treku. 
283 Příloha č. 40  
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5.1.5 Strategie jednání a interakce   

Další části modelu, jimiž jsou strategie jednání a interakce, vzešly z dat 

sesbíraných povětšinou zúčastněným pozorováním a analýzou dokumentů. Částečně 

přispívají k zodpovězení výzkumné otázky č. 6: Jak cony v ČR probíhají? 

 

Mluva conařů  

Jak vyplynulo z odborné literatury, typ publika označovaný jako skupina 

fanoušků se vyznačuje mj. charakteristickými jazykovými prostředky. Při čekání na 

jednu z přednášek jsem vyslechla, jak se účastníci chovají při představování. Místo 

celého jména či jen vlastního jména se identifikují pomocí přezdívek. V rámci 

neformálních etnografických interview jsem zjišťovala původ toho fenoménu. Všichni 

dotazovaní se shodli na tom, že tento zvyk pochází z časů, kdy se pro komunikaci 

v rámci komunit používala fóra, jež nahradil Facebook. Dodávali, že případně jde 

o přezdívky využívané v online počítačových hrách. Sami organizátoři tento fenomén 

podporují, neboť distribuují papírové štítky pro vypsání přezdívek.284 

Účastníci si obvykle automaticky tykají. V situaci, kdy jsem v rámci běžného 

hovoru použila vykání, jsem byla ihned conařkou opravena. Jedna z otázek pokládaných 

v rámci polostrukturovaných etnografických interview se týkala charakteristické mluvy. 

Respondenti si ve většině případů nevybavili žádné speciální výrazy, které by se 

používaly pouze v rámci fanovské komunity. Jako specifikum zmiňovali užívání 

anglických slov, někdy v počeštěné podobě. K těmto výrazům patří například 

„shipovat”, což značí nadšení pro milostné vztahy postav, které k sobě dle scénáře 

nepatří. Dále zmiňovali používání tzv. hlášek a dalších odkazů vztahujících se k různým 

mediálním obsahům žánru fantastika.285  

Na Akiconu se vyskytovaly výrazy bišík a bišinka, označující chlapce a dívku. 

Dle dotázaného organizátora tato slova vychází z japonského bishonen, což znamená 

pěkný chlapec.  

Z vlastního bádání mohu dále doplnit slovo org, což je slovní hříčka. Je to 

zkrácení slova organizátor, které foneticky připomíná slovo ork (skřet). Označování 

příslušníků jednotlivých fandomů zní mj. trekkie bronies, whoviani, což není výsada 

conů, nýbrž je to běžné v rámci fanovské komunity.    

                                                 
284 Příloha č. 35 
285 Příloha č. 40 
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Vztah conů mezi sebou  

Co se týče interakce, je vhodné zmínit, že jsem nenašla důkaz rivality mezi 

jednotlivými cony, až na jednu výjimku. KoprCon na facebookovém profilu uvádí: „Jen 

bychom rádi připomněli naši otevřenou nenávist vůči poníkům a jakýmkoliv 

poníkovským projevům. Iniciativa ‚Poníky na KoprConu nechceme‘ stále žije. Prosím, 

než se registrujete, přečtěte si pravidla účasti.“286 Jedno z nich zní: „Poníci na 

KoprCon nepatří. Fanoušci i nefanoušci jakéhokoliv fenoménu jsou na naší akci vítáni, 

ovšem kostýmy odkazující na “My Little Pony” jsou na KoprConu považovány za 

nechtěné, nežádoucí a zakázané.“287 Ve vláknu k tomuto oznámení pak organizátoři 

neuvádějí důvody tohoto nařízení, pouze trvají na svém postoji. Objevují se prohlášení 

jako „ je to čistě slepá zášť, ale nedáme si ji vzít.“288 Domnívám se, že na tyto výroky je 

však nezbytné nahlížet s jistou mírou nadsázky. Nicméně své stigma v rámci fanovské 

komunity vnímají i samotní organizátoři conu zaměřeného na fandom My Little Pony 

(znám také jako Bronies fandom). V dotazníku k organizaci conu uvedli: „Když uvážím 

okolnosti vzniku Bronies fandomu (…) kontroverzi, která jej do jisté míry provází 

dodnes, je úžasné vidět, že během pár let se nám povedlo zorganizovat takovouto 

akci.“289 

  

Otevřenost  

Na conech je znatelná atmosféra podporující otevřený projev názorů 

a akceptující lidskou rozmanitost. Součástí programu jsou mj. i přednášky zaměřené na 

otázku sexuální orientace. Jako příklad poslouží přednáška Homosexualita v Asii 2 – Ja 

ponsko, Čína, Indie, Thajsko Korea a další. Jak se staví v těchto zemích 

k homosexualitě či obecně LGBT komunitě jako takové? Druhá část Vám snad zodpoví 

všechny otázky.290 Převlékání se za postavu opačného pohlaví je bráno jako 

                                                 
286 KOPRCON. (Jen bychom rádi připomněli naši otevřenou nenávist vůči poníkům). 

In: Facebook [online]. 26. října 2015 [cit. 2016-24-04]. 

Dostupné z: https://www.facebook.com/koprcon/photos/a.152284197290.114572.127380137290/101532

37271267291/?type=3&theater  
287 Pravidla účasti. KOPRCON [online]. 2015 [cit. 2016-04-23]. 

Dostupné z: http://www.cswu.cz/koprcon/prihlaseni/pravidla-ucasti  
288 KOPRCON. (Jen bychom rádi připomněli naši otevřenou nenávist vůči poníkům) 

In: Facebook [online]. 26.10.2015 [cit. 2016-24-

04]. Dostupné z: https://www.facebook.com/koprcon/photos/a.152284197290.114572.127380137290/101

53237271267291/?type=3&theater  
289 Příloha č. 38 
290 Příloha č. 28 
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samozřejmost. Například můj prvotní informátor má ve svém kostýmovém portfoliu 

i ženskou hrdinku. Jednu kategorii kostýmové soutěže na Festivalu fantazie vyhrála 

slečna, která měla kostým záporného hrdiny Lokiho z Avengers. Nenašla jsem důkazy 

o tom, že by odlišnost sexuální orientace či pohlaví cosplayované postavy byla 

předmětem kritiky či nesouhlasu účastníků. 

Otevřenost se týká i témat sexu a erotiky. Validitu tohoto tvrzení podporuje mj. 

existence na sexuální a erotické téma zaměřeného ErotiConu. Nebudeme-li jej brát 

v úvahu, lze najít důkazy i v rámci jiných conů. Na programu Festivalu fantazie se 

objevilo 50 odstínů českého fandomu II. V informační brožuře stojí, že jde 

o „premiérové čtení skvostu české erotické tvorby: Hlavními protagonisty našich 

úžasných porno povídek budou naši známí z conové scény. Nebude chybět ani nespočet 

fandomových narážek. O procítěný přednes se postará Pan Dan.“291 Tuto část 

programu jsem osobně navštívila. Místnost, ve které se odehrávala, byla zaplněná. V 

jedné z povídek figurovali tři conaři, kteří byli přítomni i na přednášce. Při recitování se 

snažili naznačováním přehrát popsané scény. Součástí hlavního programu Conecu byla 

přednáška Videoherní erotika v herním zaklínači. Nutno podotknout, že účast na těchto 

přednáškách bývá částečně regulována (například zařazením v nočních hodinách).292  

Rys otevřenosti a akceptace akcentují i samotní pořadatelé. Plakát ke cosplayové 

soutěži Conecu hlásá: „Máš zálibu v převlékání, kterou okolí nechápe? Na Conci 

nikoho nepohoršíš!”293 Plakát obsahoval fotku Robina Williamse převlečeného za ženu 

(vystupoval tak ve filmu Mrs. Doubtfire – Táta v sukni). Domesticon sám sebe popisuje 

jako „místo pro setkávání, bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, přesvědčení a povolání. Ať 

už se vám obouručák houpe proklatě nízko u pasu nebo dáváte přednost magii, je 

Domesticon místo pro vás. Setkávání a vzájemné rozšiřování obzorů je jednou z jeho 

hlavních funkcí.“294 

Domesticon ve svém popisu dále relativně přesně vystihuje podstatu většiny 

conů. „Domesticon je con od lidí, kteří mají rádi fantastiku, pro lidi, kteří mají rádi 

fantastiku. Ta je v tomto případě brána trochu volněji – tedy ne jako jenom fantasy nebo 

jenom sci-fi, ale jako všechno, co nějak souvisí s oním pověstným ‚něco je jinak‘. Těšit 

                                                 
291 Příloha č. 29 
292 Jako příklad slouží pořad BDSM Příloha č. 27  
293 CONEC. (Letos se můžete opět těšit na Cosplay soutěž). In: Facebook [online]. 5. 8.2015 [cit. 2016-

24-04]. Dostupné z: 

 https://www.facebook.com/OSConec/photos/a.693680183982390.1073741829.646182175398858/11678

83746562029/?type=3&theater  
294 Pár slov…. Domesticon [online]. 2016 [cit. 2016-04-23]. Dostupné z: http://domesticon.smeagol.cz/  

https://www.facebook.com/OSConec/photos/a.693680183982390.1073741829.646182175398858/1167883746562029/?type=3&theater
https://www.facebook.com/OSConec/photos/a.693680183982390.1073741829.646182175398858/1167883746562029/?type=3&theater
http://domesticon.smeagol.cz/
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se můžete na literární přednášky i workshopy, diskuze, a to jak oficiální, tak pokoutní 

někde na chodbě nebo v baru s dobrotami.“295  

 

Technologie využívané cony  

K dalším zjištěným údajům patří i využívání technologií speciálně vytvořených 

pro cony. Pro zájemce je dostupná aplikace Condroid, která je zdarma pro zařízení 

s operačním systémem Android 2.2 a vyšší. Jde o elektronickou verzi programu conů 

včetně anotací. Poskytuje data Festivalu fantazie, Akiconu, Gameconu, STARconu 

a slovenským Slavconu a Kozmodrómu.296 Pro přihlášení na con a k nákupu vstupenek 

využívají některé cony speciální portály, na které je třeba se registrovat. Například 

systém Festivalu fantazie se jmenuje AMBER297. Jak jsem již zmínila, Animefest 

využívá vlastní personální systém HRYZ.298 

 

5.1.6 Následky 

Posledním článkem v rámci paradigmatického modelu jsou následky. Lze 

konstatovat, že fani získávají během conování určité zkušenosti, kterým se podrobněji 

věnuje kapitola 5.1.2. Na základě zkušeností pak mohou conaři identifikovat například 

příležitosti pro zlepšení těchto akcí.  

 

Vyhodnocené příležitosti ke zlepšení  

Bravo by na conech vylepšila způsob organizace, především u přednášek. 

Dodává, že programových linií bývá někdy příliš, což má za důsledek nutnost vybírat si 

mezi zajímavými tématy a pro přednášející zbytečně nízkou účast. Vylepšila by i místa 

konání, neboť například v třídách školy se „špatně přežívá a žije.“299  

Foxtrot vnímá jako nedostatek, že na některých conech účastníci spali na 

chodbách, neboť pro ně nebylo místo. Další příležitostí pro zlepšení je dle něj hygiena, 

konkrétně dostupnost hygienických potřeb.300  

                                                 
295 Pár slov …. Domesticon [online]. 2016 [cit. 2016-04-23]. Dostupné z: http://domesticon.smeagol.cz/  
296 Condroid – průvodce conem pro Android. Condroid [online]. 2015 [cit. 2016-03-01]. Dostupné z: 

http://condroid.fan-project.com/#download  
297 Nejdůležitější. Festival fantazie [online]. © 2011 [cit. 2015-11-03]. Dostupné z: 

http://amber.festivalfantazie.cz/seznam_ucastniku.php?change_action=ff  
298 Příloha č. 38 
299 Bravo, Příloha č. 40 
300 Příloha č. 40  

http://domesticon.smeagol.cz/
http://condroid.fan-project.com/#download
http://amber.festivalfantazie.cz/seznam_ucastniku.php?change_action=ff
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Dle Hotel by se cony měly zaměřit více na fanoušky a méně na finance.301  

Juliett mezi rezervy conů řadí to, že by se mohly udělat levnější a lepší. 

Z pohledu osoby občasně organizující eventy by doporučil aplikovat některé využívané 

postupy a technologie při zajišťování conů. Mezi rezervy řadí administrativní záležitosti 

a změny v programu.  

 

„Mám tendenci si říkat, proč prostě některý postupy a metody a řekněme 

technologie třeba, který jsou běžný třeba na nějakejch konferencích, se vlastně 

nezavedou na těch conech, že by to strašně zjednodušilo celou věc.“ (Juliett)302 

 

Jak z výpovědí vyplývá, respondenti se shodují, že příležitosti ke zlepšení 

existují primárně v organizaci akcí, jak z hlediska programu, tak například kvality 

služeb. 

 

Schopnost definovat con a conaře 

Dalším důsledkem je pro účastníky vytvoření si představy o tom, jak vypadá 

typický con a jeho účastník. Zjištěná data zodpovídají výzkumnou otázku č.8 „Jak 

respondenti vnímají ostatní účastníky a samotné cony?“ 

 

„Je to prostě o tom, že se třeba na víkend sejdou lidi, kteří se znají, se stejnýma 

zálibama a zabrousí třeba do školy, kde se přednáší o věcech, které je zajímají, nebo si 

dávají tipy, hrajou deskovky a prostě se baví. To je hlavně o přátelích a o tom, že se 

bavíme.“ (Alfa)303 

 

Conaři podle Alfy již neodpovídají stereotypům, které postupně mizí. Jako 

příklad stereotypu uvádí „týpka, co má tričko 3XL a v létě by sis k němu nesedla.“304 

Věří, že typický účastník conu je ochotný, otevřený a je s ním legrace.  

 

Dle Bravo je každý účastník svým způsobem „uletený“305, a to v dobrém slova 

smyslu. Ve stejném duchu pak popisuje samotné cony.  

                                                 
301 Příloha č. 40  
302 Juliett, Příloha č. 40  
303 Alfa, Příloha č. 40 
304 Tamtéž. 
305 Bravo, Příloha  č.39 
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„Áno, je to tá vec, kde budú tí divný ľudia v týchto divných kostýmoch a zároveň, 

že tam budú prednášky o nejakých dobrých témach a eventuálne, že potom všetci ideme 

niekam na pivo a bavíme sa o tom a šmitec.“ (Bravo)306 

 

Charlie jako definici conu parafrázovala jednu reportáž, kterou četla. 

 

„Con je místo, kam školou povinné děti jezdí, aby si ze svého kapesného mohly 

zaplatit vstupenku, za kterou jdou na přednášku Františky Vrbenské, která jim pod 

průhledným názvem ‚Ženy, hrdinky české literatury‘ přednáší hodinu o Boženě 

Němcové. A nikdo neodejde.“ (Charlie)307  

 

Dle Delty je con festivalem či setkáním fanoušků určitých žánrů, kde si 

vyměňují názory, nápady, chodí na přednášky týkající se oblasti jejich zájmu a setkávají 

se s lidmi, které by nikde jinde nemohli potkat. U definování conaře zaváhal, neboť není 

přesvědčen, že existuje typický návštěvník. Jako jeho charakteristickou vlastnost uvedl 

zájmy, které nejsou úplně mainstreamové.308  

Echo popsal conaře jako člověka, který má nějakou zálibu, o kterou se zajímá 

a aktivně ji i rozvíjí. Dle jeho názoru je zajímavé, že „jsou ty lidi takový divný. Správně 

divný.“309 Dodal, že conaři jsou konzumenti, kteří zároveň něco sami vytváří.  

Foxtrota návštěvníci conu, na jehož organizaci se podílí, dle jeho slov nabíjí. 

Con definuje jako setkání lidí, které spojuje nějaký zájem, kteří se sejdou na jednom 

místě a nějakým způsobem interagují. Dodal, že na conech si mohou vyměnit názory, 

popovídat si a dozvědět se něco nového. Typický conař se dle jeho názoru vyznačuje 

cosplayem a přísnou snahou hrát postavu. Dále zmiňuje i to, že často mají účastníci 

rozsáhlé znalosti o daných mediálních obsazích.310  

Pro Hotel jsou conaři obyčejní lidé, nicméně lze poznat, když jedou na con, 

neboť nosí plášť, mívají zbraň a kufr či batoh. Con vnímá jako setkání přátel.  

 

                                                 
306 Bravo, Příloha č. 40 
307 Charlie. Příloha č. 40 
308 Příloha č. 40  
309 Echo. Příloha č. 
310 Příloha č. 40  
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„Prostě tam na conu neexistuje, že byste si nepomohli, a je pravidlem, co je na 

conu, co se na conu řekne, to tam zůstane.“ (Hotel)311 

 

Dle Indie je con sjezdem fanoušků fantastických obsahů, na kterém jsou 

přednášky a kde se účastníci baví, sledují projekce a sdílí svoje zkušenosti. Dodává, že 

je to stejné jako třeba sjezd včelařů nebo sjezd sběratelů umění, jen účastníci konverzují 

o něčem jiném. Conaře popisuje jako osoby, jež na základních školách považovali za 

šprty, které zajímá věda, objevy či technické vymoženosti.312  

Dle Julietta je con jednoduše srazem fanoušků fantastiky. Společným 

jmenovatelem pro většinu účastníků conů  je pak dle jeho slov „licence pro neomezený 

nadšení nad čímkoliv“,313 ve většině případů jde o nadšení týkající se sci-fi nebo 

fantasy.  

 

Příslušnost ke komunitě  

Conování plní zároveň funkci projevu příslušnosti k fanovské komunitě. A tak 

se podílí na tvorbě negativ a pozitiv, které přináší příslušnost ke komunitě.  

Alfě příslušnost ke komunitě poskytuje zážitky, přátele a kontakty. Naskytlo se jí i 

několik možností výdělku. Dále získává tipy od přátel na knížky a filmy. Jako 

negativum vnímá občas se vyskytující nevraživost mezi jednotlivými sociálními 

skupinami.314  

Bravo uvádí, že fanovská komunita je velmi aktivní a tvořivá, což je pro ni 

inspirující, neboť ji to posouvá ve sféře osobní i pracovní. Zároveň má díky tomu 

k dispozici místo, kde může diskutovat o jiných věcech, než o kterých by mohla hovořit 

se svými přáteli z práce. Dodává, že komunita „je místo, kde může být divná a je to 

normální.”315  

Obdobný aspekt jakési stejnosti v divnosti vnímá i Charlie.  

 

„Všichni jsme znali ten pocit na základní a střední škole někdy, že celý svět je 

normální jen my jsme letadla. A ve fandomu nacházíme ta další letadla. Takže 

zjišťujeme, že jsme taky normální, že taky někam patříme, že to, že si z nás někteří 

                                                 
311 Hotel. Příloha č. 40  
312 Příloha č. 40  
313 Juliett. Příloha č. 40  
314 Příloha č. 40  
315 Bravo Příloha č. 40 
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neustále čtou, není nic divnýho, že někteří z nás píšou, není nic divnýho, to že kluci si 

šijou, není nic divnýho.“ (Charlie)316 

 

Delta jako výhody zmínil komunitu a budování kontaktů. 

Echu to dává možnost potkávat se s lidmi, kteří mají stejné zájmy a prostředek 

seberealizace, neboť spravuje několik komunitních webů. Žádné nevýhody nevidí.  

Pro Foxtrot je výhodou to, že se jedinec může stát součástí nějaké komunity, 

jejíž členové si navzájem ozřejmují aspekty z mediálního obsahu, kterým nerozumí. Dle 

jeho názoru se daní jedinci mohou jednodušeji socializovat, i když za normálních 

okolností tak činí s obtížemi. Důvodem je skutečnost, že se jedná o seskupení se 

stejnými zájmy a podobnými názory.  

Golf příslušnost ke komunitě dává přátele a lidi, se kterými si má co říci, a stejně 

jako Foxtrotovi jí to přináší možnost se socializovat. Nepříjemnosti nyní neregistruje. 

Hotel na tuto otázku odpověděla, že takto pozná spoustu zajímavých lidí 

a dostane se na zajímavá místa. Mezi obtíže řadí finance, a to v souvislosti s účastí na 

conech.  

Indii příslušnost ke komunitě přináší kamarády a možnost diskutovat o žánru 

fantastika. Jako negativum vnímá to, jak na ni pohlíží osoby, které nejsou součástí 

komunity.317  

Juliettovi jeho příslušnost přináší přátele a přístup k aktivitám, které mu přijdou 

úchvatné. Stejně jako Bravo a Charlie vidí pozitivum v tom, že v komunitě je vyšší 

tolerance odlišností.  

 

„V komunitě fandomu spousta věcí projde jako v pohodě, i když prostě v jiných 

komunitách by se na to lidi koukali, jako že to je divný…Fandom je takový trochu 

otevřenější prostě, nehodnotí určitou divnost…ale  možná, že spousta lidí ve fandomu 

má pocit, že jsou  většinovou společností vnímáni jako divní. Teda tím pádem nemají 

problém přijmout sami věci, který by normálně byly vnímaný jako divný.“ (Juliett)318 

 

S conováním a potažmo i příslušností k fanovské komunitě souvisí i možnost 

existence určité stigmatizace, jak naznačila literatura uvedená v teoretické části. Z mého 

                                                 
316 Charlie, Příloha č. 40  
317 Příloha č. 40  
318 Juliett, Příloha č. 40  
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výzkumu vyplynulo, že conaři, včetně organizátorů, si jsou této stigmatizace vědomi, 

nicméně na rozdíl od předpokládaného negativního nádechu bývá tato stigmatizace 

vnímána spíše pozitivně.  

 

Socializace 

Důsledkem je i socializace, neboť mezi jednotlivými účastníky, nejenom během 

conů, ale i poté, probíhá komunikace a dochází k interakcím.Zjišťená data zodpovídají 

výzkumnou otázku č. 12 „Komunikují conaři s ostatními účastníky srazu i mimo con?“ 

 

Mimo cony je s účastníky v kontaktu například Alfa, která si na conech našla 

přátele, se kterými se vzájemně zvou například na oslavy narozenin. Dodává, že 

socializaci napomáhá Facebook.  

Deltu během conů oslovují lidé, kteří ho následně kontaktují prostřednictvím 

Facebooku. Stejný postup využívá i on.  

Juliett s vybranými jedinci komunikuje z pracovních důvodů, s některými se 

schází v rámci každotýdenních setkání v hospodě.  

 

Vývoj conů  

Organizátoři s účastníky komunikují nejen před konáním akce, ale i po jejím 

skončení. Kromě sdílení fotek či případných reportáží v médiích žádají conaře 

o poskytnutí zpětné vazby. Jako příklad lze uvést část příspěvku pořadatelů Fénixconu – 

Parconu: „Jsme rádi, že se vše povedlo a program měl úspěch, což dokazovalo i to, že 

ještě v neděli ráno se řada lidí těšila bujarému veselí. Děkujeme vám také za vaše 

podněty a připomínky a budeme moc rádi za další.“319 

Důsledkem je tedy i vývoj samotných conů. Potvrzují to například organizátoři 

Ostraconu: „V roce 2008 a 2009 byly na Ostraconu turnaje v DrD, aréna a lukostřelba, 

k tomuto se v roce 2015 přidaly i komorní LARPy a další hry na hrdiny (Dračí doupě 2, 

DnD) a turnaje v deskových hrách. Tedy věci, které měly úspěch, jsme zachovali a to, co 

nemělo tak pozitivní odezvu nebo to již nebylo možné, jsme se rozhodli s tím 

nepokračovat.“320 

  

                                                 
319 Fénixcon. (Jménem pořadatelů chci poděkovat…). In: Facebook [online]. 7.12.2015 [cit. 2016-04-

10]. Dostupné z: https://www.facebook.com/FenixconParcon/?fref=ts  
320 Příloha č. 38 

https://www.facebook.com/FenixconParcon/?fref=ts
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5.1.7 Diagram paradigmatického modelu  

Na základě zjištěných dat jsem sestavila paradigmatický model conování dle 

Strausse a Corbinové321, který vypadá následovně:  

 

Obrázek  Paradigmatický model conování 

 

 

 

Zdroj: Autor 

 

                                                 
321 STRAUSS, Anselm a Juliet Corbinová. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 

zakotvené teorie. Boskovice: Sdružení Podané ruce, 1999. ISBN 80-85834-60-X. S. 72. 
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5.2 Dokončení analýzy dat  

Vytvoření paradigmatického modelu bylo nezbytným krokem dokončení 

analýzy pomocí principů metody zakotvené teorie. Základem je zodpovězení otázky 

Jakou teorii nebo vysvětlení lze odvodit analýzou nashromážděných dat o daném 

fenoménu?  

Jak z výše uvedených údajů vyplývá, není nejvhodnější nahlížet na cony 

a conaře jako na dva proti sobě stojící aspekty. Spíše jsou spojeny v prvek conování, 

který je praxí a nedílnou součástí české fanovské komunity.  

Popsané fenomény ukazují na to, že na conu platí jiná pravidla a normy chování, 

než jaká jsou typická v běžné společnosti. Částečně naplňují princip označovaný jako 

magic circle. Dle něj je synteticky vytvořený svět (v případě mého výzkumu con) 

chráněn jakousi pomyslnou membránou. V tomto světě pak platí jiná pravidla. Jejich 

dodržování tento svět chrání. Ten, kdo vstoupí za membránu, se pak musí tamním 

pravidlům podřídit. U conu je to například tykání. Protože je ale tato membrána svým 

způsobem porézní a její procházení probíhá obousměrně, lidé si nosí své názory 

a přístupy s sebou. V důsledku jsou pak pohledy na věci vně i uvnitř něj propojené. Jak 

jsem zjistila, účastníkům žánr fantastika a conování pomáhá zhodnocovat dění v jejich 

životě. Cony však nejsou plně odtrženy od běžného života, neboť plní i komerční 

funkci. Spíše než syntetickým světem tak jsou rozšířením každodenního života fana.  

Na rozdíl od zahraničních conů nemají česká setkání těžiště v prodávání 

tematických předmětů a setkávání se slavnými osobnostmi, i když i tyto prvky jsou 

zastoupeny. Naopak podstata tkví v aktivitě fanů, kteří se velkou měrou podílejí na 

programu. Cony se vyznačují otevřeností mj. v oblasti sexuality a tolerancí variability 

lidského bytí, což organizátoři i aktivně podporují. Co se týče konzumace žánru 

fantastika conaři, ve mnou zkoumaných případech nešlo o fanatickou adoraci určitých 

mediálních obsahů v důsledku zapříčiňující sociální izolaci, ba právě naopak. Žánr 

fantastika je pro fany kromě formy zábavy i způsobem, jak rozšířit možnosti rozvíjení 

hypotetických úvah na různá témata, například sociální či technologická. Con pak slouží 

jako online i offline komunikační platforma pro debaty s osobami obdobně 

smýšlejícími, a tím jako nástroj socializace. Conování je tedy spíše než útěkem od 

reality (i když i tuto funkci plní) možností, jak existovat v širším a rozmanitějším rámci. 
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5.3 Zhodnocení výzkumu  

Než přejdu k závěru, zhodnotím výzkum – shrnu zodpovězení výzkumných 

otázek, porovnání dat s teoretickými východisky a využitelnost výzkumu.  

 

5.3.1 Zodpovězení výzkumných otázek  

 

V metodologické části jsem na základě odborné literatury stanovila výzkumné 

otázky, které jsem postupně zodpověděla. Pro větší přehlednost uvedu jejich souhrn.  

 

1) Jak jsou cony v ČR realizovány (kdy, kde)?  

Realizace conů je variabilní. Akce se pořádají ve velkých městech, jakými jsou 

Brno a Praha, ale i v těch menších. Jako příklad lze zmínit Chotěboř. Akce se konají 

zpravidla jednou do roka v podobných termínech. Pořadateli jsou preferovány 

prodloužené víkendy. Existují jednodenní i vícedenní cony. Cena vstupenek závisí na 

datu zakoupení, stejně tak i na délce pobytu na conu. Organizátoři poskytují různé 

slevy. K dostupným službám patří ubytování, stravování a prodej tematického zboží. 

 

2) Jaké počty účastníků evidují české cony?  

Počty účastníků jsou taktéž variabilní. Z dat, která poskytli organizátoři, lze 

vytvořit škálu o hodnotách 30 až 3 700 účastníků.  

 

3) Jak jsou české cony organizovány a koordinovány (využívají organizátoři 

dobrovolníků)?  

Organizátoři využívají při pořádání conů dobrovolníky. Ti obecně pracují bez 

nároku na finanční odměnu, nicméně získávají benefity například ve formě volného 

vstupu. Co se týče koordinace, vyskytuje se jak rovnostářství, tak hierarchie, přičemž 

druhé jmenované převládá. Počty organizátorů jsou vázány na počet účastníků. Počet 

návštěvníků, který připadá na jednoho organizátora, se pohybuje v rozmezí 3,3 až 18,8 

osoby. Mediánem je hodnota 10, 25 návštěvníka na organizátora. 

 



92 

 

4) Z čeho sestává program conů v ČR?  

Náplň jednotlivých conů je velmi rozmanitá. Rozlišit ji lze dle počtu a druhu 

zastoupených médií a subžánrů fantastiky. Zastoupeny jsou i pohybové a společenské 

aktivity či vzdělávací pořady. Program je ovlivněn zpětnou vazbou, kterou organizátoři 

získají. Na vybraných conech se vyskytují hosté z řad známých osobností, nicméně 

tento faktor není tak signifikantní jako v zahraničí.  

 

5) Jak české cony komunikují? 

Primárně využívanými komunikační kanály conů jsou vlastní web a Facebook. 

Menší četnost se objevuje u fór, Twitteru a Youtube. Mezi partnery jednotlivých akcí 

lze nalézt i média. K propagaci slouží také plakáty, distribuované v rámci jiných conů, 

a vzpomínkové předměty, jakými jsou trička či odznaky.  

 

6) Jak cony v ČR probíhají?  

Podstata dění na českém conu, pro kterou využívám termín conování, tkví 

v setkávání se s přáteli, rozvíjení hypotetických úvah na různá témata a věnování se 

souvisejícím aktivitám, například v podobě cosplaye. To vše se odehrává v otevřené 

atmosféře, která akceptuje lidskou rozmanitost a poskytuje účastníkům pocit souznění 

v odlišování se od běžné společnosti. Výzkum potvrdil existenci zásadních rozdílů mezi 

zahraničními a českými cony. Model zahraničních conů, stanovený v souladu 

s odbornou literaturou, se vyznačuje přítomností slavných osobností, prodejem zboží 

a četným výskytem cosplayerů. České cony se vyznačují akcentem na fanoušky a jejich 

aktivitu, setkáváním se s přáteli a výskytem cosplayerů, přičemž komerční funkce je 

neoddělitelným, nicméně sekundárním prvkem.  

 

7) Jak conaři konzumují média žánru fantastika (jaké subžánry, jaká média)? 

Nejčetněji se na základě polostrukturovaných etnografických interview 

vyskytuje konzumace knih a filmů. Ze subžánrů se největší oblibě těší fantasy a sci-fi. 

Respondenti dotazníkového šetření tráví konzumací fantastiky přibližně 10-11 hodin 

týdně. S přihlédnutím k datům z polostrukturovaných etnografických interview lze 

konstatovat, že fani se obecně žánru fantastika věnují, pokud ne na denní, tak na týdenní 

bázi.  
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8) Které s žánrem fantastika související aktivity účastníci conů provozují?  

Výzkum identifikoval cosplay jakožto nejčetněji v České republice 

provozovanou aktivitou, která souvisí se žánrem fantastika. Motivací pro tuto činnost je 

radost z procesu vytváření či hlubší a komplexnější zážitek z konzumace daných žánrů. 

Signifikantní je i výskyt vytváření literárních děl, vlastních i ve formě fan fiction. 

S aktivitami souvisí i tok peněz, například v podobě výdajů za látky pro kostýmy, či 

naopak generování zisků psaním. Aktivitám se fani hojně věnují i během conů, čímž se 

tyto aktivity stávají jednou ze tří složek conování.   

 

9) Jak probíhá účast fanů na conech?  

Účastníci navštěvují cony v největší míře jednou až dvakrát za rok, vyšší 

frekvence však není výjimkou. Fani vykazují tendenci být na conu přítomni po celou 

dobu trvání. Conaři si často volí program k navštívení podle toho, co je v danou chvíli 

zaujme. Výběr ovlivňuje příslušnost k fandomu. Motivací pro účast je setkání s přáteli 

a získávání nových informací a zážitků.  

 

10) Jakou roli v jejich životech hraje žánr fantastika?  

Lze tedy konstatovat, že role žánru fantastika v životech conařů je u každého 

jedince unikátní. Může být zálibou, nástrojem sebereflexe, prostředkem úniku 

z běžného života či naopak součástí profesního života. Příslušnost ke komunitě 

poskytuje conařům možnost se socializovat.  

 

11) Jak respondenti vnímají ostatní účastníky a samotné cony? 

Odpovědi respondentů v rámci této otázky byly značně variabilní. Lze tedy 

konstatovat, že cony obecně vnímají jako setkání fanoušků daného žánru, kde mohou 

potkat své přátele. Dokázali identifikovat i příležitosti ke zlepšení, k nimž řadí 

organizaci conů.  

 

12) Komunikují conaři s ostatními účastníky srazu i mimo con? 

Výzkum zjistil výskyt conařů, kteří komunikují s ostatními účastníky i mimo 

dané akce. Potvrdil tak, že cony slouží mimo jiné jako nástroj socializace.  
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5.3.2 Porovnání dat s teoretickými východisky  

Když jsem porovnala sesbíraná data s teoretickými východisky, které 

poskytla odborná literatura, došla jsem k následujícím závěrům:  

 Potvrzují se tvrzení Denise McQuaila, že odkazování na mediální zkušenost 

může napomoci konverzační výměně.322 Výsledky podporují i další jeho závěry, a to, že 

mediální obsahy mohou vytvářet publika formující se do sociální skupiny, vyznačující 

se charakteristickým způsobem oblékání, chování a mluvy.323 Výpovědi respondentů 

potvrdily i domněnku, že mediální obsah může sloužit jako výchozí bod pro identifikaci 

a usnadnit neformální sociální kontakty.324  

Conaři aktivně pracují i s mediálními obsahy, využívají je například jako 

předlohy pro vytváření kostýmů či jako materiál, z něhož vychází fan fiction. Nedělají 

to pouze individuálně, ale i v rámci sociálních skupin. Potvrzuje to tak domněnky 

Henryho Jenkinse, dle kterého obsahy slouží jako základ pro vlastní tvorbu fanů 

a sociální interakce. Stejně tak jejich výpovědi podporují tvrzení, že díky technologiím 

mohou komunikovat na denní bázi tak, jak Jenkins tvrdí.325 Za pravdu dávají i Jakubovi 

Mackovi v tom, že conaři jsou si vědomi stigmatu.326 Překvapivý je ovšem jejich 

pozitivní náhled na tuto skutečnost, který pramení z pocitu jakéhosi souznění. „Všichni 

jsme znali ten pocit na základní a střední škole někdy, že celý svět je normální jen my 

jsme letadla. A ve fandomu nacházíme ta další letadla. Takže zjišťujeme, že jsme taky 

normální, že taky někam patříme, že to, že si z nás někteří neustále čtou, není nic 

divnýho, to že někteří z nás píšou, není nic divnýho, to že kluci si šijou, není nic 

divnýho.“ (Charlie)327 

 

Nepotvrdilo se mínění, že fani tráví volný čas ve fandomu, zatímco během 

pracovní doby se pohybují ve společnosti obyčejných lidí. Naopak žánr fantastika a 

příslušnost k fandomu může být součástí jejich profese.328 

                                                 
322 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 1. S českou předmluvou Jana Jiráka. 

Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-200-9. S. 339 
323 Tamtéž, s. 322 
324 Tamtéž, s. 339 
325 Henry Jenkins. INTERACTIVE AUDIENCES?. Massachusetts Institute of Technology: publications 

Henry Jenkins. [online]. [cit. 2016-05-12]. Dostupné z: 

http://web.mit.edu/21fms/People/henry3/collective%20intelligence.html 
326 MACEK, Jakub. Fandom – subkultura textu: Profesionální česká SF a F periodika před rokem 2000. 

Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-856-5. S. 13 
327 Charlie. Příloha č. 40  
328 GRAY, Jonathan, Cornel Sandvoss, and C. Lee Harrington. Fandom: identities and communities in 

a mediated world. New York: New York University Press, 2007. ISBN 978-0-8147-3182-6. S. 190. 

http://web.mit.edu/21fms/People/henry3/collective%20intelligence.html
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Co se samotných conů týče, výzkum potvrdil myšlenky Matthewa Pustze, že jde 

o událost, která spojuje kulturu a obchodování. Nicméně cony v České republice obecně 

neslouží primárně k „výrobě peněz“, jak Pustz uvádí.329 V tuzemském prostředí je jejich 

pozornost upínána směrem k fanouškům. Jejich status pořadatelé i návštěvníci vnímají 

jako akci fanoušků pro fanoušky.  

 

5.3.3 Využitelnost výzkumu  

Sesbíraná data lze aplikovat i v samotné organizaci conů, jelikož conaři, se 

kterými jsem uskutečnila interview, vidí příležitost pro zlepšení mj. právě v této oblasti. 

K optimalizaci programu i nabízených služeb by mohlo napomoci vytvoření kódování 

účastníků vycházející z mnou sestavených kategorií, které by zohledňovalo mj. 

konzumované subžánry a typy médií či navštěvované přednášky. Pro ilustraci uvedu 

hypotetický příklad. Organizátor přidá do registrace účastníků možnost vyplnění 

krátkého dotazníku. Jako výstup by mohl mít sérii unikátních kódů, kdy by první údaj 

znamenal pořadové číslo jedince, druhý všechny jím konzumované subžánry, třetí 

využívaná média. Zjistil by, že pětina respondentů má ráda komiksy a zároveň horor. 

Na základě tohoto výstupu by mohl upravit program či literaturu v knihovničce. Jde 

o velmi zjednodušený příklad, ale pro vytvoření představy postačí.  

Pro další výzkumníky bych navrhla ke zpracování následující témata: Vliv 

působení v komunitě fanů na schopnost jedince přijmout svou příslušnost k LGBT+, 

Vliv filmů uváděných v kinech na vývoj programu conů či Mediální pokrytí conů 

pořádaných v ČR.    

                                                 
329 PUSTZ, Matthew. Visiting Comic-Con, Revisiting Comic Book Culture. In. BOLLING, Ben a 

Matthew J. Smith. It Happens at Comic-Con: Etnographic Essays on a Pop Culture Phenomenom. 

Jefferson: McFarland & Company, 2013. ISBN 9781476614472. S.10 
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Závěr 

Cílem práce stanoveným v tezi bylo nastínit fungování conů v České republice 

a odhalit, co motivuje conaře k jejich návštěvě, ke konzumaci samotného žánru 

a k věnování se souvisejícím aktivitám. Účelem bylo zkoumání specifické praxe české 

komunity fanů v komplexnějším pojetí. V jednotlivých kapitolách jsem postupně 

zodpověděla výzkumné otázky definované na základě odborné literatury. Využila jsem 

k tomu data sesbíraná prostřednictvím zúčastněného pozorování, polostrukturovaných 

etnografických interview, neformálních a nestrukturovaných etnografických interview, 

dotazníkových šetření a analýzy dokumentů, tak jak jsem stanovila při designu 

výzkumu. 

Prostřednictvím otevřeného kódování podle principů metody zakotvené teorie 

jsem získané údaje roztřídila do kategorií. Tento krok vedl k definování conování, které 

jsem s využitím axiálního kódování zasadila do paradigmatického modelu. Model 

posloužil k dokončení analýzy.  

Z výzkumu vzešla řada poznatků. Na rozdíl od zahraničních conů nemají česká 

setkání těžiště v merchandisingu a setkávání se slavnými osobnostmi, i když i tyto 

prvky jsou zastoupeny. Naopak převažující faktor tvoří aktivita fanů, kteří se velkou 

měrou podílejí na programu. Přesto nelze opomíjet i komerční funkci českých akcí, 

neboť i na nich se prodávají různé tematické předměty, jakými jsou doplňky ke 

kostýmům. To považuji za podstatné vzhledem k tomu, že respondenti jsou ochotni 

právě do kostýmů investovat relativně vysoké sumy. Naopak čím se české cony 

podobají zahraničním, je obliba cosplaye.   

České cony se vyznačují otevřeností, mj. v oblasti sexuality a tolerancí 

variability lidského bytí, což organizátoři aktivně podporují. Tento aspekt vnímají 

i samotní účastníci, pro něž jsou cony místem svobody setkávání přátel. Mezi rezervy 

akcí řadí převážně organizaci conů.  

Žánr fantastika je pro fany kromě formy zábavy i způsobem, jak rozšířit možnosti 

rozvíjení hypotetických úvah na různá témata. Con pak slouží jako online i offline 

komunikační platforma pro debaty s osobami obdobně smýšlejícími, a tím jako nástroj 

socializace.  
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Conaři si jsou vědomi své stigmatizace, která s conováním souvisí. Nicméně 

právě díky příslušnosti ke komunitě, jež se vyznačuje přítomností jim podobných osob, 

mají obecně tendenci vnímat toto stigma spíše pozitivně.  

Tento výzkum může posloužit jako výchozí pro další bádaní, například pro 

srovnání s mediálním obrazem conů v českých médiích.  
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Summary  

The objective of this dissertation, as defined in the thesis statement, was to 

outline the function of conventions (‘cons’) in the Czech Republic and uncover the 

participants’ motivations for attending them, consuming the genre itself and engaging in 

related activities. My aim was to inquire into the specific practices of the Czech 

community of fans taking a more complex approach. In each chapter I successively 

provide answers to all the research questions defined on the basis of relevant academic 

literature. I exploited data collected by way of participant observation, semi-structured 

ethnographic interviews, informal and unstructured ethnographic interviews, 

questionnaire surveys and document analyses. 

Using open coding pursuant to the principles of grounded theory method, 

I sorted the obtained data into categories. This step allowed to formulate a definition of 

‘conning’ which I set into a paradigmatic model using axial coding. The model 

subsequently helped accomplish the analysis. 

A number of findings resulted from the research. In contrast to conventions of 

foreign attendees, the main focus of the domestic ones does not lie on merchandising 

and meeting celebrities, even though these features, too, are present. On the contrary, 

the prevailing factor is constituted by the activity of fans who are to a great extent 

actively involved in the convention programme. Nevertheless, the commercial function 

of domestic events ought not to be omitted, for various thematic items, such as costume 

accessories, are also sold there. I this as essential in view of the fact that it is on 

costumes that the respondents are willing to spend relatively high amounts of money. 

On the other hand, what makes Czech conventions resemble the foreign ones is the 

popularity of cosplay. 

Domestic conventions are distinguished by openness in, among other things, the 

area of sexuality, and by tolerance of the variability of human life, which the organisers 

actively support. This aspect is also perceived by the participants themselves, for whom 

conventions are a place to meet friends. They mostly observe deficiencies in convention 

organising. 

Besides being a source of entertainment for the fans, the fantasy genre also represents 

a way of extending the potential for developing hypothetical reflections on various 

topics. Thus, their conventions serve as both an online and offline communication 
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platform for debate with people who have similar views, and hence as a tool of 

socialisation. Convention attendees are aware of their stigmatisation related to conning. 

It is, nonetheless, owing to their allegiance to a community of people who share 

a common interest that they generally tend to perceive this stigma in a rather positive 

manner. 
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Příloha č. 33: Program akce Conec 15. 8.  (skenovaný dokument) 

Příloha č. 34: Leták ErotiCon, Všefandomová maškaráda (skenované dokumenty) 

Příloha č. 35: Vstupenky s místem pro vypsání přezdívky (skenované dokumenty) 

Příloha č. 36: Paradigmatický model (obrázek) 

Příloha č. 37: Vzor dotazníku pro organizátory (text)  

Příloha č. 38: Odpovědi organizátorů conů na dotazníky (text)   

Příloha č. 39: Vzor otázek pro polostrukturovaná interview (text) 

Příloha č. 40: Přepisy polostrukturovaných etnografických interview (text) 
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Přílohy  

 

Příloha č. 1: Vzor otázek pro dotazníkové šetření mezi conaři (text)  

 

1) Kolikrát ročně navštívíš cony?  

A) Méně než jednou ročně  

B) 1-2x 

C) 3-5x 

D) častěji než 5x 

 

2) Jak dlouho pobýváš na conu?  

E) Déle než trvá celý con - z osobních důvodů 

F) Déle než trvá celý con - z pracovních důvodů (např. spoluorganizuji con, prodávám 

zboží)  

A) Rozhodně celý con 

B) Spíše celý con 

C) Spíše část conu  

D) Rozhodně pouze část conu  

 

3) Navštěvuješ cony i v zahraniční? 

A) Ano  

B) Ne 

 

4) Jaké je tvé nejvyšší dosažené vzdělání?  

A) Základní 

B) Střední  

C) Střední s maturitou 

D) Vysokoškolské vzdělání  

 

5) Do jaké věkové kategorie spadáš?  

A) 0-10 

B) 11-20 
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B) 21-30 

C) 31-40  

D) 41 a více  

 

6) Bydlím v obci či městě  

A) Do 1 000 obyvatel 

B) 1 001-10 000 

C) 10 001 - 100 000  

D) Nad 100 000 

 

7) S výrokem  „Na cony se jezdím potkat s přáteli“ 

A) Rozhodně souhlasím  

B) Spíše souhlasím 

C) Nevím 

D) Spíše nesouhlasím 

E) Rozhodně nesouhlasím  

 

8) S výrokem  „Na cony jezdím kvůli získání nových informací“ 

A) Rozhodně souhlasím  

B) Spíše souhlasím 

C) Nevím 

D) Spíše nesouhlasím 

E) Rozhodně nesouhlasím  

 

9) Na cony jezdím z profesních důvodů 

A) Rozhodně souhlasím  

B) Spíše souhlasím 

C) Nevím 

D) Spíše nesouhlasím 

E) Rozhodně nesouhlasím  

 

 

10) Jaké programy navštěvuješ? (zaškrtni vše platné) 

A) Workshopy  
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B) Výroba tematických předmětů  

C) Promítání  

D) Přednášky  

E) Panelové diskuze  

F) Hraní deskových, hudebních anebo počítačových her  

G) Soutěže a kvízy 

H) Nakupování zboží a služeb 

I) Sportovní aktivity  

J) Na conech jsem z pracovních důvodů (prodávám zboží či služby, spoluorganizuji) 

K) Jiné (vypiš jaké)  

 

11) Jaké předměty si obvykle pořizuješ? (zaškrtni všechny platné)  

A) Komiksy a knihy 

B) Trička 

C) Doplňky ke kostýmům 

D) Hry počítačové  

E) Hry deskové  

F) Akční figurky a další sběratelské předměty  

G) CD/DVD/Blue-ray 

H) Šperky 

I) Odznaky 

J) Nekupuji nic z výše uvedeného  

K) Jiné (vypiš jaké)  

 

12) Jakou sumu na conu průměrně utratíš (včetně vstupenek a ubytování)?  

A) Do 1 000 Kč 

B) 1 001-2 000 Kč 

C) 2 001-3 000 Kč 

D) Více než 3 000 Kč 

E) Nevím 

 

13) Generuje ti účast na conech nějaké tržby (prodáváš zboží či služby)? 

A) Ano 

B) Ne 



114 

 

 

14) Pokud si na předchozí otázku odpověděl/a ano, kolik tyto tržby činí v průměru 

za jeden con? 

A) Do 1000 Kč 

B) 1 001-5 000 Kč 

C) Více než 5 000 Kč 

D) Nevím 

E) Nepřeji si odpovědět  

 

 

15) Kolik času týdně v průměru strávíš hraním her, čtením či sledováním děl 

žánru fantastika (sci-fi, fantasy, horor)?  

A) 0-5 h 

B) 6-10 h 

C) 11-15 h 

D) více než 15 h  

 

16) Kterým, s cony souvisejícím aktivitám se věnuješ? (zaškrtni všechny platné) 

A) Cosplay 

B) Fanfiction 

C) Psaní vlastní literatury   

D) Larpy 

E) Audiovizuální tvorba  

F) Výroba tematických produktů (placky, šperky)  

G) Jiná umělecká tvorba (divadlo, malování či kreslení, hudba atd.) 

H) Přispívání do tematických periodik či na tematické weby  

I) Spoluúčast na organizaci conů  

J) Prodej zboží 

K) Nevěnuji se žádné z výše uvedených aktivit 

L) Jiné (uveďte jaké)   

 

17) Kolik času týdně v průměru strávíš těmito aktivitami?   

A) 0-5 h 

B) 6-10 h 
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C) 11-15 h 

D) více než 15 
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Příloha č. 2: Věkové kategorie respondentů (graf)  

 

 

 

 

Příloha č. 3: Bydliště respondentů (graf) 
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Příloha č. 4: Nejvyšší dosažené vzdělání (graf) 

 

 

 

 

Příloha č. 5: Suma utracená na conu (graf) 
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Příloha č. 6: Předměty pořizované v rámci conů (graf) 

 

 

 

 

Příloha č. 7: Generování tržeb na conu (graf) 
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Příloha č. 8: Výše tržeb vygenerovaných na conu (graf) 

 

 

 

 

Příloha č. 9: Čas trávený konzumací žánru fantastika (graf) 
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Příloha č. 10: Provozované aktivity související s cony (graf) 

 

 

 

 

Příloha č. 11: Čas trávený provozovanými aktivitami (graf) 
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Příloha č. 12: Návštěvy conů v zahraničí (graf)  

 

 

 

 

 

Příloha č. 14: Na cony se jezdím potkat s přáteli (graf) 
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Příloha č. 14: Na cony jezdím kvůli získávání nových informací (graf) 

 

 

 

 

Příloha č. 15: Na cony jezdím z profesních důvodů (graf) 
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Příloha č. 16: Frekvence návštěv conů (graf) 

 

 

 

 

Příloha č. 17: Délka pobytu na conu  (graf) 
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Příloha č. 18: Programy navštěvované na conech (graf)  
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Příloha č. 19: Informace o nenavštívených conech v ČR (text) 

 

Z časových důvodů nebylo možné navštívit všechny cony, které se v České republice 

pořádají. V následujících řádcích tedy uvedu obdobné dohledané informace o setkáních, 

jichž jsem se nezúčastnila.  

 

Ostrakon  

 

Druhý ročník se uskutečnil ve dnech 17. – 20. července 2015 v Ostravě.330 Vstupné na 

celý festival činilo 400 Kč, na dva dny 250 Kč a na jeden den 150 Kč.331  

 

Harry Potter Con 

První ročník akce se konal ve dnech 6. až 7. června 2015 v budově ZUŠ v Přelouči. 

Vstupné činilo za jednotlivé dny 200 Kč, za celý con 350 Kč. Vstup zdarma získali ti, 

kteří zaregistrovali vlastní přednášku nebo aktivitu. Jde o zážitkový tábor. Organizátory 

jsou Kateřina Hývlová, Štěpán Dvořák, Karolína Matochová a Václav Mervart.332  

 

Advik  

Desátý ročník Akce se uskutečnil od 30. července do 2. srpna 2015 v Modré Škole v 

Praze 4. Cena vstupenky na celou akci (čtyři dny) v předprodeji činila 350 Kč při 

zaplacení do 31. května, 400 Kč do 10. června, 450 Kč do 10. července, 500 Kč po 10. 

červenci. Na místě stál jeden den 250 Kč, čtyři dny 550 Kč.333   

 

NatsuCon 

Třetí ročník se konal ve dnech 21. - 23. srpna 2015 v budově OA Kolárova v Praze. 

Popis akce zní NatsuCon je letní setkání pro příznivce Japonska, Korei, her, 

technologických novinek, cosplaye a dobré zábavy334 NatsuCon pořádá Spolek přátel 

                                                 
330 OSTRAKON (Ostrakon 2015) In: Facebook [online]. 2015. [cit. 2016-03-20]. Dostupné 

z: https://www.facebook.com/events/469555299861698/ 
331 OSTRAKON (Vážení návštěvníci) In: Facebook [online]. 10. květen 2015. [cit. 2016-03-20]. 

Dostupné z: https://www.facebook.com/Otaku.Ostrava.Ostrakon/timeline 
332 HP Con 2015 info. Tábory Fortescue. [online]. © 2016 [cit. 2016-03-12]. Dostupné z:  

http://tabory-fortescue.cz/hp-con-2015-info/prihlaskahpc/ 
333 Advik 2015. Advik. [online]. 2015 [cit. 2016-03-20]. Dostupné z: http://www.advik.cz 
334 NatsuCon. NatsuCon. [online]. 2015 [cit. 2016-03-20]. Dostupné z: http://www.natsucon.cz/ 

https://www.facebook.com/events/469555299861698/
https://www.facebook.com/Otaku.Ostrava.Ostrakon/timeline
http://tabory-fortescue.cz/hp-con-2015-info/prihlaskahpc/
http://www.advik.cz/
http://www.natsucon.cz/
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japonské kultury.335 Vstupenky začínaly na 200 Kč (cena za jednodenní vstup na místě 

a taktéž za celý con v předprodeji v nejnižší kategorii Bronz). Dále byly k dispozici 

Silver za 500 Kč (zahrnující např. tričko a brožuru a Gold za 1 500 Kč (balíček 

zahrnoval vše, co silver, navíc obsahoval gundam figurku či ubytování).336  

 

Geetacon  

Akce se konala ve dnech 28. až 30. srpna 2015 v Domu dětí a mládeže v Ústí nad 

Labem. Geetacon je multikulturní festival anime, sci-fi, fantasy, deskových i 

počítačových her. Pořadatelem je severočeská Geetaku komunita. Vstupenky byly k 

dostání za 200 Kč v předprodeji do 15. července, za 249 Kč do 15. srpna, dále pak za 

299 Kč.337 

 

Ostravský MAniFest 

Devátý ročník Ostravského MAniFestu se uskutečnil 19. až 20. září 2015. Místem 

konání je podnik u Josefa. Vstupné pro předem registrované činilo 150 Kč, pro 

neregistrované 200 Kč. Na této akci se dle popisu na webových stránkách každoročně 

setkávají příznivci japonské animace a kultury vůbec. 338 

 

Replicon 

Třetí ročník akce se uskutečnil ve dnech 10. - 11. října 2015 v budově Modré školy v 

Praze.339 V kontaktních osobách na webových stránkách jsou v kontaktech uvedeni Jiří 

Smola a Hanka Smolová.340 

 

FF Speciál - FanCity 2015 

V pořadí pátý ročník se konal ve dnech 22. až 25 října 2015 v hotelu Fantazie v 

Chotěboři. Jak již název napovídá, tato akce spadá do FFestivalů pořádaných SFK 

                                                 
335 Kontakt. NatsuCon. [online]. 2015 [cit. 2016-03-20]. Dostupné z: http://www.natsucon.cz/kontakt 
336 NatsuCon. (Good news) In: Facebook [online]. 25. března 2015 [cit. 2016-03-20]. Dostupné z:  

https://www.facebook.com/natsucon.cz/photos/gm.674189962685928/607724766025660/?type=3&theate

r 
337 GEETACON (Geetacon 2015). In: Facebook. [online]. 2016 [cit. 2016-03-20]. Dostupné z:   

    https://www.facebook.com/events/656618241134893/?active_tab=highlights 
338 Úvod. Ostravský MAniFest. [online]. 2015 [cit. 2016-03-12]. Dostupné z: 

http://manifest.ostravstiotaku.cz/ 
339

 REPLICON – VELETRH šermu a fantasy 2015 (Informace). In: Facebook. [online]. 2015 [cit. 2016-

03-20].     
    Dostupné z: https://www.facebook.com/events/356193791243987/?active_tab=posts 
340

 Kontakt. Replicon. [online]. 2015 [cit. 2016-03-28]. Dostupné z: http://www.replicon.cz/kontakt.aspx 

http://www.natsucon.cz/kontakt
https://www.facebook.com/natsucon.cz/photos/gm.674189962685928/607724766025660/?type=3&theater
https://www.facebook.com/natsucon.cz/photos/gm.674189962685928/607724766025660/?type=3&theater
http://manifest.ostravstiotaku.cz/
https://www.facebook.com/events/356193791243987/?active_tab=posts
http://www.replicon.cz/kontakt.aspx
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Avalon. Cena vstupenek se pohybovala od 50 do 250 Kč, za celý pak 500 Kč. V 

předprodeji do 30. září účastníci získali 20% slevu.341  

 

KoprCon  

Akce se uskutečnila ve dnech 27. - 29. listopadu 2015 v ZŠ dr. Milady Horákové v 

Kopřivnici.342 Cena byla při platbě do 30. října 270 Kč, do 15. listopadu 295, později 

320 Kč. Slogan zní Každoroční setkání fanoušků sc-fi. fantasy, hororu, her a … hlavně 

Star Wars. Pořadatelé nejsou na stránkách přímo uvedeni, ale je zde napojení na 

sdružení CSWU.343  

 

STARCon  

Devátý ročník se uskutečnil ve dnech 1. až 3. dubna 2016 v ZŠ a MŠ Ohradní. Pořádal 

jej Klub Terryho Pratchetta. Celý con stál při platbě předem 350 Kč celý (pátek za 150, 

sobota 250, neděle 50 Kč), při platbě na místě 450, resp. 200, 300, 50 Kč.344   

 

Game víkend  

Akce se konala ve dnech 4. až 6. března 2016 v Základní škole Kořenského - Praha 5 

Smíchov.345 Vstupné se dělilo do dvou kategorií, a to Normal za 250 Kč předem, na 

místě 400 Kč. Toto vstupné zahrnovalo možnost přespání ve škole, dárek (placku nebo 

přívěšek dle výběru) a bezplatný vstup v sobotu do herního klubu Re-Load s možností 

registrovat se zdarma do chystaných turnajů. Typ Hardcore byl za 550 Kč předem, na 

místě za 800 Kč. V ceně vstupného byl mj. předplacený účet za 350 Kč na stravu a 

nealko pití dle výběru.346 

 

Domesticon  

V roce 2016 se ve dnech 4 až 6. března uskutečnil pátý ročník, a to v ZŠ Štáflova v 

Havlíčkově Brodě. Cena vstupenky byla 200 Kč za celý víkend, platilo se na místě. 

                                                 
341 Nejdůležitější. FF Speciál – FanCity 2015. [online]. © 2011 [cit. 2016-03-20]. Dostupné z:   

    http://www.fancity.cz/nejdulezitejsi/ 
342

 Koprcon. Koprcon. [online]. 2015 [cit. 2016-03-20]. Dostupné z: http://www.cswu.cz/koprcon/ 
343 Přihlášení. Koprcon. [online]. 2015 [cit. 2016-03-20]. Dostupné z: 

http://www.cswu.cz/koprcon/prihlaseni 
344 Kdy, kde a za kolik?. STARcon. [online]. 2016 [cit. 2016-03-20]. Dostupné z:  

   http://www.star-con.cz/cena.php 
345 O akci. Game víkend. [online]. © 2015 [cit. 2016-03-12]. Dostupné z: 

http://gvik.cz/index.php?menu=info 
346 Registrace. Game víkend. [online]. © 2015 [cit. 2016-03-12]. Dostupné z:     

http://gvik.cz/index.php?menu=registrace 

http://www.fancity.cz/nejdulezitejsi/
http://www.cswu.cz/koprcon/
http://www.cswu.cz/koprcon/prihlaseni
http://www.star-con.cz/cena.php
http://gvik.cz/index.php?menu=inf
http://gvik.cz/index.php?menu=registrace
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Organizátory jsou dle facebookového profilu akce Martin Ozzy Chlebek, Eva Drizzt 

Dulavová, Viktor 'Folken' Švub, Orel Jitka. Slogan zní Domácký con? Domesticon!347 

 

Trpaslicon  

Setkání se konalo ve dnech 11. až 13. března 2016 v ZŠ Květnového vítězství v Praze. 

Vstupné  činilo 300 při platbě do 4. března. Slevu 100 Kč získali řádní členové Klubu 

Terryho Pratchetta a Fanclubu Doctor Who, 50 Kč ti, kteří přišli v kostýmu.348  

 

AprilCon 

Třetí ročník akce se konal 10. - 12. dubna 2015 v Domu Dětí a Mládeže Kopřivnice. 

Vstupné na celý con činilo 200 Kč, na pátek 100 Kč, na sobotu 120 Kč. Hlavním 

organizátorem je Filip Petráš.349  

 

Animefest  

Třináctý ročník Animefestu se uskutečnil ve dnech 29. dubna až 1. května 2016 na 

brněnském výstavišti. Animefest je každoroční setkání fanoušků japonského komiksu 

(mangy) a animovaného filmu (anime). Pro prvních 300 přihlášených činilo vstupné 

450 Kč. Při přihlášení a zaplacení předem bylo vstupné 500 Kč. Při registraci předem a 

platbě na místě byla cena 600 Kč, bez registrace pak 650 Kč. Ti, co přišli v sobotu po 

třetí hodině, zaplatili 350 Kč.350 K dispozici bylo i VIP vstupné (zahrnující přednostní 

vstup na Animefest, na program a snídani v Maid kavárně) za 1 000 Kč. Organizátorem 

byl spolek Brněnští otaku.351   

 

Ostracon 

V pořadí 4. ročník se konal ve dnech 6. - 8. května 2016 ve Středisku volného času 

Ostrava-Zábřeh. (informace o vstupenkách doplním, zatím nejsou dostupné). Con 

pořádá příspěvková organizace Středisko volného času Ostrava-Zábřeh.352  

                                                 
347 Praktické. Domesticon. [online]. 2016 [cit. 2016-03-20]. Dostupné z:     

    http://domesticon.smeagol.cz/prakticke/ 
348 Důležité. Trpaslicon. [online]. 2016 [cit. 2016-03-20]. Dostupné z: http://trpaslicon.cz/dulezite.php 
349 AprilCon. DDM Kopřivnice. [online]. 2016 [cit. 2016-03-20]. Dostupné z:   

    http://www.ddmkoprivnice.cz/aprilcon/ 
350 Vstupné. Animefest. [online]. © 2004–2016 [cit. 2016-03-20]. Dostupné z:  

    https://www.animefest.cz/vstupne 
351 Kontakt. Animefest. [online]. © 2004–2016 [cit. 2016-03-12]. Dostupné z:       

     https://www.animefest.cz/kontakt 
352 OSTRACON 2016 In: Facebook. [online]. [2016] [cit. 2016-03-20]. Dostupné z:     

   https://www.facebook.com/events/1750259688527334/ 

http://domesticon.smeagol.cz/prakticke/
http://trpaslicon.cz/dulezite.php
http://www.ddmkoprivnice.cz/aprilcon/
https://www.animefest.cz/vstupne
https://www.animefest.cz/kontakt
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Příloha č. 20: Počty návštěvníků a pořadatelů  (tabulka) 

 

Název 
conu 

Počet pořadatelů 
conu 

Počet účastníků 
conu 

Počet návštěvníků na 
pořadatele 

Harry Potter Con 18 60 3,3 

Ostracon 12 100 8,3 

STARcon 35 300 8,6 

Trpaslicon 35 315 9,0 

ErotiCon 10 100 10,0 

GameCon 57 600 10,5 

Animefest 275 3700 13,5 

AprilCon 2 30 15,0 

Ostr. MAniFest 10 153 15,3 

Fénixcon-Parcon 19 357 18,8 
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Příloha č. 21: Doplněk ke kostýmu – čelenka s ušima (fotografie)   

 

 

 

Příloha č. 22: Prodej tematického zboží (fotografie)  
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Příloha č. 23: Odznaky pocházející z conů (fotografie) 
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Příloha č. 24: Cosplay – vojáci Impéria ze série Star Wars (fotografie)  
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Příloha č. 25: Program Festivalu fantazie 4. 7. (skenovaný dokument) 
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Příloha č. 26: Program Festivalu fantazie 5. 7. (skenovaný dokument) 
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Příloha č. 27: Program Festivalu fantazie 6. 7. (skenovaný dokument) 
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Příloha č. 28: Brožura Festivalu fantazie str. 31 (skenovaný dokument) 
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Příloha č. 29: Brožura Festivalu fantazie str. 11 (skenovaný dokument) 
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Příloha č. 30: Program Czequestrie (skenovaný dokument) 
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Příloha č. 31: Průvodce s mapkou - Akicon (skenovaný dokument) 
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Příloha č. 32: Program akce Conec 14. 8. (skenovaný dokument) 
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Příloha č. 33: Program akce Conec 15. 8.  (skenovaný dokument) 
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Příloha č. 34: Leták ErotiCon, Všefandomová maškaráda (skenované    

   dokumenty) 
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Příloha č. 35: Vstupenky s místem pro vypsání přezdívky (skenované   

    dokumenty) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

 

Příloha č. 37: Paradigmatický model (obrázek) 
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Příloha č. 37: Vzor dotazníku pro organizátory (text)  

 

Jakým způsobem je con organizován? 

Kolik osob zajišťuje chod? 

Jsou to vždy členové fanovské komunity, nebo vypomáhají i osoby, které do komunity 

nepatří? 

Jak dlouho trvají přípravy? 

Kolik hodin denně vypomáhají?  

Existuje zde hierarchie v organizační struktuře (jsou zde například týmy nebo osoby 

figurující v roli nadřízeného)? 

Jak probíhá komunikace a koordinace? Jsou například nějaké koordinanční meetingy? 

 

Jakým způsobem funguje komunikace s návštěvníky? 

Jaké kanály využíváte? 

Jaké typy informací poskytujete online? 

Kolik osob se účastnilo conu v roce 2015? 

Kolik to bylo v předchozích letech? 

Jak se vyvíjel program? 

Které fandomy převládaly v roce 2015? 

Jak to bylo v předchozích letech?  

 

Jak funguje ekonomická stránka pořádání? 

Kolik procent nákladů kryjí partneři akce (ti, jenž sami uvádíte mezi partnery)? 

Je možné poskytnout informace o tom, jaké jsou náklady a výnosy při pořádání conů? 

Kolik stojí prodejce umístění prodejního stánku? 

 

Koho lze uvést jako organizátora/organizátory?  

Kolikátý ročník se v roce 2015 konal?  

Chtěli byste něco za sebe dodat? 
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Příloha č. 38: Odpovědi organizátorů conů na dotazníky (text)   

 

Harry Potter Con  

 

Jakým způsobem je con organizován? 

Kolik osob zajišťuje chod? 3 Hlavní organizátoři + 10-15 dobrovolníku 

Jsou to vždy členové fanovské komunity, nebo vypomáhají i osoby, které do komunity 

nepatří? Je to relativní, ale jsou tam i osoby co do komunity nepatří. 

Jak dlouho trvají přípravy? Zhruba 3 měsíce před conem. 

Kolik hodin denně vypomáhají? WTF? Myslíš dobrovolníky? Akce trvá 24 hodin, tzn. 

k dispozici jsou po celou dobu. 

Existuje zde hierarchie v organizační struktuře (jsou zde například týmy nebo osoby 

figurující v roli nadřízeného)? Ano, 3 hlavni směry (každý hl. organizátor má svoje 

lidi a zodpovídá za celou svou sekci. Následně je vše podřízeno ek. oddělení. 

Jak probíhá komunikace a koordinace? Jsou například nějaké koordinační meetingy? 

Ano hlavní org se setkávají několikrát měsíčně a s ostatními dobrovolníky je den 

před festivalem team building atd. 

 

Jakým způsobem funguje komunikace s návštěvníky? 

Jaké kanály využíváte? FB, email. 

Jaké typy informací poskytujete online? Program, atd. 

Kolik osob se účastnilo conu v roce 2015? Cca 60. 

Kolik to bylo v předchozích letech? 60 (je to 2 ročník) 

Jak se vyvíjel program? Nerozumím otázce. Program proběhl podle plánu a letos je 

posun v pozici kvalitnějších návštěv a zlepšení doprovodných činnosti. 

Které fandomy převládaly v roce 2015? Je to Harry Potter Con, to mluví za vše. 

Jak to bylo v předchozích letech? Je to druhý ročník. 

 

Jak funguje ekonomická stránka pořádání? 

Kolik procent nákladů kryjí partneři akce (ti, jenž sami uvádíte mezi partnery)? V tuhle 

chvíli partnery nemáme, ekonomické a veškeré náklady pokrýváme sami. 

Je možné poskytnout informace o tom, jaké jsou náklady a výnosy při pořádání conů? Je 

to zhruba k 0. HPcon není prodělečný, ale není to výnosná akce - nechceme být FF. 
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Kolik stojí prodejce umístění prodejního stánku? Nemáme tam externí prodejce, ale loni 

byli a nic jsme po nich nechtěli, ale dotlačili jsme je k příjemnému snížení cen pro 

naše účastníky  

 

Koho lze uvést jako organizátora/organizátory? Mě. Štěpán Dvořák a dvě kolegině 

jejich jména nalezneš na www.tabory-fortescue.cz 

 

Kolikátý ročník se v roce 2015 konal? 1. 

 

Chtěli byste něco za sebe dodat? Přijeď, je to jízda :) 

http://www.tabory-fortescue.cz/
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AprilCon 

 

Jakým způsobem je con organizován? 

Kolik osob zajišťuje chod? Obvykle dva. 

Jsou to vždy členové fanovské komunity, nebo vypomáhají i osoby, které do komunity 

nepatří? No jak kdy. Obvykle členové. 

Jak dlouho trvají přípravy? Přípravy místa zaberou tak 3 až 5 hodin. (podle ročníku a 

podle přihlášených hostů) 

Kolik hodin denně vypomáhají? Střídají se, ale obvykle třeba 2 hodiny sedí u vchodu a 

pak jim dám volno. 

Existuje zde hierarchie v organizační struktuře (jsou zde například týmy nebo osoby 

figurující v roli nadřízeného)? Osobně si nemyslím, spíš je to tak že se řekne co je 

potřeba a rozdělíme si to mezi sebou :) 

Jak probíhá komunikace a koordinace? Jsou například nějaké koordinační meetingy? 

Komunikace je v pohodě, jelikož se jedná o převážně kamarády. 

 

Jakým způsobem funguje komunikace s návštěvníky? 

Jaké kanály využíváte? Facebook , email. 

Jaké typy informací poskytujete online? Na požádání asi cokoliv co zajímá ostatní. Ale 

samozřejmě cena, místo, program apod. 

Kolik osob se účastnilo conu v roce 2015? 30 

Kolik to bylo v předchozích letech? 20 

Jak se vyvíjel program? Převládaly spíš deskoherní programy. 

Které fandomy převládaly v roce 2015? Všechny. 

Jak to bylo v předchozích letech? Stejně komorně skvělé jako každý rok :) 

 

Jak funguje ekonomická stránka pořádání? 

Kolik procent nákladů kryjí partneři akce (ti, jenž sami uvádíte mezi partnery)? Nemám 

partnery :D 

Je možné poskytnout informace o tom, jaké jsou náklady a výnosy při pořádání conů? 

Náklady většinou vypovídali výnosům. U takového komorního conu je to jasné :) 

Kolik stojí prodejce umístění prodejního stánku? Po domluvě. 

 

Koho lze uvést jako organizátora/organizátory? Zakladatel – Filip Petráš. 
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Kolikátý ročník se v roce 2015 konal? Třetí. 

 

Chtěli byste něco za sebe dodat? Děkuji za oslovení :) Určitě vám doporučuji na 

AprilCon přijet a setkat se s námi. I když kdo ví. Jaký bude ročník letos ;) 



150 

 

Animefest  

 

Jakým způsobem je con organizován? 

Kolik osob zajišťuje chod? V průběhu roku 20-25 organizátorů, během akce cca +250.  

Jsou to vždy členové fanovské komunity, nebo vypomáhají i osoby, které do komunity 

nepatří?   

Většina hlavních orgů už s komunitou plně spojená není, s věkem mají jiné 

zájmy, zůstávají v podstatě ze zvyku. Orgové na místě občas ke komunitě 

nepatří, vypomáhají ale z jiných fandomů nebo kvůli kamarádům. 

Jak dlouho trvají přípravy? Celoročně průběžně (jednání o licencích, nájmech, soutěže 

na  

webu atd.), intenzivně 4 měsíce předem. Podle velikosti sekcí stráví vedoucí 

sekce  

přípravou cca 250-350 hodin v průběhu roku.  

Kolik hodin denně vypomáhají? U řadových pomocníků se snažíme, aby jejich práce  

nepřekročila 12 hodin/con (4h denně), ale hodiny se různí. 

Existuje zde hierarchie v organizační struktuře (jsou zde například týmy nebo osoby 

figurující v roli nadřízeného)? Ano, Animefest má klasické strukturované vedení, 

existuje skupina  

vedoucích jednotlivých organizačních celků (program, HR, PR, grafika atd.) 

vedená  

ředitelem festivalu. Každý z vedoucích má vlastní organizační tým, občas dále 

dělený na menší celky). 

Jak probíhá komunikace a koordinace? Jsou například nějaké koordinační meetingy? 

Běžná  

komunikace probíhá pomocí mailing listů, facebookových skupin jednotlivých 

sekcí nebo IRC. Pro větší koordinaci používáme vlastní personální systém HRYZ + 

projektové nástroje (trac, Jira). 

 

Jakým způsobem funguje komunikace s návštěvníky? 

Jaké kanály využíváte? Sociální sítě, e-mail,  fórum na webu, youtube. 

Jaké typy informací poskytujete online? Krom základních věcí (program, cena, 

ubytování,  
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anotace atd.) také záznamy z předchozích ročníků + online stream z hlavního 

sálu  

v průběhu samotného conu pro ty, kteří se nemohou účastnit. V minulosti byl 

online k dispozici i stručný rozpočet akce. 

Kolik osob se účastnilo conu v roce 2015? 3700 

Kolik to bylo v předchozích letech? 3300 

Jak se vyvíjel program? Rostl a bobtnal, nerozumíme otázce, kdyžtak dořešíme po fb. 

Které fandomy převládaly v roce 2015? Anime a manga, jako vždy 

Jak to bylo v předchozích letech?  

 

Jak funguje ekonomická stránka pořádání? 

Kolik procent nákladů kryjí partneři akce (ti, jenž sami uvádíte mezi partnery)? 

Finanční  

partnerství prakticky nemáme, majorita nákladů je krytá vstupným a pronájmem 

stánků. 

Je možné poskytnout informace o tom, jaké jsou náklady a výnosy při pořádání conů?  

V nějaké podobě určitě. 

Kolik stojí prodejce umístění prodejního stánku? - 

 

Koho lze uvést jako organizátora/organizátory? Brněnští otaku z.s. 

Kolikátý ročník se v roce 2015 konal?  12. 

 

Chtěli byste něco za sebe dodat? 

V tuto chvíli se stále snažíme Animefest připravovat jako akci od fanoušků pro 

fanoušky, veškerá práce je dobrovolná bez nároku na odměnu (organizátoři mají volný 

vstup + občerstvení + slevu na trička). V případě přebytku je tento využit na podporu 

jiných fanouškovských projektů (například vydávání sborníku mangy, pořádání cyklu 

přednášek ve spolupráci s KJM, podpora talentů komunity atd.). Případné další dotazy 

rádi odpovíme přes fb. 
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GameCon 

 

Jakým způsobem je con organizován? 

Kolik osob zajišťuje chod? GameConu připravuje 22 hlavních a cca 10 pomocných  

organizátorů po celý rok. Na místě s fyzickou přípravou pak vypomáhá cca 25 

dobrovolníků a dalších cca 130 lidí, kteří se podílejí na programu (vedení rpg, 

uvádění larpů, pořádání turnajů…). 

Jsou to vždy členové fanovské komunity, nebo vypomáhají i osoby, které do komunity 

nepatří? 

GameCon jako takový je více festival a méně con, proto se obtížně hovoří o 

jednotné fanovské komunitě. Je to mix různých lidí a různých komunit s různými zájmy 

a lze jen těžko definovat, kdy už člen do komunity patří a kdy ještě ne. Obecně lze říci, 

že většina lidí organizující GameCon miluje hry různého druhu. 

Jak dlouho trvají přípravy? Přípravy probíhají po celý rok s tím, že tři měsíce před 

conem  

poměrně intenzivně. Nemáme žádný sledovací systém na čas, proto odhadnout, 

kolik hodin to zabere, je velmi těžké. Někteří členové týmu do toho sami dají i několik 

stovek hodin. 

Kolik hodin denně vypomáhají?  

Organizátoři se zapojují různě dle jejich možností. Ti největší tahouni týmu do 

toho dávají tak 200 - 400 hodin ročně. Pak je tu možná až dvacet lidí, kteří tomu věnují 

odhadem 50 - 100 hodin ročně.  Ale je to opravdu jen odhad, každý z týmu by měl asi 

trochu jiný.  

 

Existuje zde hierarchie v organizační struktuře (jsou zde například týmy nebo osoby 

figurující v roli nadřízeného)? Delší čas jsme fungovali v hierarchii: Hlavní organizátor 

- šéfové sekcí –  

vypravěči, kde hlavní organizátor měl poslední slovo a rozhodovací pravomoc o 

kontroverzních nápadech a směrech. Nyní se festival transformoval do hierarchie: 

Hlavní organizátor - rada (7 členů) - šéfové sekcí - vypravěči. 

 

Jak probíhá komunikace a koordinace? Jsou například nějaké koordinanční meetingy? 

Během roku máme dva velké víkendové organizační srazy, kde je přítomná 

většina organizátorů. Dále neurčité množství náhodných setkání na pivě v různých 
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městech. Největší část komunikace a organizace probíhá přes systém pro správu 

projektu Trello. 

 

 

 

Jakým způsobem funguje komunikace s návštěvníky? 

Jaké kanály využíváte? Ke komunikace s účastníky používáme nejčastěji mailerů (e-

mailu)  

jakožto nejefektivnějšího nástroje. Dále využíváme FB stránku, FB skupinu, 

blog a novinky na webu. Na místě samotném pak ke komunikaci používáme mobilních 

telefonů. 

Jaké typy informací poskytujete online? Online se snažíme poskytnout veškeré 

informace,  

které jsou s účastí na conu spojené. Od přihlášky, praktických informací, přes 

jednotlivé aktivity až po různé minihry a podobně. Na webu se o festivalu dá najít určitě 

nejvíce informací. 

Kolik osob se účastnilo conu v roce 2015? Ne všichni účastníci jsou zaregistrováni a 

 odhadujeme tak účast mezi 550 a 600 účastníky. 

Kolik to bylo v předchozích letech? Účast v různých letech je různá dle nabídky a typu  

organizace. Obecně lze říci, že největší účast byla prozatím kolem 700 účastníků 

na přelomu tisíletí, ale obecně se pohybuje vždy ve stovkách. Za poslední tři 

roky festival rostl z cca 380 účastníků na oněch 550 až 600. 

Jak se vyvíjel program? GameCon začínal v roce 1995 jako mistrovství v Dračím 

doupěti a  

dlouho bylo jeho změření právě a pouze na něj. Na přelomu tisíciletí se objevili 

první deskové hry, o 5 let později pak první otevřené rpg hry a dále první larpy. Dnes 

nabízí širokou škálu všech nepočítačových her - včetně akčních her, šifrovaček, ale i 

žonglování s Poi nebo malování wargamingových figurek. Nabídka je opravdu široká a 

chceme ji širokou i zachovat. GameCon je právě o propojení jednotlivých herních 

komunit a možnosti vyzkoušet si věci, které si účastníci ve své primární komunitě běžně 

nevyzkouší. 

 

Které fandomy převládaly v roce 2015?GameCon není vysloveně fandomový festival, 

jak je  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Trello
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již zmíněno výše. Pokud bychom jednotlivé hráče mohli zařadit do jednotlivých 

komunit, účastní se jej mix larperů, hráčů rpg, Dračího Doupěte, deskovkářů a dalších. 

Fandom v původním slova smsylu - např. fanoušci Star Wars, sci-fi, fantasy nebo animé 

mohou být přítomni, na první pohled však nejsou rozeznatelní od ostatních. 

Je obvyklé, že hráč larpu je vášnivý deskovkář a hráč rpg je zas vášnivý luštitel šifer. 

Naší primární cílovou skupinou jsou aktivní lidé a aktivní hráči - nezávisle na tom, zda-

li spadají do fandomu či komunity, byť z ní třeba primárně vychází. GameCon se 

nesnaží hráče škatulkovat, jako spíš spojovat. 

Jak to bylo v předchozích letech? Na tuto otázku je myslím odpovězeno v odstavci Jak 

se  

vyvíjel program? 

 

Jak funguje ekonomická stránka pořádání? 

Kolik procent nákladů kryjí partneři akce (ti, jenž sami uvádíte mezi partnery)? Partneři 

akce  

kryjí cca 10-15% nákladů akce (záleží, zda-li započítáme i věcné dary jako 

deskové hry či nikoliv). 

Je možné poskytnout informace o tom, jaké jsou náklady a výnosy při pořádání conů? 

Roční  

rozpočet akce se pohybuje kolem 450 - 500 000 kč. 

Kolik stojí prodejce umístění prodejního stánku? Záleží na typu prodejce, umístění atp.,  

pohybuje se to v řádku jednotek tisíců. 

 

Koho lze uvést jako organizátora/organizátory?  

Kompletní seznam lze nalézt na http://gamecon.cz/kontakty 

 

Kolikátý ročník se v roce 2015 konal?  

Jednalo se o 21. ročník festivalu. 

 

Chtěli byste něco za sebe dodat? 

GameCon je hrozně super a akční věc a budeme moc rádi, pokud se tam uvidíme :-) 

Můžete mrknout na jedno z našich starších videí pro představu, jak asi probíhá: 

https://www.youtube.com/watch?v=Lq59jJoiHMQ 

 

http://gamecon.cz/kontakty
https://www.youtube.com/watch?v=Lq59jJoiHMQ
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ErotiCon 

 

Jakým způsobem je con organizován? 

Kolik osob zajišťuje chod? Celkem 7-10 osob 

Jsou to vždy členové fanovské komunity, nebo vypomáhají i osoby, které do komunity 

nepatří?  

Naprosto kdokoliv, kdo má možnost nějak přispět, může pomoci s organizací 

Jak dlouho trvají přípravy? Prakticky od ročníku k ročníku. Intenzita se s blížícím se  

termínem ročníku následujícího zvyšuje. 

Kolik hodin denně vypomáhají? V poslední fázi příprav až cca5 hodin denně  

Existuje zde hierarchie v organizační struktuře (jsou zde například týmy nebo osoby 

figurující v roli nadřízeného)? Jsou hlavní organizátoři, kteří zodpovídají za program, 

termín a místo,  

pak jsou spoluorganizátoři. 

Jak probíhá komunikace a koordinace? Jsou například nějaké koordinanční meetingy?  

Ano, musí být. 

 

Jakým způsobem funguje komunikace s návštěvníky? 

Jaké kanály využíváte? Tematické oběžníky (Sarden, Děti noci, Vanili), blogy a 

Facebook. 

Jaké typy informací poskytujete online? Snažíme se poskytnout všechny, které by  

potencionální návštěvník mohl potřebovat. 

Kolik osob se účastnilo conu v roce 2015? Něco málo přes 100 osob. 

Kolik to bylo v předchozích letech? 2014 se neuskutečnil, 2013cca. 250 hostů. 

Jak se vyvíjel program? Je spíše standardní. Založený na hostech a nějakém zpestření  

v podobě workshopu nebo třeba soutěže. 

Které fandomy převládaly v roce 2015? Fantasy 

Jak to bylo v předchozích letech? Fantasy 

 

Jak funguje ekonomická stránka pořádání? 

Kolik procent nákladů kryjí partneři akce (ti, jenž sami uvádíte mezi partnery)?Partneři 

nám  

pomáhají bohužel pouze s propagací, nikoli s financováním. 

Je možné poskytnout informace o tom, jaké jsou náklady a výnosy při pořádání conů? ¨ 
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Snažíme se, aby byly vyrovnané, abychom neprodělávali. Případný zisk se celý 

ponechává na přípravu dalšího ročníku. 

Kolik stojí prodejce umístění prodejního stánku? Je vždy zdarma. 

 

Koho lze uvést jako organizátora/organizátory?  

Hlavní organizátory, pokud si nepřejí zůstat v anonymitě. 

Kolikátý ročník se v roce 2015 konal? 12. 

Chtěli byste něco za sebe dodat? 

Letos budu pořádat ještě HorrorCon (proběhne v listopadu, první „zkušební ročník“ již 

proběhl loni, hostovala jsem já a Jenny Nowak, letošní hosté budou Mirek Valina a Petr 

Junek). Jde nám o to, vrátit slávu horroru v ČR :-) 
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Ostracon  

 

Jakým způsobem je con organizován? 

Kolik osob zajišťuje chod? V tomto roce se na chodu Ostraconu podílí 12 lidí včetně mě 

Jsou to vždy členové fanovské komunity, nebo vypomáhají i osoby, které do komunity 

nepatří? Ano všichni jsou členové této komunity vyjma snad jedné osoby, která se 

nám stará prezentaci Ostraconu. 

Jak dlouho trvají přípravy? Okolo půl roku. 

Kolik hodin denně vypomáhají? této otázce moc nerozumím... V době akce jsou všichni 

organizátoři přítomni a k ruce po celou dobu trvání akce, před akcí je to velmi 

individuální. 

Existuje zde hierarchie v organizační struktuře (jsou zde například týmy nebo osoby 

figurující v roli nadřízeného)? Ano pro určité oblasti jsou určeni lidé, kteří to mají 

na starost a kterým se zbytek „zodpovídá“. 

Jak probíhá komunikace a koordinace? Jsou například nějaké koordinanční meetingy? 

Máme určené porady, ale jinak to co jde řešíme přes internet. 

 

Jakým způsobem funguje komunikace s návštěvníky? Před akcí funguje veškerá 

komunikace online (Facebook, emaily), ale také osobně a to především na dvou 

akcích a to „Turnaj v Dračím doupěti 2“, který se koná na podzim a „Turnaj 

v Dračím doupěti 1,6“ konající se na jaře. 

Jaké kanály využíváte? V této chvíli používáme událost na FB a facebookové stránky a 

poté je vytvořen i vlastní web akce. 

Jaké typy informací poskytujete online? Online poskytujeme veškeré informace pro 

účastníky, celkový program a dále i seznam registrovaných na turnaj a jiné aktivity. 

Kolik osob se účastnilo conu v roce 2015? V roce 2015 se účastnilo Ostraconu okolo 

100 lidí 

Kolik to bylo v předchozích letech? Ostracon poprvé proběhl v roce 2008 a 2009, poté 

byla pauza až do minulého roku, přesný počet účastníků z těchto let nemám, tyto 

ročníky organizoval kolega. 

Jak se vyvíjel program? V roce 2008 a 2009 byly na ostraconu turnaje v DrD, 

přednášky a aréna a lukostřelba, k tomuto se v roce 2015 přidaly i komorní LARPy 

a další hry na hrdiny (Dračí doupě 2, DnD) a turnaje v deskových hrách. Tedy věci 
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které měly úspěch jsme zachovali a to co nemělo tak pozitivní odezvu, nebo to již 

nebylo možné, jsme se rozhodli s tím nepokračovat.  

Které fandomy převládaly v roce 2015? Převládali příznivci hry na hrdiny – Dračí 

doupě. 

Jak to bylo v předchozích letech? Stejně jako v roce 2015. 

 

Koho lze uvést jako organizátora/organizátory? Hlavním organizátorem jsem já. 

 

Kolikátý ročník se v roce 2015 konal? V roce 2015 to byl 3. ročník, když jak jsem už 

zmiňoval předešlý ročník byl v roce 2009 

 

Chtěli byste něco za sebe dodat? 
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Ostravský MAniFest  

 

Jakým způsobem je con organizován? 

Kolik osob zajišťuje chod? +-10 

Jsou to vždy členové fanovské komunity, nebo vypomáhají i osoby, které do komunity 

nepatří? Bez externistů. 

Jak dlouho trvají přípravy? Tak 4-5 měsíců. 

Kolik hodin denně vypomáhají? Minimálně 2, pak dle potřeby. 

Existuje zde hierarchie v organizační struktuře (jsou zde například týmy nebo osoby 

figurující v roli nadřízeného)? Jeden šéf, zbytek poslouchá. 

Jak probíhá komunikace a koordinace? Jsou například nějaké koordinační meetingy? 

Board na hofylend.cz, nedávno jsme přešli na trello. 

 

Jakým způsobem funguje komunikace s návštěvníky? 

Jaké kanály využíváte? FB, twitter, zkoušeli jsme plakáty, různé podivné webové 

kalendáře a jiné věci, ale první dvě fungují asi nejlépe. 

Jaké typy informací poskytujete online? Kdy, kde, za kolik, program. 

Kolik osob se účastnilo conu v roce 2015? 153 

Kolik to bylo v předchozích letech? 163,125,130.. dál nemám poznámky. 

Jak se vyvíjel program? Standardně. 

Které fandomy převládaly v roce 2015? 

Jak to bylo v předchozích letech? 

 

Jak funguje ekonomická stránka pořádání? 

Kolik procent nákladů kryjí partneři akce (ti, jenž sami uvádíte mezi partnery)? Nic. 

Je možné poskytnout informace o tom, jaké jsou náklady a výnosy při pořádání conů? 

Výnosy nemáme, počítá se rozpočet tak, aby to pokrylo náklady (kolem 20k) a 

pokud náhodou něco zbude, platí se z toho např. útrata hostům. 

Kolik stojí prodejce umístění prodejního stánku? Zatím jsme je umisťovali bez 

poplatku. 

Koho lze uvést jako organizátora/organizátory? Dilvish, Fejsík, Nord 

Kolikátý ročník se v roce 2015 konal? 10. 

Chtěli byste něco za sebe dodat? 

Fénixcon – Parcon  
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Jakým způsobem je con organizován? 

Kolik osob zajišťuje chod? 9. července 2014 jsme oficielně založili Spolek Fénixcon, ve 

kterém je 13 lidí. Přímo na akci se přidávají další pořadatelé, podle požadavků 

akce. Maximálně to zatím bylo 6 lidí. 

Jsou to vždy členové fanovské komunity, nebo vypomáhají i osoby, které do komunity 

nepatří? Všichni jsou to fanoušci fantastiky. 

Jak dlouho trvají přípravy? Organizaci conu se věnujeme po celý rok. Přípravy začínají 

od ledna – udělá se schůze Spolku a probereme zhodnocení minulého ročníku - co 

ponechat a co změnit, reakce účastníků. Začneme dělat přípravy na aktuální ročník 

- přednášející, rezervace hotelu, téma conu, vzhled stránek a podobně. Já se 

v průběhu dalších měsíců domlouvám s přednášejícími, kontroluji obsazenost 

hotelu, platby účastníků, počet objednaných conových triček a aktualizuji 

informace na webových stránkách. Jsou-li v plánu prezentace filmů, kolega 

domlouvá jejich zapůjčení + poplatky. Další řeší tisk conových triček a dalších 

materiálů (tašky, identifikační materiály, placky). 

Kolik hodin denně vypomáhají? Ráno před conem se, podle práce a dalších okolností, 

scházíme na hotelu, svážíme věci a chystáme materiály pro účastníky + sály. To 

trvá několik hodin. Přímo na conu jsou 3 oblasti, kde je zvýšený nápor, nebo 

nutnost být celý den (prezence, šatna, deskoherna). Zde je tolik lidí, aby se mohli 

domluvit a podle přání se prostřídat na jídlo, přednášky, či odpočinek – domluvu 

nechávám na nich, ale vždy tam je jeden člověk, co má hlavní slovo. Dále jsou 

technici, ti nastupují každých 90 min, když má skončit přednáška. Upozorní 

případného upovídaného přednášejícího, co protahuje, a jsou k ruce dalšímu 

přednášejícímu, ohledně jeho technických požadavků. Poté mají zase na 90 min 

volno  Já a ještě jeden člověk řešíme případné problémy. 

Existuje zde hierarchie v organizační struktuře (jsou zde například týmy nebo osoby 

figurující v roli nadřízeného)? Samozřejmě, jinak by to nemohlo fungovat. Je zde 

hlavní pořadatel a jeho zástupce, ohledně týmů jsem odpověděl v předchozí otázce 

 

Jak probíhá komunikace a koordinace? Jsou například nějaké koordinační meetingy? 

Pořádáme pravidelné sešlosti, kde řešíme menší organizační věci, důležitější se řeší 

mailovou konferencí a ohledně těch nejdůležitějších se svolá schůze Spolku. 
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Jakým způsobem funguje komunikace s návštěvníky? 

Jaké kanály využíváte? FB, email a stránky akce. Google+ moc úspěch neměl. Máme 

domluvenou spolupráci s časopisem Pevnost. K reklamě na Fénixcon používáme i 

další prostředky (noviny, informační servery, …). 

Jaké typy informací poskytujete online? Informace ohledně conu (ceny, obsazenost 

hotelu, seznam přednášejících). Aktuality (změny přednášejících, filmové projekce, 

uvolnění pokojů na hotelu). Časový harmonogram přednášek. Vtipné reklamy. 

Kolik osob se účastnilo conu v roce 2015? Loňský ročník byl spojený s Parconem a tak 

byl počet účastníků ovlivněný. Bylo to kolem 375 účastníků. 

Kolik to bylo v předchozích letech? Standardně kolem 300-350 lidí. 

Jak se vyvíjel program? Snažíme se mít přednášky a přednášející, kteří zaujmou a 

hlavně umí přednášet. Máme 2 přednáškové linie, dáváme prostor pro literární linii 

Workshopu (zkušení spisovatelé radí začínajícím). V rámci doprovodného 

programu je k dispozici deskoherna, v posledních dvou letech jsme umožnili 

účastníkům prohlídku Kostnice u sv. Jakuba s výkladem Aleše Svobody, díky 

kterému je Brněnské podzemí přístupné veřejnosti. Když na Slovensku dotočili 

Orfeovu píseň (Sandman), podařilo se nám domluvit českou premiéru na Fénixconu 

v Brně. Z toho důvodu jsme spolupracovali s kinem Art. S autory filmu jsme 

v kontaktu a spolupracujeme dodnes. 

Které fandomy převládaly v roce 2015? Fénixcon je zaměřen na obecnou fantastiku, ne 

na určité fandomy (GoT, Minecraft, Star Trek a Wars, anime, …). Přednášky se 

snažíme koncipovat tak, aby obsáhly celou fantastiku a přinesly i něco navíc (např. 

Svoboda - Brněnské podzemí, Přibyl - Vesmír, Vašíček - Záhady). Hlavní 

myšlenka Fénixconu je, aby se lidi setkávali a seznamovali, ne seděli celý den na 

linii o svém oblíbeném seriálu. 

Jak to bylo v předchozích letech? Stejné jako v roce 2015  

 

Jak funguje ekonomická stránka pořádání? 

Kolik procent nákladů kryjí partneři akce (ti, jenž sami uvádíte mezi partnery)? Partneři 

se podílejí dárky do materiálů pro účastníky, či do soutěží. Díky tomu v posledních 

letech dostali účastníci v materiálech knihy o větší ceně, než zaplatili na vstupném.  

Je možné poskytnout informace o tom, jaké jsou náklady a výnosy při pořádání conů? 

Přímo čísla Vám nenapíši. Fénixcon děláme pro lidi a tak abychom na něm 

neprodělali, primární je pohoda účastníků a nikoliv zisk. Nesnažíme se tedy na něm 
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nějak obohatit – maximálně o zážitky  Zůstatek za minulý ročník vždy 

investujeme do ročníku příštího. 

Kolik stojí prodejce umístění prodejního stánku? Kdyby chtěl prodejce zaplatit penězi, 

budeme po něm chtít 500 Kč. Ale prodejci dávají přednost možnosti zaplatit 

„zbožím“, které pak použijeme v rámci organizace conu. 

 

Koho lze uvést jako organizátora/organizátory?  

Hruška Roman – hlavní pořadatel 

Jakub Slabák – filmové projekce a grafika 

Pavel Mikuláštík – hlavní pořadatel bývalých Draconů 

 

Kolikátý ročník se v roce 2015 konal? Fénixcon měl 14. ročník (od roku 2002), ale 

jelikož navázal na tradici Draconů, dovolil nám jeho hlavní pořadatel započítávat i 

Dracony. Takže Fénixcon byl 31. setkání příznivců fantastiky v Brně. A pořádal se 

současně s Parconem, který měl svůj 34. ročník. 

 

Chtěli byste něco za sebe dodat? 
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Czequestria 

 

Jakým způsobem je con organizován? 

Kolik osob zajišťuje chod? Samotný vedoucí tým čítá pět lidí, ale i v průběhu příprav 

pomáhají s realizací desítky lidí. Podrobný popis (v podobě poděkování 

organizátorům, hostům a účastníkům) lze nalézt zde: 

https://www.czequestria.cz/podekovani/  

Jsou to vždy členové fanovské komunity, nebo vypomáhají i osoby, které do komunity 

nepatří? Dobrovolná pomoc pochází z řad fanoušků, jak v průběhu, tak na místě. 

Jak dlouho trvají přípravy? Příprava trvá minimálně půl roku. Poslední týdny a dny 

před samotnou akcí jsou samozřejmě nejintenzivnější. 

Kolik hodin denně vypomáhají? Časy se různí – záleží na typu úkolu. Pro vedoucí tým 

jde přibližně o ekvivalent polovičního pracovního úvazku po dobu onoho půl roku 

a cca měsíce poté. Mnoho lidí přispěje menším dílem, takže vysoká zátěž se týká 

jen menšího množství organizátorů. 

Existuje zde hierarchie v organizační struktuře (jsou zde například týmy nebo osoby 

figurující v roli nadřízeného)? Ano, hierarchie existuje a specializované úkoly řeší 

úkoly z konkrétní oblasti. Co se řízení úkolů týče, o všech probíhajících úkolech ví 

alespoň dvě osoby, aby byla zajištěna zastupitelnost. Než vztah 

nadřízený/podřízený jde v rámci vedoucího týmu spíše o kooperaci a společné 

rozhodování k dosažení vytyčeného cíle. 

Jak probíhá komunikace a koordinace? Jsou například nějaké koordinanční meetingy? 

Komunikace probíhá převážně po Internetu pomocí Google technologií: Hangouts, 

Gdrive na dokumenty a taktéž e-maily. V případě potřeby taktéž osobní meeting 

pro projednání, zhodnocení a přípravu úkolů, které lze osobně řešit mnohem 

efektivněji než elektronickou cestou. 

 

Jakým způsobem funguje komunikace s návštěvníky? 

Jaké kanály využíváte? Ze sociálních sítí Facebook, Twitter; dále webové stránky 

czequestria.cz, CZ/SK fórum fanoušků bronies.cz a také zahraniční fanouškovská 

fóra (oficiálním jazykem conu je angličtina); rovněž využíváme osobní účast na 

podobných akcích, abychom rozšířili povědomí o conu zde v Praze. 

https://www.czequestria.cz/podekovani/
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Jaké typy informací poskytujete online? Veškeré informace pro účastníky jsou 

poskytování online na stránkách a následně je na tyto upozorněno prostřednictvím 

dalších informačních kanálů. 

Kolik osob se účastnilo conu v roce 2015? 250 platících návštěvníků (což byla 

maximální plánovaná kapacita); spolu s návštěvníky, kteří neplatili vstupné (hosté, 

vypomáhající osoby, nebo lidé, jimž bylo vstupné za zásluhy pro con prominuto) 

něco kolem 300 

Kolik to bylo v předchozích letech? V roce 2014, kdy se akce konala poprvé, bylo 

rovněž vyprodáno, avšak s mírně nižší kapacitou cca 230 lidí (počítaje v to i osoby, 

které neplatily vstupné). 

Jak se vyvíjel program? V obou letech byl program přibližně stejné náplně, tematicky 

rozdělený na přednášky, panely s hosty, promítání, workshopy, party/koncert, 

tematické hudební hry atd. 

Které fandomy převládaly v roce 2015? Czequestria je single-fandom noc se zaměřením 

na fanoušky MLP:FiM neboli bronies. 

Jak to bylo v předchozích letech? Stejně. 

 

Jak funguje ekonomická stránka pořádání? 

Kolik procent nákladů kryjí partneři akce (ti, jenž sami uvádíte mezi partnery)? 

Náklady jsou plně hrazeny prostřednictvím vstupného, crowdfunding kampaně a 

také částečně finančních a částečně hmotných darů z řad pořadatelů a organizátorů 

(přeprava, technika atp.) 

Je možné poskytnout informace o tom, jaké jsou náklady a výnosy při pořádání conů? 

Jako nezisková organizace máme za cíl mírně ziskový rozpočet – tento zisk je 

použit na nákup vybavení pro příští ročníky conu a také na finanční rezervu. 

Všichni organizátoři a dobrovolníci (včetně vedoucího týmu) pracují bez nároku na 

jakoukoliv finanční či hmotnou odměnu. Nabízíme tři druhy vstupného – podle 

odměn, které návštěvník získá. Základní vstupné zajišťuje vstup na veškerý 

program akce po celou dobu, vyšší vstupné nabízejí další benefity (tričko, 

upomínkové předměty, uvedení na seznamu sponzorů atd.) 

Kolik stojí prodejce umístění prodejního stánku? Prodejci/vystavovatelé si stejně jako 

účastnící zakupují vstupenku na akci - k ní lze dokoupit za 150,- Kč místo u 

jednoho stolu v prostorách určených pro prodejce/vystavovatele. 
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Koho lze uvést jako organizátora/organizátory? Seznam všech organizujících osob 

(až na mě samotného, neb ono poděkování jsem psal osobně) lze nalézt na 

https://www.czequestria.cz/podekovani/. Vedoucí tým se letošní rok sestával 

z následujících osob: Jaroslav Haken (Jamis), Daniel Novák (Melgarh), Miroslav 

Valeš (Pajzl), Tomáš Přeučil (Tom0147), Marián Sulák (CreepyRiver). 

 

Kolikátý ročník se v roce 2015 konal? Druhý. 

 

Chtěli byste něco za sebe dodat? O vzniku conu byl natočen film „The Road to 

Czequestria“ – k vidění na YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=bF6RkvjzH8o. Jednalo se o první con v čistě v 

angličtině v ČR – což umožnilo účast také zahraničním návštěvníkům a ukázalo se, 

že jazyková bariéra již dnes není tak velká, jak by se mohlo zdát. Když uvážím 

okolnosti vzniku bronies fandomu (první epizoda MLP:FiM vyšla 10.10.2010), 

kontroverzi, která jej do jisté míry provází dodnes, je úžasné vidět, že během pár 

let, se nám povedlo zorganizovat takovouto akci a že hodláme v organizaci (této i 

menších akcí) i nadále pokračovat 

https://www.czequestria.cz/podekovani/
https://www.youtube.com/watch?v=bF6RkvjzH8o
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STARcon 

 

Jakým způsobem je con organizován? 

Kolik osob zajišťuje chod? V základu pět osob, na samotném conu pak přibližně 25-30  

(počítejme con o velikosti cca 300 návštěvníků). 

Jsou to vždy členové fanovské komunity, nebo vypomáhají i osoby, které do komunity 

nepatří? Z větší části fanové, ale občas se najde i civilista přitažený fanouškem. 

Jak dlouho trvají přípravy? V součtu je to cca 14 dní, prakticky začínáme tři měsíce 

před conem. 

Kolik hodin denně vypomáhají? Vypomáhá kdo? Pokud se ptáš, na kolik hodin denně 

fungují organizátoři, tak nepřetržitě po celou dobu conu, tj. Jsou neustále k ruce, 

kdyby jich bylo potřeba. Staff – tedy lidé, kteří pomáhají až na místě – pak cca 

6hodin denně jakožto dozor na recepci a případně když jich je potřeba. 

Existuje zde hierarchie v organizační struktuře (jsou zde například týmy nebo osoby 

figurující v roli nadřízeného)? Jistě, bez toho by to nešlo, vždycky musí být někdo, 

kdo koordinuje funkčnost a práci, jinak je v tom děsný zmatek. 

Jak probíhá komunikace a koordinace? Jsou například nějaké koordinační meetingy? 

Organizátoři (tj těch 5 osob fungujících už před conem) mají cca 3 schůzky před 

conem. Na začátku conu mají pak schůzku všichni (organizátoři a staff), aby měl 

staff přehled o tom kdo jsou organizátoři, a naopak. Nevím, jestli jsou schůzky 

staffu, za to si zodpovídá jejich organizátor (jeden z 5 lidí) 

 

Jakým způsobem funguje komunikace s návštěvníky? 

Jaké kanály využíváte? Email, webové stránky, facebook, youtube a případně pak ještě 

různá fanovská fóra. 

Jaké typy informací poskytujete online? Popis akce, kdy a kde se pořádá, kolik stojí 

vstupné, podrobnější informace o dopravě na místo a ubytování. Program. Případně 

různé novinky zahrnující hosty aj. 

Kolik osob se účastnilo conu v roce 2015? Uf, přesně si to nepamatuji, ale bylo to 

kolem 300. 

Kolik to bylo v předchozích letech? Plus mínus 50 lidí stejně. 
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Jak se vyvíjel program? Z prvu jsme byli zaměření pouze na sci-fi. Posléze jsme přidali 

i fantasy a komiksovou linii. Průběžně také přibývaly různě doplňky programů jako 

herna deskovek, Artemis atp., divadlo atp. 

Které fandomy převládaly v roce 2015? My jsme stále primárně zaměření na sci-fi, 

takže u nás převládají tři STAR programy (STAR WARS, Star Trek a Stargate). 

Zbytek je dost vyrovnaný. 

Jak to bylo v předchozích letech? Dost podobné. 

 

Jak funguje ekonomická stránka pořádání? 

Kolik procent nákladů kryjí partneři akce (ti, jenž sami uvádíte mezi partnery)? U nás 

nula. Vše si platíme sami. 

Je možné poskytnout informace o tom, jaké jsou náklady a výnosy při pořádání conů? 

Bohužel tohle zveřejňovat nemohu. 

Kolik stojí prodejce umístění prodejního stánku? Se všemi jsme domluveni, že nájem 

činí několik kousků z jejich sortimentu pro naši tombolu v ceně cca 1000 – 1500. 

 

Koho lze uvést jako organizátora/organizátory? Tereza Pytlíková – Kirana 

 

Kolikátý ročník se v roce 2015 konal? Devátý. 

 

Chtěli byste něco za sebe dodat? Je to dřina ale stojí to za to. 
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Trpaslicon  

 

Jakým způsobem je con organizován? 

Kolik osob zajišťuje chod? Celkem 35. 

Jsou to vždy členové fanovské komunity, nebo vypomáhají i osoby, které do komunity 

nepatří? Prakticky jsou všichni členy komunity, až na jednoho.  

Jak dlouho trvají přípravy? Těžko říct jednoznačně. S organizací dalšího ročníku se 

pomalu začíná už tak měsíc po skončení předchozího (shánění přednášejících a 

přednášek se dělá prakticky už na Trpasliconu, rok předtím). Více aktivity začíná 

tak půl roku předem (od září/října), ale skutečná organizace tak 4 - 3 měsíce 

předtím (prakticky od prosince).  

Kolik hodin denně vypomáhají? Nelze určit, dle potřeby. Ale dokud jede program, tak je 

většina orgů víceméně vytížena. 

Existuje zde hierarchie v organizační struktuře (jsou zde například týmy nebo osoby 

figurující v roli nadřízeného)? Ano. Je hlavní organizátor, který na všechno dohlíží. 

Pod ním jsou vedoucí programových linií (Hlavní sál, Sci-fi a fantasy, Britcom, 

Doctor Who, Herna) a pak jeho zástupci. Ostatní sekce jako je registrace, kantýna, 

IT a úklid mají také své vedoucí a zástupce. Ostatní pak jsou "obyčejní" 

organizátoři.  

Jak probíhá komunikace a koordinace? Jsou například nějaké koordinační meetingy? 

Za 15 let organizování Trpasliconu se již vytvořila struktura zkušených 

organizátorů, kdy jen menší část se musí podrobněji domlouvat, co a jak. Se všemi 

organizátory se věci domlouvají prostřednictvím uzavřené skupiny na Facebooku 

nebo uzavřeného php diskuzního fóra. Facebook je nakonec využívanější, protože 

na něj lidé chodí dennodenně (i přes snahu směrovat důležité věci na fórum, jsem k 

tomu orgy moc nedonutil). S vybranými organizátory se pak řeší zásadní otázky na 

osobních schůzkách přibližně jednou za měsíc (cca od září do března). Některá 

koordinace pak probíhá přes telefon, zejména těsně před akcí. 

 

Jakým způsobem funguje komunikace s návštěvníky? 

Jaké kanály využíváte? Webové stránky, Facebook, případně i e-mail na konkrétní 

dotazy. 



169 

 

Jaké typy informací poskytujete online? Důležité informace (kdy, kde, co a jak), 

program, anotace programu, postup organizování, oznamování informací o 

některých soutěžích. 

Kolik osob se účastnilo conu v roce 2015? Cca 350 (včetně přednášejících) + 

organizátoři. 

Kolik to bylo v předchozích letech? Již několik let se držíme mezi 300 - 350. První 

ročník byl kolem 120. 

Jak se vyvíjel program? První ročníky byly zejména o seriálu Červený trpaslík, ale už 

od prvního ročníku jsme také měli programovou linii sci-fi a fantasy, kam byli 

zváni různí hosté. Po pár letech se to ujednotilo na programové linie Hlavní sál 

(Červený trpaslík, významní hosté), Britcom (jiné britské komediální seriály), Sci-

fi a fantasy (Zeměplocha, britské nekomediální sci-fi a fantasy seriály, a ostatní 

program, který se nehodil do předchozích dvou programových linií) a Herna 

(pořádání soutěží, hraní deskovek). Již třetím rokem funguje také programová linie 

Doctor Who. 

Které fandomy převládaly v roce 2015? Klub Terryho Pratchetta (oficiální klub, který 

con pořádá), Červený trpaslík a jiné britcomy, Doctor Who (oficiální klub).  

Jak to bylo v předchozích letech? Poslední dva roky předtím stejně. Předtím stejně, jen 

bez Doctora Who (i když ten začínal postupně mít větší vliv už předtím).  

 

Jak funguje ekonomická stránka pořádání? 

Kolik procent nákladů kryjí partneři akce (ti, jenž sami uvádíte mezi partnery)? 

Trpaslicon pořádá Klub Terryho Pratchetta, ale finančně je akce zcela nezávislá. 

Máme pouze mediální partnery, kteří nám pomáhají s propagací (v roce 2015 to 

např. byl web vanili.cz, v roce 2016 to byl Stream.cz). Díky široké základně 

organizátorů a přátel, mnoho věcí potřebných pro organizaci conu získáváme 

zdarma nebo se slevou, zejména techniku a kancelářské potřeby. 

Je možné poskytnout informace o tom, jaké jsou náklady a výnosy při pořádání conů? 

Ano :-) (dodám dodatečně) 

Kolik stojí prodejce umístění prodejního stánku? Neposkytujeme prostor pro cizí 

prodejce. Máme ústní dohodu s několika spřátelenými firmami, které nám poskytují 

věci do komise. Ty nám pak dávají procenta z prodeje. Klub Doctora Who pak má 

stánek u své programové linie - zdarma. 
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Koho lze uvést jako organizátora/organizátory? Klub Terryho Pratchetta - více než 

1/3 orgů jsou jeho řádnými členy, ostatní organizátoři jsou příznivci Červeného 

trpaslíka (a jiných britcomů). 

 

Chtěli byste něco za sebe dodat? Rád bych pak získal možnost přečíst si výsledek 

diplomové práce. Moc by mě zajímala. 
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Příloha č. 39: Vzor otázek pro polostrukturovaná interview (text) 

 

Jaké subžánry fantastiky tě zajímají? 

 

Jaká média používáš v souvislosti s konzumací žánru fantastika? 

 

Jak často a v jaké konkrétní podobě čteš fantastiku (se díváš na filmy, hraješ hry atd)?   

 

Věnuješ se souvisejícím aktivitám (například cosplay, fan fiction)? Jakým? 

 

Jak často se jim věnuješ? 

 

Do čeho v souvislosti s těmito aktivitami investuješ a kolik? 

 

Jaké specializované weby sleduješ? 

 

Jaké místo mají v tvém životě obsahy žánru fantastika? 

 

Nazval/a by ses fanouškem/fanynkou fantastiky? 

 

Co ti fandom dává? 

 

Nese to s sebou nějaké obtíže, nepříjemnost? 

 

Jak fanouškovství vnímají tví rodiče a přátelé? 

 

K jakému fandomu se řadíš? Byl/a jsi někdy v jiném fandomu? Kvůli čemu jsi 

přešel/přešla? 

 

Scházíš se členy fandomu mimo cony? Jak často? V kolika lidech (přibližně)? 

 

Jakých conů jsi se zúčastnil/a kdy? (i v zahraničí?) 

 

Jaké programy, přednášky jsi navštívil/a? 

 

Které se cony se ti líbily a proč? Které ne a proč? 

 

Co by si na nich vylepšil/a? 

 

Jak vnímáš ostatní účastníky, komunikuješ s nimi i mimo con? 

 

Jak bys popsala con, co je pro ně podle tebe typické? 
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Jak bys popsal/a lidi, kteří se conech scházejí? 

 

Vyhledáváš informace o navštívených conech v médiích? Pokud ano, kde? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


