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Abstrakt 

Tato práce se zaměřuje na způsob, jakým dochází k mediální konstrukci reality v 

žánru označovaném jako reality TV. Tento oblíbený televizní žánr spojuje události 

zachycované na všudypřítomné kamery s fikčními prvky za účelem pobavit diváky u 

televizních obrazovek.  

V teoretické části se věnuje konceptům, které jsou klíčové pro tento fenomén, 

jako je sociální konstrukce reality autorů Bergera a Luckmanna, gatekeeping nebo 

agenda setting. Věnuje se také samotnému žánru reality TV – konkrétně jeho historii, 

vývoji a hlavním subžánrům, které v současnosti můžeme spatřit na televizních 

obrazovkách.  

Praktická část využívá narativní analýzu pro identifikaci způsobů, jakými 

dochází k samotné mediální konstrukci reality v tomto žánru. Vzorek pro tuto analýzu 

byl složen z celkem 80 epizod jedenácti pořadů z britské a americké produkce, které se 

rozšířily i mimo svou domovinu a dočkaly se často lokálních verzí. Všechny pořady 

jsou známé také českým divákům z místních televizních stanic.  

Mou hlavní tezí je, že k mediální konstrukci reality může v těchto pořadech 

docházet od samého počátku, tedy od nastavování pravidel, přes samotné natáčení až po 

postprodukci (tedy po výběr obrazů, využití role vypravěče a výběr hudebního 

podkresu). Všem těmto fázím se budu věnovat ve své diplomové práci. 

 

Abstract 

This thesis focuses on the manner how a phenomenon often called „media 

construction of reality“ occurs in the Reality TV. This popular television genre is 

known for mixing reality captured on an omnipresent camera together with fiction 

elements in order to amuse the audience.  



 

 

In the theoretical part, I will focus on the concepts that are crucial for this 

phenomenon such as Berger’s and Luckmann’s social construction of reality, 

gatekeeping or agenda setting. Also, I will describe the history of Reality TV as a genre 

and also will focus on main subgenres that can be seen on television these days.  

In the practical part, I will use narrative analysis to identify how the media are 

constructing reality in television programmes. The sample for the analysis will consist 

of 80 episodes from 11 different TV shows of American and British production. These 

have already spread out of their country of origin and are familiar to Czech audience 

from local TV channels.  

My main thesis is that media construction of reality can happen from the very 

beginning – i.e. from rules establishing to shooting and postproduction. All these phases 

will be analyzed in this paper. 
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Úvod 
 

 „Nejlepší příběhy jsou ty pravdivé.“
1
 Tento poznatek publikoval americký 

spisovatel David Shields před pěti lety ve svém manifestu reality v umění. Již v té době 

byl žánr reality TV fenoménem televizních obrazovek a nic se nezměnilo ani 

v současnosti – každou vysílací sezónu vznikají nové koncepty show s prvky reality. 

Navíc mnohé takřka nesmrtelné franšízy jako Big Brother, Pop Idol nebo Wife Swap 

bývají adaptovány v zemích po celém světě. 

Reality TV zabírá na televizních obrazovkách stále více vysílacího času. V čem 

tkví její kouzlo a zároveň úskalí, je kombinace reality se zábavnými prvky. Kamery 

zachycují skutečné osoby a události, což je pro diváky zvyklé na fikční pořady lákavé. 

Najednou mají možnost vidět jedince, jako jsou oni sami, potýkající se se stejnými 

problémy, nebo naopak vystavené velmi neobvyklým situacím. Zároveň se ale setkáme 

s ostrou kritikou tohoto žánru – pro mnohé je reality TV pokleslý, exploatační žánr, 

který zjednodušuje realitu. Cílem je totiž diváky bavit, nikoliv přinášet komplexní 

pohled na dané téma. 

Na druhou stranu v době, kdy média ovládá infotainment, nikoho asi nepřekvapí, 

že pořady reality TV bývají uzpůsobeny tak, aby jejich obsah byl pro diváky co 

nejpoutavější. Z mnoha hodin natočených materiálů se na obrazovkách objevují sestřihy 

těch nejzajímavějších momentů, často překypujících emocemi či napětím. Naopak 

rutinní činnosti se pro kamery stávají nezajímavými. Kvůli nerovnoměrné selekci 

informací může docházet ke zkreslení skutečnosti a právě tomuto jevu se budu věnovat 

ve své práci. 

V teoretické části představím několik jevů, které jsou pro mediální konstrukci 

reality charakteristické. Zároveň se také zaměřím na žánr reality TV a jeho definici, na 

níž se mediální příručky ne zcela shodnou. Je těžké vymezit zejména jeho hranice a také 

subžánry, které se neustále proměňují a rozrůstají spolu se vznikem nových pořadů. 

Téměř každý mediální odborník, který se reality TV zabývá, si vytváří vlastní typologii. 

Proto se spíše než na vyčerpávající výčet všech subžánrů zaměřím na historii reality TV.  

Současný stav pak charakterizuji především konkrétními příklady, které jsou pro tento 

žánr na televizních obrazovkách typické. 

                                                 
1
 SHIELDS, David. Reality Hunger: A manifesto. 1st Vintage Books ed. New York: Alfred A. Knopf, 

2010, s. 52. ISBN 978-030-7593-238. 
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Pro analytickou část jsem vybrala jedenáct zástupců žánru reality TV, které se 

staly natolik populárními, že byly přejaty také zahraničními televizními stanicemi. Mým 

cílem bylo analyzovat vzájemně co nejodlišnější pořady, které by mohly reprezentovat 

rozdílné přístupy k zachycení reality. 

Zároveň jsem zvolila takové show, do nichž výrazně zasahuje televizní štáb, a to 

například prostřednictvím role moderátora, stanovováním pravidel, zadáváním úkolů 

nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který manipuluje s realitou. 

Pro zjištění obsahu jednotlivých pořadů jsem se rozhodla využít vlastní 

obsahovou analýzu a pro doplnění informací využiji veřejně dostupné zdroje. Následně 

provedená narativní analýza mi pomůže zjistit, jakým způsobem a do jaké míry 

v daných pořadech dochází k mediální konstrukci reality. Mým předpokladem je, že 

zkreslení reality zaznamenáme ve většině zvolených pořadů. Bude proto zajímavé 

sledovat, jakým způsobem jsou zásahy do reality prováděny a zda ji zásadně zkreslují. 

Z obsahové stránky se tato práce shoduje se schválenými tezemi, došlo však 

k rozšíření struktury práce a přejmenování kapitol. Samotná analytická část je nyní 

strukturována podle provedených rozborů a hlavních oblastí, v nichž může docházet ke 

konstrukci reality médii. Výsledná práce proto oproti tezím poskytuje komplexnější 

pohled na problematiku a je také přehlednější.  
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1. Mediální konstrukce reality 

Klíčovým konceptem pro tuto diplomovou práci je mediální konstrukce reality. 

Realita jako sociální fakt totiž neexistuje sama o sobě, naopak do sociální komunikace 

vstupuje v podobě interpretace. „Dokud není skutečnost interpretována či definována, 

je z hlediska sociální interakce neuchopitelná; resp. vlastně neexistuje.“
2
 

Proto se nabízí otázka, jaký vztah mezi médii a realitou panuje. Irena Reifová ve 

Slovníku mediální komunikace uvádí dvě teorie, které ke způsobu, jakým média 

zprostředkovávají realitu, přistupují protikladně. 

První, reflexivní teorie „počítá s předem existující skutečností, kterou systémy 

protokolace skutečnosti (např. masová média) dovedou více nebo méně věrně 

odrážet.“
3
 Přitom stupeň shody mezi skutečností a jejím mediálním odrazem funguje 

jako indikátor míry objektivity média. 

Naopak pro druhou, konstrukcionistickou teorii je charakteristická myšlenka, že 

skutečnost vzniká „až v důsledku definiční schopnosti záznamových soustav skutečnosti 

(např. masových médií); před aktem symbolického uchopení a vyjádření realita jako 

sociálně relevantní veličina neexistuje.“
4
 Právě z této myšlenky vychází také teorie 

konstrukce reality skrze média. 

Podle Ireny Reifové k mediální konstrukci reality dochází tak, že „masová 

média nekoordinují své významy s realitou na nich nezávislou, ale naopak na straně 

publika dochází ke koordinaci skutečnosti s mediálními významy.“
5
 Právě média mají 

schopnost dodávat událostem status skutečnosti čistě na základě toho, že o ní informují. 

Jinak řečeno realita je neustále srovnávaná s médii, a pokud události nemají mediální 

obraz, nejsou registrovány jako skutečnost. 

Tato teorie v sobě nese prvky několika konceptů, vycházejících především 

z oblasti mediálních studií a sociologie. V této kapitole se proto kromě charakteristiky 

samotné mediální konstrukce reality zaměřím také na pojmy s ní úzce spojené. 

                                                 
2
 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, s. 107. ISBN 80-7178-926-

7. 
3
 Ibid., s. 108. 

4
 Ibid. 

5
 Ibid., s. 107. 
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1.1 Sociální konstrukce reality 

Mediální konstrukce reality je úzce spjata s konceptem sociální konstrukce 

reality, jehož autory jsou Peter L. Berger a Thomas Luckmann. Tito dva sociologové si 

ve své publikaci Sociální konstrukce reality z roku 1966 kladou otázku, jakým 

způsobem je utvářena a vnímána realita každodenního života. 

Jejich teorie je založena na tzv. „sociologii vědění“, kterou sice považují za 

součást empirické disciplíny sociologie, ale cílem Bergera a Luckmanna je zabývat se 

jejím teoretickým rámcem, nikoliv konkrétními idejemi panujícími ve společnosti.
6
 

„Řekneme-li to jinak, bádání sociologie vědění se musí zaměřit spíše na obyčejné 

‚vědění‘ než na ‚ideje‘. Právě z tohoto ‚vědění‘ je spletena síť významů, bez nichž by 

společnost nemohla existovat.“
7
 

1.1.1 Realita každodenního života 

Podle Bergera a Luckmanna si člověk uvědomuje, že se svět skládá z více než 

jedné reality a tyto reality je nutné od sebe odlišovat. Autoři publikace se ale zaměřují 

především na vědění, kterým se řídí lidské jednání v každodenním životě.
8
 Právě realita 

každodenního života je člověku bezprostřední, a proto se o ni nejvíce zajímá. „Realita 

každodenního života je organizována podél osy ‚tady‘, jíž je mé tělo, a osy ‚teď‘, 

přítomného okamžiku. (...) To, co mě ‚tady a teď‘ v každodenním životě potkává, je mým 

vědomím považováno za nejreálnější realitu.“
9
 Jako realita je brána zcela samozřejmě a 

není třeba ji ověřovat, je to tedy pro člověka realita „par excellence“.
10

 

Realita každodenního života však zahrnuje i méně bezprostřední skutečnosti, ale 

o tyto oblasti se člověk zajímá méně nebo je jeho zájem nepřímý, pokud existuje 

možnost, že by i zde mohl uplatnit svůj vliv. Zájem o vzdálenější sféry je tedy méně 

intenzivní a zároveň pozbývá na naléhavosti. Jednotlivé reality však stále fungují ve 

vzájemné sociální interakci.
11

  

Podobně si jedinec uvědomuje také intersubjektivitu světa, tedy světa sdíleného 

s ostatními. Člověk vnímá svůj každodenní život jako realitu a zároveň si uvědomuje, že 

tato realita se u ostatních jedinců liší, a přesto pro ně zůstává stejně skutečná jako pro 

                                                 
6
 BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii vědění. 

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, s. 20. ISBN 80-859-5946-1. 
7
 Ibid., s. 22. 

8
 Ibid., s. 25. 

9
 Ibid., s. 28. 

10
 Ibid., s. 28–29. 

11
 Ibid., s. 28. 
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něj.
12

 Mnoho aspektů vnímání světa se ale shoduje s tím, jak svět vnímají ostatní. „Ze 

všeho nejdůležitější ale je, že jsem si vědom stále pokračující shody mezi mými významy 

a jejich významy v tomto světě a faktu, že je nám společný určitý typ běžného uvažování 

o této realitě.“
13

 

Podle Bergera a Luckmanna dochází k nejintenzivnějším prožitkům při setkání 

člověka s jiným člověkem, kdy se spojí prvky prostoru a času do jedné struktury. 

Setkání „tady a teď“, tváří v tvář, vede k neustálé výměně výrazových prostředků, díky 

nimž je protějšek vnímán jako reálný. Při vzájemné interakci se může vzorec kontaktu 

měnit v závislosti na tom, jaký postoj je vůči druhé osobě vyjadřován, zda je například 

přátelský či nepřátelský. Záleží ale na subjektivním posouzení situace právě onou 

„druhou osobou“, která pomocí náznaků zhodnotí, jaký postoj k ní chová její protějšek. 

Na toto a další posouzení mají vliv typizační schémata. „Realita každodenního 

života v sobě obsahuje typizační schémata, jejichž prostřednictvím vnímám ostatní lidi a 

‚zacházím s nimi‘ při osobních setkáních. Tak mohu svůj protějšek vnímat jako ‚muže‘, 

‚Evropana‘, ‚nákupčího‘, ‚bodrý typ‘ a tak dále. Všechny tyto typizace neustále 

ovlivňují mé chování k němu (...).“
14

 Chování vůči dané osobě bude těmito typizacemi 

řízeno do té doby, dokud na základě nových zjištění, narušujících dosavadní typizace, 

není typizační schéma pozměněno.  

Každá typizace v sobě obsahuje úroveň anonymity, která je tím vyšší, čím je 

vzdálenější od situace „tváří v tvář“. Sociální struktura je pak souhrnem těchto typizací 

a opakovaně se objevujících vzorců interakce, které na základě těchto typizací vznikají. 

1.1.2 Externalizace, objektivace a internalizace 

Orientace člověka ve světě závisí na třech vzájemně propojených procesech, a to 

na externalizaci, objektivaci
15

 a internalizaci, které vytvářejí a reprodukují realitu. Tyto 

tři procesy nejlépe vystihuje následující soustava výroků Bergera a Luckmanna: 

„Společnost je výtvorem člověka. Společnost je objektivní realitou. Člověk je výtvorem 

                                                 
12

 Ibid., s. 28–29. 
13

 Ibid., s. 29. 
14

 Ibid., s. 36. 
15

 Často se místo „objektivace“ setkáme s termínem „objektivizace“. Tyto dva termíny lze vzájemně 

zaměňovat, pro tuto práci ale budu používat termín uvedený v české verzi Sociální konstrukce reality, 

přeložené Jiřím Svobodou v roce 1999. 
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společnosti.“
16

 Analýza sociálního světa tedy musí zohledňovat všechny tyto složky, 

aby nebyla zkreslená.  

Zmiňované pojmy se vztahují k lidské schopnosti vytvářet sociální řád jakožto 

produkt lidské činnosti v procesu neustálé externalizace. Aby tyto produkty nabyly na 

platnosti, získávají objektivní povahu a inkorporují se do sociálního světa. Takto 

objektivovaný sociální svět je zpětně promítán do vědomí v průběhu socializace. 

Jedinec tedy přijímá vytvořený sociální řád za svůj, jinak řečeno dochází k procesu jeho 

internalizace. Vztah mezi člověkem jako tvůrcem a světem jako jeho výtvorem je tedy 

dialektický; tím, jak spolu obě strany interagují, se také vzájemně ovlivňují. 

Podle Bergera a Luckmanna takto utvořená sociální realita nabývá na legitimitě 

a posiluje v průběhu svého předávání. Velkou roli v tomto procesu hraje 

institucionalizace, které pomáhá zavést sociální řád jako platnou normu. 

Institucionalizace může probíhat prostřednictvím předávání hodnot a vzpomínek 

například z rodiče na potomka či pomocí různých legitimizačních formulí.  

Díky tomu následující generace, které se nepodílely na vytváření daných 

produktů v sociálním světě, je vnímají již jako realitu, do níž se rodí a které se 

přizpůsobují. Tím vytvořená sociální realita nabývá na přesvědčivosti.
17

 

Zajímavé je v tomto ohledu tvrzení, že „je mnohem pravděpodobnější, že jedinec 

vybočí z naprogramovaného chování, které bylo vytyčeno někým jiným, než z 

naprogramovaného chování, které sám pomáhal zavést. Nová generace představuje 

problém přizpůsobení se a její socializace do institucionálního řádu vyžaduje, aby byly 

zavedeny sankce. Instituce si musejí udržet, a udržují si, autoritu nad jedincem bez 

ohledu na subjektivní významy, které jedinec té či oné situaci připisuje.“
18

  

Právě na tento aspekt socializace se zaměřují také některé pořady v rámci žánru 

reality TV. V některých případech se stává, že jsou jedinci cíleně vytrženi ze svého 

prostředí a umístěni do prostředí, v němž se sociální realita liší. V jiných pořadech se 

objevuje motiv „generačních střetů“ mezi rodiči a dětmi či obecněji mezi staršími a 

mladšími generacemi, které si sociální řád představují odlišně. Problém přizpůsobení se 

tomuto institucionálnímu řádu se pak stává motivem nebo alespoň předmětem zájmu 

tvůrců pořadu. Blíže se tomuto tématu budu věnovat v následujících kapitolách při 

analýze konkrétních pořadů žánru reality TV. 

                                                 
16

 BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: Pojednání o sociologii 

vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, s. 64. ISBN 80-859-5946-1. 
17

 Ibid., s. 64–65. 
18

 Ibid., s. 65. 
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1.2 Mediální rutiny 

Příčiny konstrukce reality v médiích mohou být podle Ireny Reifové ideologické 

či organizační. Důvodem selekce konkrétních informací na úkor jiných je v případě 

ideologických příčin snaha o upřednostnění konkrétního názoru před jinými. 

Organizační příčiny se uplatňují vždy, když dochází k výrobě mediálního obsahu.
19

 

Organizace práce v médiu podle Reifové vždy vede k selekci informací na základě 

určitých mediálních rutin. Právě tomuto druhu příčin se budu na následujících stránkách 

věnovat. 

Jak uvádí Gaye Tuchman v knize Making News. A Study in the Construction of 

Reality z roku 1968, mediální rutiny způsobují konstrukci reality. Mezi nejvlivnější 

rutiny patří mimo jiné personální obsazení události, předurčení události novinářem, 

prostorový a časový aspekt zpravodajské sítě a časová typizace událostí.
20

 

Tyto faktory tedy mohou zvýhodnit určitou událost a napomoci jejímu 

zveřejnění. Například v případě personálního obsazení události Gaye Tuchman zjistila, 

že „spouštěcím mechanismem velkého množství zpráv jsou výroky konkrétních lidí. Na 

tom, že se událost stala zprávou, pak nemá podíl ani tak inherentní význam události 

jako spíše fakt, že danou událost bylo snadné zpravodajsky pokrýt prostřednictvím 

výpovědí svědků a komentátorů.“
21

 

Naopak předurčení události novinářem neovlivňuje přímo výběr zprávy, ale 

jejích složek. Novinář zpracovávající určité téma si o něm vytváří předběžné úsudky a 

předpoklady, které pak sleduje i v mediálním výstupu. Výsledná zpráva tak odráží 

novinářovo očekávání, nikoliv realitu. Tento princip může vést k sebenaplňujícímu se 

proroctví, o němž jsem hovořila na předcházejících stránkách. 

1.2.1 Gatekeeping 

Jak již bylo uvedeno, při vytváření mediálního obsahu mediální pracovníci 

rozhodují, které informace se v médiích objeví, a které nikoliv. Tento proces v roce 

1950 popsal David Manning White jako „gatekeeping“, volně přeloženo jako „strážení 

                                                 
19

 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, s. 107. ISBN 80-7178-

926-7. 
20

 Ibid., s. 108. 
21

 Ibid., s. 188. 
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brány“.
22

 Termín původně využívaný v sociologii psychologie k popisování 

rozhodovacích procesů aplikoval White na rozhodování mediálních pracovníků 

o obsahu zpravodajství. 

Gatekeeping bývá často definován jako série rozhodnutí o tom, které události 

projdou zpravodajskými kanály od zdroje k reportérovi a od něj k sérii editorů. Každá 

informace prochází několika body, v nichž se rozhoduje, zda pokročí dále a potenciálně 

může být zařazena do zpravodajství média, nebo bude vyřazena. Právě tyto body bývají 

označovány jako „brány“, přes které informace může projít, ale také u některé z nich 

může její cesta skončit. Pamela Shoemaker a kol. nicméně dodávají, že gatekeeping 

není tvořen pouze procesem selekce zpráv, ale také ovlivňuje, jakou mají zprávy 

podobu, strukturu, načasování a jak je s nimi zacházeno.
23

 

Shoemaker a kol. podporují tezi Gaye Tuchman, že mediální rutiny mají velký 

vliv na výběr zpráv. Například časová typizace, tedy zohlednění události v čase tak, aby 

se odehrávala ve fázi produkce mediálního obsahu, může zajistit zpravodajské pokrytí 

méně významným tématům. Středně zajímavé téma má velkou šanci být přijato, pokud 

je zpracováno s výrazným předstihem před redakční uzávěrkou. Ale naopak téma, které 

je vyhodnoceno jako vysoce zajímavé, může nahradit už zpracovaná méně významná 

témata, i pokud se odehrává jen těsně před uzávěrkou.
24

 

Gatekeepery, vykonavatele gatekeepingu, lze definovat jako držitele „pozic 

v rámci mediálních organizací, kteří rozhodují o výběru témat a událostí, které budou 

zpracovány na mediální obsahy.“
25

 Tyto osoby určují, která informace projde 

pomyslnou bránou média, v němž mají tyto rozhodovací pravomoci, a které události 

naopak zůstanou bez povšimnutí média. 

Z tohoto důvodu bývá gatekeeping často zařazován mezi koncepty v rámci 

agenda setting, tedy nastolování agendy, jemuž se budu věnovat později. Gatekeeping 

se však netýká pouze masových médií, i když právě ve spojení s nimi se o něm hovoří 

nejčastěji. Shoemaker v knize Gatekeeping upozorňuje, že „metafora gatekeepingu 

                                                 
22

 David Manning White převzal termín „gatekeeping“ od sociálního psychologa Kurta Lewina, který 

takto označoval rozhodovací procesy při rodinných nákupech potravin. White termín gatekeeping 

aplikoval na oblast médií při svém výzkumu práce editorů regionálních amerických listů. 
23

 SHOEMAKER, P. J., M. EICHHOLZ, E. KIM a B. WRIGLEY. Individual and Routine Forces in 

Gatekeeping. Journalism. 2001, 78(2): s. 233. DOI: 10.1177/107769900107800202. ISSN 1077-6990. 

Dostupné také z: http://jmq.sagepub.com/lookup/doi/10.1177/107769900107800202 
24

 Ibid., s. 235. 
25

 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, s. 70. ISBN 80-7178-926-

7. 
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může být aplikována na jakýkoliv rozhodovací okamžik a jakoukoliv informaci, jestliže 

má dojít k jejímu přenosu skrze masový nebo interpersonální kanál.“
26

 

1.3 Agenda setting 

Obecně ve společnosti převládá přesvědčení, že média fungují jako objektivní 

zdroje informací, které zprostředkovávají dění ve společnosti. Často jde o primární nebo 

dokonce o jediný zdroj informací, z něhož lidé čerpají, a to z toho důvodu, že 

poskytované informace jsou mimo rámec jejich přímé zkušenosti. Jinak řečeno jediné 

informace, se kterými lidé přijdou do styku, pocházejí z médií. Lidé proto mají tendenci 

tyto informace vnímat jako objektivní obraz reality. 

Z toho důvodu si mnozí mediální odborníci pokládají otázku, do jaké míry 

média pouze reflektují realitu a do jaké míry ji sama utvářejí. Existuje několik přístupů 

k roli médií ve společnosti, avšak vzhledem k tématu mé práce se zaměřím na koncept 

„agenda setting“. 

Důvodem pro výběr tohoto konceptu je má teze, že tvůrci pořadů reality TV 

stejně jako tvůrci zpravodajství mohou vybírat události či informace, které publikují, 

čímž ovlivňují způsob, jakým danou situaci vnímají příjemci mediálního obsahu. 

Koncept zvaný „agenda setting“ neboli nastolování agendy souhrnně označuje 

dialogy nebo debaty, které se týkají toho, jaká témata by měla veřejnost zajímat. Takové 

dialogy se běžně odehrávají v různých společenstvích, od lokálních komunit až po 

mezinárodní pole, a podstatnou roli v nich hrají média.
27

 

Podle Maxwella McCombse, autora publikace Agenda setting, má v médiích 

moc ovlivňovat významnost témat a názory na ně zejména zpravodajství. Přesto ale 

odborníci studující nastolování agendy věří, že média nedokážou lidem vštěpovat 

konkrétní názory. Tento názor publikoval Bernard C. Cohen již v roce 1963 v knize The 

Press and Foreign Policy, v níž uvádí, že „zpravodajská média možná nedokážou lidem 

s úspěchem říci, co si mají myslet, ale neuvěřitelně úspěšně dokážou svému publiku 

sdělit, na co má myslet.“
28

 

Koncept „agenda setting“ bývá nejčastěji spojován se zpravodajstvím v médiích, 

ale jeho princip můžeme uplatnit i v jiných oblastech médií, jako je například 

                                                 
26

 SHOEMAKER, Pamela J. Gatekeeping. Newbury Park: Sage Publications, c1991, viii, s. 2. ISBN 08-

039-4437-3. 
27

 MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: Nastolování agendy: Masová média a veřejné mínění. Praha: 

Portál, 2009, s. 15. ISBN 978-80-7367-591-2. 
28

 Ibid., s. 27 z Bernard C. Cohen, The Press and Foreign Policy, s. 13, Princeton University Press, 1963. 
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publicistika nebo dokumentární pořady. Důvodem této mnohosti uplatnění konceptu je 

už jeho samotná myšlenka, tedy že média mají potenciál ovlivňovat veřejné mínění. 

Níže se zaměřím na bližší definici tohoto konceptu a také vybraných termínů s ním 

spojených. 

1.3.1 Vytváření pseudoreality 

Duchovním otcem myšlenky agenda setting je americký novinář a filozof Walter 

Lippmann. I když sám ještě název „agenda setting“ nezavádí, ve své knize Public 

Opinion z roku 1922 již naznačuje, že média mají vliv na způsob, jakým vnímáme svět. 

„Podle Lippmanna (...) jde o aktualizaci Platonova podobenství o jeskyni uvedeného v 

předmluvě knihy. Parafrázuje Sokrata a poznamenává: ‚Jen nepřímo známe prostředí, v 

němž přesto žijeme... Ale s tím, co považujeme za skutečný obraz, zacházíme, jako by šlo 

o prostředí samotné.‘“
29

 

Podle Lippmanna tedy lidé považují za fakt to, co pouze vnímají jako fakt, a 

nikoliv fakt samotný. Nevnímají tedy realitu, ale pouze její variaci. Tento jev Lippmann 

označoval jako „imitaci reality“ nebo také jako „pseudoprostředí“.
30

 To funguje jako 

most mezi realitou a obrazy v naší hlavě, je tedy nepřesné a neúplné.  

Na toto pseudoprostředí člověk reaguje svým chováním, emocemi či názory, 

které jsou však již zcela reálné. „Následky takového chování, pokud jsou to činy, se 

neodehrávají v pseudoprostředí, kde je chování stimulováno, ale ve skutečném 

prostředí, kde dochází k akci. A pokud chování není činem, ale něčím, co můžeme 

zhruba označit za myšlenku a emoci, může trvat dlouhou dobu, než se projeví i ve 

fiktivním světě.“
31

 

Lippmann není jediným odborníkem, kdo se touto myšlenkou zabýval. Jen o rok 

později, tedy v roce 1923 upozornil na tzv. princip definice situace William I. Thomas 

v knize Unadjusted Girl. Podle jeho slov jakákoliv definice situace ovlivní přítomnost, 

a to prostřednictvím chování, které následuje jako reakce na danou situaci. Definice 

situace přitom závisí na míře vágnosti, s níž je svět vymezen.  

Tento svět býval ještě v druhé polovině 19. století pevně definován, a existovaly 

tak konkrétní správné interpretace a s nimi spojené žádoucí chování. Jenže 

v současnosti, tedy ve světě, který je „spojen s volnou komunikací v prostoru a volnou 

                                                 
29

 Ibid., s. 28. 
30

 LIPPMANN, Walter. Public opinion. New Brunswick, N.J., U.S.A.: Transaction Publishers, c1997, 

xxxvi, s. xvi. ISBN 15-600-0999-3. 
31

 Ibid., s. 15. 
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komunikací myšlenek, nejen konkrétní situace, ale i naprosto obecné situace se staly 

vágními. (…) Soupeří tak mezi sebou různé definice situace a žádná z nich není 

závazná.“
32

 

V roce 1928 Thomas uvedenou problematiku shrnul do následující formulace: 

„Jestliže lidé definují situace jako reálné, jsou tyto reálné ve svých důsledcích.“
33

 Tato 

definice, založená na myšlence symbolického interakcionismu, se později proslavila 

jako tzv. Thomasův teorém a stala se jedním z nejznámějších sociologických principů.  

Při jeho naplnění může docházet k jevu označovanému jako sebenaplňující se proroctví. 

Jeho počátkem je nesprávná definice situace, která vyvolá chování vedoucí k tomu, že 

se původně mylná interpretace situace stane pravdivou.
34

  

Americký sociolog Robert K. Merton v knize Studie ze sociologické teorie 

uvádí, jakým způsobem lze tento začarovaný kruh sebenaplňujících se proroctví 

prolomit. Základem je vzdát se počáteční definice situace, která vedla ke spuštění tohoto 

jevu. „Je třeba zpochybnit původní domněnku a prosadit novou definici situace – teprve 

potom prokáže další sled událostí lživost této domněnky. Teprve potom přestane 

přesvědčení vytvářet realitu.“
35

 

Schopností ovlivňovat realitu vytvářením pseudoprostředí disponují také média. 

Nemusí jít o cílené zkreslení reality, naopak pseudoprostředí mohou mediální 

pracovníci vytvářet zcela nevědomě. Velký podíl na tom má fakt, že tito pracovníci pro 

své mediální výstupy nemohou sehnat a následně podat veškeré informace. Spoléhají se 

proto na soustavu profesních norem, jimiž se řídí při výběru informací. Nabízejí tedy 

jen určitý výsek reality, který tím může být zdeformovaný.
36

 

Způsob, jakým média vytvářejí pseudoprostředí, zkoumal například Gerald Ray 

Funkhouser v 60. letech. Využil k tomu průzkum veřejného mínění Gallupova ústavu, 

jenž se ptal Američanů na nejzávažnější problém, kterému čelí Amerika.
37

 Zároveň 

Funkhouser studoval tři zpravodajské magazíny a analyzoval také statistická data, která 

měla nejlépe odrážet realitu.  

                                                 
32

 THOMAS, William I. The Unadjusted Girl. Boston: Little, Brown and Company, 1923, s. 81–82. ISBN 

-. 
33

 MERTON, Robert King. Studie ze sociologické teorie. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 

2000, s. 196. Moderní sociologické teorie. ISBN 80-858-5092-3. 
34

 Ibid., s. 199. 
35

 Ibid., s. 201. 
36

 MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: Nastolování agendy: Masová média a veřejné mínění. Praha: 

Portál, 2009, s. 52. ISBN 978-80-7367-591-2. 
37

 „Jaký je nejzávažnější problém, kterému čelí tato Amerika?“ Tuto otázku, případně její modifikaci, 

využívá Gallupův ústav ke každoročním průzkumům veřejného mínění ve Spojených státech od roku 

1964. 
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Na základě analýzy těchto souborů konstatoval znatelný soulad mezi veřejným 

míněním a tím, jak informoval tisk. Za nejzávažnější problém byla označena válka ve 

Vietnamu, čemuž odpovídala také frekvence pokrytí tohoto tématu v médiích. Současně 

ale zdůraznil, že tento soulad mezi veřejností a médii neměl prakticky žádný vztah k 

reálnému vývoji války. Naopak frekvence referování o tématu například stoupla, i když 

se situace ve Vietnamu zlepšila nebo kulminovala. Vrchol války tak v médiích nastal 

o dva roky dříve než ve skutečnosti. Podobně situaci vnímali také Američané, což 

nasvědčuje o moci médií ovlivňovat veřejné mínění. 

Podobně také mediální odborníci zaznamenali vliv médií na vznik 

sebenaplňujících se proroctví. Jako příklad Maxwell McCombs v knize Agenda setting 

uvádí německá média, která v říjnu a listopadu 1973 projevila obavu z nedostatku paliv. 

Oprávněnost této obavy zhoršil krátkodobý vládní zákaz jezdit v neděli autem a také 

omezení rychlosti na dálnici. Tyto události se navíc odehrávají v prostředí přesahujícím 

zkušenost běžného občana, proto bylo jednodušší mediálním zvěstem o ropné krizi 

uvěřit.
38

  

Spojením těchto faktorů vzniklo pseudoprostředí, na které lidé zareagovali svým 

chováním. Ačkoliv byla dodávka paliv přibližně stejná jako o rok dříve, lidé ze strachu 

z ropné krize začali paliva nakupovat ve zvýšené míře, čímž způsobili jejich nedostatek. 

V souladu s Thomasovým teorémem tedy můžeme tvrdit, že obyvatelé svou reakcí na 

informace z médií naplnili původně mylné proroctví. Neméně zajímavé však je, že 

jakmile se média tématu začala věnovat méně, počet občanů obávajících se krize 

bezprostředně klesl ze dvou třetin na třetinu.
39

 

1.3.2 Rámcování  

Mezi často uváděné koncepty v rámci agenda setting patří také „framing“ neboli 

rámcování. Rámec je ústřední organizační myšlenkou mediálního obsahu, kterému 

dodává kontext a napovídá, co je myšlenkou či tématem sdělení. V procesu rámcování 

se vybírají konkrétní atributy spojené s předmětem zájmu a klade se na ně zesílený nebo 

zeslabený důraz či mohou z mediálního produktu zmizet úplně.
 
Výsledkem je tedy 

udělení výjimečného statusu vybraným atributům či rámcům na úkor jiných.
40

 

                                                 
38

 MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: Nastolování agendy: Masová média a veřejné mínění. Praha: 
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McCombs definuje rámcování následovně: „Rámcovat znamená vybírat určité 

aspekty vnímané reality a zvýšit jejich významnost ve sdělovaném textu tak, že se 

prosazuje určitá definice problému, kauzální vysvětlení, morální hodnocení či také 

doporučené řešení popisované záležitosti.“
41

 

Rámec popisuje a charakterizuje zkoumaný objekt, je tedy jeho atributem. V 

médiích atributy objektů reprezentují dominantní pohled na objekt a tuto interpretaci 

reality přenášejí na příjemce mediálních sdělení. Jinak řečeno tyto rámce můžeme 

vnímat jako interpretační schémata, která ovlivňují, jakým způsobem o popisovaném 

objektu přemýšlíme. 

Myšlenku, že rámce představují dominantní, potažmo žádoucí pohled 

společnosti na objekt zájmu, potvrzuje Stephen D. Reese v předmluvě knihy Framing 

Public Life. Reese označuje rámce za organizační principy, které jsou společensky 

sdílené a které přetrvávají v čase, čímž přispívají ke strukturování významů v sociálním 

světě.
42

 Jinak řečeno atributy využívané v médiích se podílí na konstrukci reality i 

mimo média díky tomu, že je publikum vnímá jako věrný popis reality. 

McCombs upozorňuje, že jednotlivé atributy objektu si nejsou rovny a 

u některých je větší pravděpodobnost, že budou obsaženy v mediálních sděleních. 

Zároveň i v rámci těchto sdělení budou při jejich interpretaci některé atributy 

považovány za relevantnější než jiné. Některé atributy mohou mít tak silný účinek na 

publikum, že se stanou přesvědčivými argumenty pro vnímání daného tématu, osoby či 

problému jako významných.
43

 

Výběr určitých výseků reality a jejich charakteristické znázornění může vést ke 

stereotypizaci, která není pořadům žánru reality TV cizí. Jak uvádí Kristie Bunton 

v knize The Ethics of Reality TV: A Philosophical Examination, pořady reality TV se 

stereotypy pracují v různé míře a odlišnými způsoby: „Stereotypy, které různé reality 

show předkládají, nejsou stejné a nejsou ani stejně škodlivé pro jejich účastníky nebo 

diváky. Jen zjednodušeně tvrdit, že reality TV stereotypizuje realitu, je stereotypizací 

                                                 
41

 Ibid., s. 133. 
42

 REESE, Stephen D., Oscar H. GANDY a August E. GRANT. Framing public life: Perspectives on 

media and our understanding of the social world. Mahwah, N. J.: Lawrence Erlbaum Associates, 2001, 

xvi, s. 5. ISBN 08-058-3653-5. 
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 MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Praha: 

Portál, 2009, s. 138. ISBN 978-80-7367-591-2. 
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televize. Mnohem přesnější je říci, že některé pořady reality TV neeticky stereotypizují 

některé osoby, zatímco jiné pořady reality TV stereotypy zpochybňují.“
44

 

Bunton také vznáší dvě otázky: mají tvůrci mediálního obsahu povinnost 

vytvářet show a volit její obsazení tak, aby nepodporovali stereotypy? A mají diváci 

povinnost tyto stereotypy odmítnout?
45

 Podle jejího názoru se žádný z účastníků neřídí 

kantovským kategorickým imperativem, ale zároveň pro jejich chování neexistuje 

ospravedlnění. „Eticky senzitivní diváci nemohou ovládat stereotypy, které televizní štáb 

zahrnuje do svých show, ale mohou reagovat tím, že ‚vypnou televizi a budou kritičtí‘, 

čímž nastaví nová měřítka i pro ostatní pořady.“
46

 

  

                                                 
44
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2. Reality TV 

Reality TV je široký žánr v rámci televizní zábavy, jehož ohraničení není jasně 

definováno – některé formáty se velmi blíží dokumentům a jiné soutěžním pořadům. Z 

toho důvodu pod hlavičku reality TV můžeme zařadit mnoho rozdílných subžánrů, 

z nichž jsou na televizních obrazovkách zřejmě nejviditelnější docusoapy, gamedocy a 

talentové show.  

V této části se zaměřím definici reality TV jakožto pojmu zastřešujícího širokou 

škálu rozličných televizních pořadů. Kromě stručné historie a charakteristiky samotné 

reality TV se budu věnovat i charakteristice subžánrů, které jsou pro tuto kategorii 

typické. 

2.1 Definice žánru 

Reality TV lze podle Ireny Reifové definovat jako „televizní žánr postavený na 

znázorňování reálných situací – prezentuje dokumentární záznamy či zaznamenává 

spontánní scény.“
47

 Jon Dovey v knize The Television Genre Book popisuje reality TV 

jako „podmanivou směs zjevně ‚syrových‘ a ‚autentických‘ materiálů prezentovaných 

jako zpravodajské magazíny nebo informativní pořady v kombinaci s komerčním 

úspěchem obsahu obecně vnímaného jako bulvární.“
48

 

Obě uvedené definice přibližují reality TV zpravodajství, s nímž má tento žánr 

některé rysy společné. Zároveň jsou středem zájmu skutečné události, o nichž médium 

následně informuje. Hlavními aktéry jsou podobně jako ve zpravodajství často obyčejní 

lidé zobrazení ve skutečném prostředí a v reálných situacích.
49

 Nicméně v určitých 

žánrech, jako jsou například gamedocy neboli herní dokumenty, může být reálnost 

některých situací simulovaná či konstruovaná. 

V reality TV je důraz často kladen na dramatičnost, kvůli čemuž bývají 

protagonisté vystavováni napjatým až extrémním situacím. Reifová uvádí, že „kromě 

spoléhání na vliv ‚ponorkové nemoci‘ či na sexuální napětí mezi účastníky je 
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dramatičnosti dosahováno i snahou přetvořit tento druh pořadu ve formu soutěže, v níž 

se prosazuje skupinová dynamika (…).“
50

 

Podle Doveyho termín reality TV v současnosti popisuje jakýkoliv faktuální 

program, jehož stylizace cíleně evokuje dojem bezprostředního realismu. 

Charakteristickými prvky jsou proto všudypřítomné videokamery, výpovědi očitých 

svědků nebo účastníků, rekonstrukce událostí ve fikčním stylu, studiové komentáře 

moderátorů nebo doplňující vyjádření odborníků. Mnohé elementy jsou silně 

narativizované a stylizované do podoby dramat nebo melodramat.
51

 

Jeremy Orlebar v Knize o televizi uvádí, že reality TV podobně jako například 

dramata používá určité typy postav, jako je například kladný nebo záporný hrdina. 

Zároveň i aktéři hrají svoje identity, a proto je klíčovým okamžikem pro tento žánr 

chvíle, kdy účastníkům spadne jejich hraná maska a ti projeví svůj pravý charakter. 

„Nejzajímavější účastníci jsou ti, kteří se snaží vypadat jako výrazná osobnost a mají 

zajímavý charakter, ale publikum na druhou stranu touží vidět, jak klesnou mezi 

obyčejné postavy, čímž se znovu přiblíží publiku.“
52

 

Na rozdíl od jiných televizních formátů jsou zrnité, neostré, tmavé nebo 

roztřesené záběry, často pořízené v nízké kvalitě vítaným zdrojem pro žánry reality TV. 

Od 90. let 20. století jsou podobné materiály vnímány jako autentické a 

nezmanipulované, a tedy slouží jako důkaz pravdivosti zaznamenané události.
53

 

Termín reality TV bývá nejčastěji využíván pro definici žánru s výše uvedenými 

charakteristikami, setkáme se ale i s alternativními názvy. Chad Raphael v knize Reality 

TV: Remaking Television Culture například využívá název „reali-TV“, který podle něj 

nejlépe vystihuje nerozlučné spojení ekonomických potřeb televize jako média a 

reprezentace reality v tomto žánru. „Tento termín zdůrazňuje konkrétní důvody, které 

má televize k přijetí reality show, jež oponuje infotainmentu pronikajícímu do médií. 

Zároveň tento název osvětluje spojení mezi zdánlivě odlišnými programy (…), a vyhýbá 

se tak kulturním předsudkům spojeným s pojmem ‚trash TV‘.“
54
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Prakticky se ale jedná o ekvivalent termínu reality TV, čemuž nasvědčuje i 

Raphaelův popis prostředků využívaných při tvorbě pořadů tohoto žánru, který 

odpovídá charakteristikám uvedeným Doveym. Reali-TV zahrnuje velké množství 

autentické stopáže natočené profesionály i amatéry, jejichž často roztřesený a nekvalitní 

záznam působí na publikum nejautentičtěji. Pokud není materiál k dispozici, může 

proběhnout rekonstrukce události přímo na místě, kde se odehrála, a ztvárněná může být 

profesionálními herci, nebo i samotnými aktéry události.
55

 

Zároveň ale pro daný program může být vytvořena scéna, mohou se využívat 

rekvizity či kostýmy. Do reali-TV podle Raphaela patří také pořady založené na skryté 

kameře, kdy si profesionální herci dělají legraci z kolemjdoucích a diváci následně 

mohou na televizních obrazovkách sledovat jejich reakce.
56

  

Oblíbené jsou také pořady typu „nejlepší/nejhorší na světě“, založené na směsici 

amatérských videí zachycujících netradiční či zajímavé situace. Žánr reality TV tedy 

může mít mnoho podob, kterým se budu v této kapitole věnovat. 

2.2 Historie reality TV 

Podle Jeremyho Orlebara první „show s lidmi“ vznikly jako výsledek snahy o 

přilákání diváků k televizním obrazovkám v osmdesátých letech.
57

 Kořeny reality TV 

ale sahají dále do historie, kdy se na obrazovkách objevily první dokumenty a také 

soutěžní pořady. 

Žánr reality TV bývá na televizních obrazovkách často reprezentován docusoapy 

a reality show. Tyto dvě kategorie tvořily historii reality TV od počátku jejího vzniku, 

avšak každá odděleně, proto je také nutné se jimi zvlášť zabývat. V současnosti se ale 

oba žánry často prolínají například v podobě gamedoců nebo talentových show. 

2.2.1 Docusoap 

Žánr reality TV se vyvinul z faktuálních a dokumentárních televizních pořadů a 

také z herních pořadů s prvky reality. Dokumenty přitom mají delší historii nejen na 

televizních obrazovkách, ale byly natáčeny již jako filmy určené k promítání 

v kinosálech. 
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Jonathan Bignell v knize Big Brother: Reality TV in the Twenty-First Century 

uvádí, že dokumentární pořady vznikly ve Velké Británii v době nedostatku pořadů, 

které by informovaly o tom, jak žijí lidé napříč jednotlivými vrstvami. „Dokumenty tak 

mohly významně přispět do debaty ve veřejné sféře tím, že umožnily výměnu informací a 

možnost zprostředkovaných zážitků jednotlivým divákům, které od sebe dělí místo, třída, 

vzdělání a politické názory.“
58

 

Takovéto dokumenty vznikaly již v 30. letech 20. století, kdy skupina režisérů 

v čele s Johnem Griersonem začala natáčet filmy zaměřené na různé oblasti britské 

společnosti. Mezi jejich nejvýznamnější počiny patří filmy Song of Ceylon (1933), 

Coalface (1935), Housing Problems (1935) a Night Mail (1936). Jejich cílem nebylo 

pouze zachytit konkrétní události, ale také pomoci běžným divákům pochopit tehdejší 

industriální společnost natolik, aby se mohli zapojit do rozhodovacího procesu o ní.
59

 

Vznik žánru reality TV bývá spojován také s francouzským dokumentárním 

stylem „cinéma verité“ a americkými filmaři, kteří na přelomu 50. a 60. let stvořili žánr 

„direct cinema“. Na rozdíl od britského dokumentárního stylu jsou tyto dva přístupy 

„více pozorovatelské než polemické a jejich cílem je dosáhnout dojmu intimity a 

bezprostřednosti v souladu s jejich pojetím televize jako intimního a bezprostředního 

média.“
60

 

V případě direct cinema bylo cílem filmařů zachytit co nejvěrněji realitu, tedy 

bez zásahů a vstupování do děje odehrávajícího se před kamerou, bez pokládání otázek 

či nahrávání voiceoverů. Z filmového štábu se stali zprostředkovatelé událostí, které 

zachycovali na kameru. Mezi nejvýznamnější představitele tohoto směru patří Richard 

Leacock, Robert Drew, Don Pennebaker a Frederick Wiseman.  

Francouzské cinéma verité už více umožňovalo filmařům konstruovat film tím, 

že vstupovali do děje komunikací s aktéry před kamerou i mimo ni. Působili jako 

participující pozorovatelé a sami sebe někdy označovali za antropology, tak jako 

například francouzský filmař Jean Rouch. 

Tyto dva odlišné přístupy ovlivnily nejen světovou dokumentaristiku v 60. a 70. 

letech, ale také klíčové aspekty reality TV. Co se týče aktérů pořadu, nejčastěji se jedná 

o obyčejné lidi nebo celebrity, které se prezentují jako obyčejní lidé. Štáb pak do děje 
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před kamerou nezasahuje, nebo naopak vystavuje aktéry zjevně naaranžovaným 

situacím. Druhým aspektem je pak záměr programů v rámci žánru reality TV. 

„Francouzská i americká tradice klade důraz na krizové nebo transformační okamžiky s 

cílem poskytnout divákům podněty k zamyšlení o silách působících na jedince, a jak na 

ně jedinec reaguje. Zároveň poskytují prostor aktérům, aby sami mohli mluvit o svém 

osobním vývoji.“
61

 

O rozlišení dokumentů a docusoapů jako dvou samostatných žánrů se začalo 

uvažovat v 70. letech. Podnětem k tomu se stala série An American Family, vysílaná 

v roce 1971 ve Spojených státech. Sedm měsíců života americké rodiny z vyšší střední 

třídy, které série zachycovala, bylo po dokončení natáčení rozděleno do 12 epizod. 

Podle Susan Murray, editorky knihy Reality TV: Remaking Television Culture, se tehdy 

vynořila otázka, do jakého žánru sérii zařadit. Vzhledem k tomu, že An American 

Family nepůsobí jako „čistokrevný“ dokument, bylo nutné vymyslet název, který by 

kontrastoval nejen s dokumenty, ale i s fikcí. Přitom Murray poukazuje na pomíjivost 

definice jednotlivých žánrů, tak jako v případě An American Family – tato série je nyní 

zařazována do kategorie dokumentů, které byly přímými předchůdci reality TV.
62

 

Prvky reality pronikly v 50. letech i do seriálů. Například v oblíbeném 

americkém seriálu The Adventures of Ozzie and Harriet se v hlavních rolích objevila 

skutečná rodina Nelsonových. Aktéři vystupovali pod svými jmény, což na diváky 

působilo, že „hráli“ sami sebe. Seriál byl navíc natáčen v kulisách replikujících 

skutečný domov Nelsonových, nicméně děj každé epizody se odehrával v souladu 

s předem připraveným scénářem. Mnoho epizod seriálu vysílaného mezi lety 1952 a 

1966 sepsal a následně zrežíroval sám hlavní protagonista Ozzie Nelson. Zajímavé 

v tomto ohledu je, že ačkoliv se nejednalo o zachycení reality, pro americké diváky 

představovali Nelsonovi ideál rodiny 50. let.
63

 

2.2.2 Reality show 

Historie ostatních formátů reality TV se začala psát o něco později než v případě 

docusoapů, a to až koncem 40. let. Za autora jednoho z prvních pořadů s prvky reality 
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bývá označován Allen Funt, tvůrce a producent pořadu Candid Camera, vysílaného od 

roku 1948. Jednalo se o adaptaci rozhlasového pořadu Candid Microphone, nyní však 

nejen se skrytým mikrofonem, ale i s kamerou zaznamenával Funt reakce obyčejných 

lidí konfrontovaných s nezvyklou situací. Cílem bylo překvapenými reakcemi nic 

netušících aktérů pobavit diváky u obrazovek. 

Funtovi bylo často vyčítáno, že zasahuje lidem do soukromí, ale přesto „mnozí 

souhlasili s tím, že je Funt ‚druhým nejdůmyslnějším sociologem v Americe‘ (po Paulu 

Lazarsfeldovi).“
64

 Tento názor podle McCarthy naznačuje, že pořady a filmy založené 

na skryté kameře jsou cenným přínosem v oblasti sociologie a vzdělávání z toho 

důvodu, že mohou autenticky zachycovat dění v různých prostředích. 

Filmů a televizních pořadů založených na materiálech pořízených skrytou 

kamerou, začalo v 50. letech vznikat více. A nejednalo se pouze o zábavní programy, 

například Funtův snímek Children of the U.N., vysílaný v televizi v den OSN, měl mít 

vzdělávací charakter. Později se skrytá kamera stala využívaným způsobem pro 

získávání informací v oblasti zpravodajství a publicistiky. 

Na přelomu 40. a 50. let 20. století se na televizních obrazovkách objevil další 

fenomén, který ovlivnil podobu reality TV. Jednalo se o tzv. game show, tedy herní 

pořady, v nichž účinkovali neherci – obyčejní lidé. Mezi první herní pořady lze zařadit 

například Cash and Carry, vysílaný od roku 1946, nebo Beat the Clock, vysílaný od 

roku 1950. V obou případech měli aktéři za úkol splnit určité disciplíny podle předem 

stanovených pravidel, aby získali výhru. Tento formát se na televizních obrazovkách 

udržel až do současnosti a nebývá přímo považován za součást reality TV, ale spíše se 

objevuje v šedé zóně – tedy na pomezí zábavných pořadů a reality TV. 

Na motivu úkolu, který je třeba splnit, aby aktér získal výhru či odměnu, bývají 

založeny také reality show. Nemusí se však jednat o plnění soutěžních disciplín 

založených na fyzické či motorické zdatnosti soutěžících jako v případě game show, ale 

rozhodující roli může mít volba správné strategie či komunikační schopnosti. 

Za první reality show proto bývá považován americký pořad Queen for a Day, 

který také původně vznikl jako program určený k rozhlasovému vysílání. Již od roku 

1947 se ale souběžně vysílal také v televizi.
65

 Pořad byl uváděn moderátorem, který 

v každém díle zpovídal několik aktérek. Tyto ženy-neherečky měly za úkoly přesvědčit 
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publikum o tom, že právě ony si ze všech soutěžících nejvíce zaslouží pomoc, kterou 

požadují. 

Přání žen se od sebe často diametrálně lišila, mohlo se jednat o zdravotnické 

potřeby pro postižené děti, ale stejně tak o pračku nebo ledničku. V průběhu rozhovoru 

aktérek s moderátorem se publikum dozvědělo o jejich životě, finančních problémech a 

obecně často pohnutém osudu. Následně diváci prostřednictvím měřiče potlesku 

rozhodli, která ze soutěžících získá nejen požadovanou pomoc, ale i další výhry. 

Pořad byl natolik oblíbený, že se vysílal až do roku 1970. Díky svému úspěchu 

se formát v 60. letech rozšířil i do Austrálie a v 70. letech do Brazílie. V roce 2004 byl 

pořad ve Spojených státech obnoven, odvysílal se však pouze jeden díl, v němž 

rozhodující roli nemělo publikum, ale vybraná porota. 

2.2.3 Boom reality TV 

Výrazný zájem o reality TV se podle Reifové a Raphaela začal rozvíjet koncem 

80. let. V roce 1988 vznikl dodnes úspěšný pořad COPS, který využívá videozáznamy 

pořizované při zásazích americké policie. Tvůrci pořadu dodnes kladou důraz na to, že 

se jedná o pořad bez scénáře, tedy založený na tom, že filmový štáb doprovází vybrané 

policisty při výkonu služby a nijak do událostí nezasahuje.
66

 

Pořady vystavující aktéry předem připraveným situacím, se kterými se ale již 

vypořádávají podle vlastního úsudku, začaly vznikat až v první polovině 90. let. 

Průkopníkem těchto programů byla série The Real World, která se ve Spojených státech 

začala vysílat v roce 1992. Její tvůrci vybrali skupinu lidí, kteří se vzájemně neznali, a 

nastěhovali ji do společného domu v New Yorku. Účastníci se postupně poznávali a 

jejich interakce byly později sestříhány do podoby seriálu. Na rozdíl od pozdějších, 

tematicky příbuzných formátů, jako je Big Brother nebo Survivor, ale účastníci 

nesoutěžili o výhru.
67

 

Postupně se záměr dokumentárních pořadů změnil a jejich původní cíl zkoumat 

sociální otázky a navrhovat řešení postupně mizí. Tato témata jsou v současnosti vlastní 

zejména programům financovaným vládou a politickými stranami či vytvořeným 
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neziskovými organizacemi. Naopak u většiny dokumentárních pořadů jsou záměry 

primárně komerční.
68

 

Největší rozvoj reality TV nastal v 90. letech, kdy do pořadů založených na 

prezentaci faktů začal vstupovat infotainment, tedy kombinace zábavy a více či méně 

užitečných informací.
69

 Právě 90. léta a začátek 3. tisíciletí mnozí odborníci považují za 

zlom v pojetí reality TV. Podle Anny McCarthy se z tohoto žánru stal levný a 

donekonečna recyklovatelný televizní formát, na němž navíc lze snadno vydělat 

prodáváním licencí po celém světě. Důvodem této proměny je systém tří televizních sítí, 

které až do konce 80. let ovládaly americký trh,
70

 a také vzestup kabelové a satelitní 

televize.
71

 

Společně s tím se proměnilo také chápání termínu reality TV, který původně 

označoval zpravodajské magazíny věnující se aktivitám zásahových jednotek, jako je 

policie nebo záchranná služba. „Tento termín později začal označovat také talk show, 

docusoapy a nyní také ‚konstruované‘ dokumentární série jako Castaway, která byla 

vytvořena BBC v roce 2000.“
72

 

Za první velkou reality show lze označit Expedition Robinson, švédskou show z 

roku 1994, jež se stala předobrazem populárního amerického gamedocu Survivor. 

Účastníci švédské expedice jsou dopraveni do neobydlené lokality a pravidelně 

vystavováni extrémním situacím, v nichž měli projevit svou schopnost přežít 

v divočině. Na konci každého vysílaného dílu byl jeden z aktérů vyřazen. Právě tento 

koncept v roce 2000 adaptoval také Survivor, na němž se podílel i tvůrce švédského 

originálu Charlie Parsons.
73

 

V 90. letech se možnost zaznamenávat své vlastní myšlenky či pocity přetvořila 

do podoby videodeníků natáčených v soukromí bez asistence filmařů, tak jako v případě 

britského projektu Video Nation, realizovaného mezi lety 1993 a 2011. Pro tento projekt 
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bylo vždy vybráno 50 osob z různých sociálních poměrů, které obdržely videokameru a 

následně před ní během roku zhodnocovaly svůj každodenní život a vyjadřovaly se i k 

politickým a sociálním otázkám. 

Využití osobní zpovědi natáčené v soukromí je založeno na předpokladu, že 

absence dalších osob napomáhá k otevřenosti při vyjadřování zážitků nebo pocitů. 

Zpovídaný člověk spíše odhalí své myšlenky, než kdyby je musel sdělovat například 

před členy televizního štábu nebo rodiny. Na druhou stranu výsledná zpověď je 

následně zveřejněna v médiích, čímž ztrácí soukromý charakter. Smazávají se tak 

hranice mezi soukromím a veřejností. Koncept osobních deníků se později objevil i jako 

prvek některých formátů reality TV, jako je například Big Brother. 

Poměr pořadů reality TV vůči ostatním programům na televizních obrazovkách 

se v současnosti zvyšuje. Tento trend popisuje James A. Mead ve své diplomové práci, 

v níž uvádí, že v lednu 2003 byla sedmina všech programů vysílaných na americké 

stanici ABC založená na realitě. „A následující sezónu největší vysílací stanice zařadily 

ještě více programů založených na realitě. (...) V podstatě i když nemáte rádi reality TV, 

je vcelku složité se jí vyhnout kvůli obrovskému počtu těchto pořadů, které se vysílají v 

televizi.“
74

  

Zároveň také reality TV přitahuje čím dál větší část diváků u televizních 

obrazovek. Zatímco v sezóně 2001/2002 sledovalo 22 % diváků v hlavním vysílacím 

čase (neboli v „prime timu“) reality TV, v sezóně 2010/2011 se jednalo už o 56 %. 

Vrcholu ale podle statistiky agentury Nielsen reality TV dosáhla v sezóně 2007/2008, 

kdy tento žánr v prime timu sledovalo 77,3 % diváků. Zároveň v závislosti na nárůstu 

sledovanosti reality TV v prime timu klesá sledovanost dramatických pořadů a seriálů.
75

 

Rozvoj technologií v novém tisíciletí dovoluje divákům zapojit se do děje pořadu a 

rozhodovat o osudech aktérů na obrazovkách v reálném čase. Příkladem toho může být 

hlasování diváků o vyřazení soutěžícího z reality show Big Brother nebo z talentových 

show Got Talent a Pop Idol, kdy diváci hlasují prostřednictvím SMS zpráv a konečný 

výsledek je během několika okamžiků oznámen moderátory na obrazovkách. Diváky 

vyřazený účastník následně opouští pořad. 
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Od vzniku reality TV se postupně změnilo její vnímání. Anna McCarthy 

současnou podobu tohoto žánru označuje za teatrální, podbízivou, voyeuristickou a 

exploatační podívanou, která nemá s původními záměry tohoto žánrů nic společného.
76

 

V každém případě ale reality TV z 50. let stejně jako v současnosti zaujímá 

privilegovanou pozici v televizním vysílacím schématu a stále využívá lákavou 

kombinaci televizního přenosu a prvků psychologie a sociologie. 

Mnohé pořady reality TV jsou v současnosti franšízované
77

 po celém světě – 

zachovávají se například pravidla hry, počet účastníků nebo techniky zachycování 

událostí. Bignell upozorňuje na odlišné významy, jaké může daný pořad v ruzných 

zemích mít: „Jakákoliv komodita, a tudíž i televizní formát, má rozdílný význam pro 

lidi, kteří ji vytvářejí, účastní se jí a sledují ji. Big Brother může vypadat všude stejně, 

ale neznamená to samé na různých územích a pro různá publika. Jestliže základním 

kamenem reality TV ve Velké Británii je Big Brother, ve Spojených státech je to 

Survivor.“
78

 

2.3 Subžánry reality TV 

Do kategorie reality TV můžeme zařadit mnoho odlišných televizních formátů, 

které mají podobný koncept: zachycují osoby v reálných situacích, respektive jejich 

autentické chování bez předem připraveného scénáře. „Obsah show je složen z denních 

aktivit a reakcí hvězd, když jsou vystavený konkrétním situacím, a zprostředkovávají 

větší náhled do lidských vztahů než sitcomy nebo dramata.“
79

 Často se jedná o hybridní 

formáty reality TV, které vzájemně mísí několik prvků z různých žánrů, a proto jsou 

těžko zařaditelné do konkrétního žánru. 

Nejčastěji vysílané subžánry reality TV mají své kořeny ve formátech zábavních 

televizních pořadů, jako jsou game show, quiz show nebo talkshow, a také obsahují 

dokumentární prvky. Míra užití jednotlivých prvků v pořadech se ale liší. 
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V této části kapitoly se zaměřím na nejvýraznější formáty reality TV, uvedu 

jejich obecná specifika a také hlavní představitele daných kategorií. Neexistuje však 

oficiální rozdělení reality TV do subžánrů, naopak různí odborníci navrhují různé 

klasifikace. 

Susan Murray a Laurie Ouellette navrhují rozdělení reality TV na herní 

dokumentární pořady („gamedocs“), docusoapy, seznamovací pořady („dating 

programs“), pořady založené na proměně, také nazývané lifestylovými pořady 

(„makeover/lifestyle programs“), talentové soutěže („talent contests“), soudní pořady 

(„court programs“), reality sitcomy a různé formáty, v nichž vystupují celebrity. „Co 

spojuje tyto odlišné formáty reality TV, je jejich schopnost zajistit divákům 

bezprostřední, voyeuristický, ale přesto často hravý náhled na to, co bychom mohli 

označit jako zábavnou realitu.“
80

 

2.3.1 Gamedocy 

Gamedocy, jejichž název vznikl jako složenina z anglických výrazů pro hru a 

dokument, mají podle Susan Murray s dokumenty jen málo společného a více se 

přibližují game show.
81

 James A. Mead tento žánr popisuje jako pořady, které zachycují 

všední události v životech jejich aktérů. Tyto aktéry Mead označuje za „hvězdy“, čímž 

poukazuje na celebritizační potenciál pořadů reality TV. Zároveň jejich herní charakter 

způsobuje, že jsou aktéři v pravidelných intervalech vyřazováni, dokud poslední z nich 

nezíská slíbenou výhru.
82

 

Zároveň si ale můžeme si všimnout, že jednou z jejich důležitých charakteristik 

je dokumentárnost, která naopak vzdaluje tento subžánr od klasických game show. 

Účastníci v tomto případě bývají natáčeni i při každodenních činnostech a vlastní 

soutěžení či příprava na něj je prezentováno jako jedna z jejich aktivit. Zároveň ale není 

soutěži upírána důležitost, naopak zabírá velkou část, ne-li většinu vysílacího času 

daného pořadu. 

Typickým zástupcem tohoto žánru je reality show Survivor, která zachycuje 

život a soupeření několika obyčejných lidí, odehrávající se na exotických místech bez 

spojení s civilizací. Populárním herním dokumentem, franšízovaným po celém světě je 
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také Big Brother či jemu podobní VyVolení (v originále Való Világ). V obou případech 

aktéři společně obývají jeden dům a vítěz získá finanční odměnu. 

2.3.2 Docusoapy 

Docusoapy se podle Meada velmi přibližují soap operám, a to způsobem, jakým 

zachycují všední dny aktérů.
83

 To potvrzuje také Jeremy Orlebar, podle něhož docusoap 

„kombinuje pozorování a interpretaci reality, jež používá dokument, s kontinuálním 

narativem zaměřeným na skupinu postav, jako je tomu v soap opeře. Poskytuje několik 

výhod, když jako vícevrstevnatý formát dramatické soap opery dokáže vytvářet narativní 

napětí a vzrušení.“
84

 

Jak již bylo řečeno, docusoapy mají své kořeny v dokumentech, promítaných 

nejprve v kinech a později také vysílaných v televizi. Docusoapy si ponechaly některé 

dokumentární rysy, zároveň se ale komercializovaly a upustily od původního 

vzdělávacího charakteru. 

Některé formáty docusoapů je složitější odlišit od dokumentárních pořadů než 

ostatní, a to zejména kvůli jejich schématu velmi připomínajícího dokumenty. „Ty 

programy reality TV, které sdílejí nejvíce textových a estetických prvků s dokumenty, se 

snaží zaměřovat na každodenní životy subjektů v přirozeném prostředí bez herní roviny, 

používají techniky cinema verité a neobsahují zjevně komerční prvky jako product 

placement nebo příslib výhry.“
85

 Takovéto projekty bývají nejčastěji označovány jako 

docusoapy, mezi něž patří například série Vets in Practice, The Real World, Driving 

School nebo American High.
86

 

Docusoapy mají podle Orlebara epizodickou strukturu a v jejich rámci se prolíná 

několik zápletek zahrnujících různé postavy. Zároveň využívají rychlý střih mezi 

postavami a scénami, aby udržely divákův zájem. Proto není možné věnovat 

koncentrovanou pozornost tématu, jak bývá obvyklé u dokumentů, a naopak jsou 

postavy vyobrazovány pouze povrchně.
87
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Murray však zároveň upozorňuje, že některé série bývají vnímány spíše jako 

dokumenty, i když mají s docusoapy hodně společného, zvláště co se týče estetiky a 

narativní struktury. Například show An American Love Story, A Farmer’s Wife nebo již 

zmiňovaná An American Family nebyly nikdy považovány za docusoapy, nýbrž za 

dokumentární série. Důvodem je názor odborníků, že dokumenty by měly být „naučné 

nebo informativní, autentické, etické, sociálně zainteresované, nezávislé a měly by 

sloužit veřejnému zájmu, zatímco programy reality TV jsou komerční, založené na 

senzacích, masové, zábavné a potenciálně exploatační a/nebo manipulativní.“
88

 

Právě tato kritéria, jakkoliv mohou být subjektivní, vytvářejí dialektický vztah 

mezi dokumenty a reality TV. Zatímco dokumenty jsou vnímány jako přínosné pro 

společnost, reality TV bývá často odmítáno nebo očerňováno, i když hranice mezi 

oběma žánry je velmi tenká.
89

 

Typickými zástupci tohoto subžánru jsou již uváděné série The Real World, 

odehrávající se v různých amerických městech. Dále bychom mezi pořady na hranici 

docusoapů mohli zařadit například show Wife Swap, která však v každém díle zachycuje 

novou dvojici žen vzájemně si měnících místo v rodině, čímž se v tomto žánru odlišuje 

od ostatních pořadů. 

Speciálním druhem docusoapů je také subžánr living history TV. Jeho podstatou 

je „přemístění skupiny vybraných lidí do určité historické situace, v níž mají obstát 

s prostředky, které měli tehdy lidé k dispozici. Současně jde o sociologický experiment – 

je možné u současníků, kteří vědí, že jde jen o simulaci, vyvolat podobné pocity, jaké 

prožívali lidé v dané době?“
90

  

Tento subžánr má původ ve Velké Británii, kde v roce 1999 vznikla show 1900 

House, vysílaná stanicí BBC. Living history TV bývá často vytvářeno televizemi 

veřejné služby, v České republice byl například v roce 2015 odvysílán pořad Dovolená 

v protektorátu sledující život jedné rodiny na moravské samotě v simulované době 

protektorátu Čechy a Morava a následné druhé světové války.  
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2.3.3 Talentové pořady 

Talentové pořady jsou založeny na vystoupeních aktérů, kteří nebývají veřejně 

známí, na pódiu před porotou, publikem a televizními kamerami.
91

 Těmito 

vystoupeními můžou být pěvecká, hudební, taneční, herecká či jiná čísla, odehrávající 

se ve stanoveném časovém limitu. Jejich prostřednictvím aktéři demonstrují své 

schopnosti, u nichž předpokládají jistou výjimečnost. Porota či diváci v sále a 

u obrazovek následně hlasováním rozhodují o postupu účinkujících do dalšího kola, 

nebo naopak o jejich vyřazení ze soutěže. 

Na televizních obrazovkách se setkáme s mnoha zástupci talentových pořadů, 

které s různými obměnami kopírují výše uvedené schéma. Mnohé z těchto pořadů jsou 

franšízované v desítkách zemí světa, jako například Idol, Got Talent, The X Factor nebo 

The Voice. 

Jako příklad můžeme uvést princip hlasování, který bývá u těchto pořadů téměř 

stejný. Sestavu účinkujících postupujících do užšího výběru nejprve zvolí porota. 

Následně již v živých přenosech, odehrávajících se zpravidla v týdenních intervalech, 

jsou účinkující vyřazováni ze soutěže na základě hlasování diváků. Vítěz, tedy osoba 

(nebo jejich seskupení, pokud to pravidla povolují), která je vnímána jako 

„nejvýjimečnější“, potažmo „nejtalentovanější“, ve finále série získá finanční či jinou 

odměnu. 

Podobně jako například gamedocy i talentové pořady mají celebritizační 

potenciál. Kromě toho, že se účinkující stávají veřejně známými osobami, jim je navíc 

poskytnut i prostor pro rozvinutí kariéry, kterou odstartovali vystoupením v talentové 

show. Známým příkladem může být Kelly Clarkson, která krátce po vítězství v první 

sérii American Idol nabyla celosvětové popularity a obdržela mnoho hudebních ocenění 

včetně prestižní hudební ceny Grammy. 

2.3.4 Seznamovací pořady 

Seznamovací pořady zachycují proces seznamování jedné osoby s několika 

soutěžícími opačného pohlaví. Většinou se jedná o muže vybírajícího mezi několika 
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ženami, s nimiž tráví svůj čas, ale existují také opačné verze. Tento proces trvá několik 

týdnů a pravidelně z něj bývají soutěžící vyřazováni, dokud ve finále není zvolen vítěz. 

Pořad kromě schůzek aktérů zaznamenává také soužití soutěžících, které se 

odehrává v jedné budově a jejich vzájemné vztahy. Soutěžící své myšlenky a dojmy 

pravidelně vyjadřují na kameru mimo kolektiv, můžeme tedy předpokládat pouze 

přítomnost televizního štábu. 

Typickými zástupci tohoto žánru jsou například americké série The Bachelor 

z roku 2002, v němž se jeden svobodný muž seznamuje s dívkami, a jeho obrácená 

verze The Bachelorette, v níž je objektem zájmu soutěžících mužů jedna žena. 

O něco méně konvenční je série Joe Millionaire z roku 2003, v níž se podobně 

jako ve výše uvedených pořadech ucházelo několik amerických žen o jednoho muže. 

Ženám bylo sděleno, že se jedná o svobodného mladíka, který zdědil několik milionů 

dolarů a nyní hledá nevěstu. Ve skutečnosti ale milionáře pouze hrál obyčejný stavební 

dělník, což se vítězka dozvěděla až v posledním díle show. Pokud se vítězka rozhodla 

s mužem i přesto zůstat, jako „kompenzaci“ pár obdržel šek na milion dolarů. 

Úskalím tohoto konceptu je fakt, že po odvysílání se pořad stal známým ve 

Spojených státech a také v jiných zemích. Show se proto podařilo zopakovat jen jednou, 

a to ve stejném roce. Účastnily se jí dívky z evropských zemí, v nichž se Joe 

Milionnaire do té doby nevysílal, jako je Švédsko, Itálie, Nizozemsko nebo Česká 

republika. 

S rozšířením povědomí o tomto pořadu, respektive a dostupností informací na 

internetu již není možné show s falešným milionářem zopakovat. Přesto televizní tvůrci 

z tohoto konceptu stále ještě těží. Důkazem toho je pořad I Wanna Marry "Harry", 

v němž dvanáct Američanek soupeří o přízeň muže, který vizuálně připomíná britského 

prince Harryho. Ženám až do poloviny série není řečeno, že se jedná o prince, ale tohoto 

dojmu tvůrci dosahují sugestivním prostředím britského sídla nebo početným 

služebnictvem, které muže obklopuje. Pravou totožnost mladíka se stejně jako v případě 

Joe Millionaire vítězka dozví až ve finále. 

2.3.5 Makeover a lifestylové pořady 

Mezi makeover a lifestylové pořady se řadí různé formáty zachycující krok za 

krokem proměnu od horšího k lepšímu, a to buď za asistence odborníků, nebo 
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svépomocí.
92

 Proměna probíhá v různých oblastech, nejčastěji se proměňuje fyzický 

zjev člověka, jeho návyky, vystupování nebo domov. Orlebar uvádí, že jsou tyto pořady 

u diváků velmi oblíbené „a některé z nich voyeuristické, protože dovolují lidem, aby 

odhalovali své nejhorší fyzické vlastnosti.“
93

  

Důraz je přitom kladen na osobní příběh aktérů, jichž se proměna týká. Často se 

jedná o pohnuté osudy, které vedly k tomu, že se osoba ocitla v současné situaci, z níž jí 

mohou pomoci tvůrci pořadu. Takovým případem jsou zejména pořady zaměřené na 

proměnu životního stylu a také domova. Častým tématem je hubnutí, jako v případě 

britské show Supersize vs Superskinny, nebo vizuální proměna za pomoci stylistů a 

plastické chirurgie, jako v pořadu Extreme Makeover.  

Cílem aktérů je dosáhnout vizuálního výsledku, který se co nejvíce blíží 

společenskému ideálu, za což bývají tyto pořady kritizovány. Zároveň i přes popularitu 

těchto pořadů jsou podle Orlebara účinkující označováni za exhibicionisty „bez špetky 

studu“.
94

 

Proměnou kromě vizáže prochází také vystupování aktérů, například v show 

Groomed se muži učí společenskému chování. Motivací účastníků je oslnit partnerku 

při nadcházející slavnostní příležitosti, jako je žádost o ruku, svatba nebo různá výročí a 

oslavy. 

Charakteristickým prvkem makeover a lifestylových pořadů je krátká doba, 

v jejímž průběhu se proměna odehraje. Některé pořady, jako například Extreme 

Makeover: Home Edition, si na mimořádně krátkém období věnovaném proměně přímo 

zakládají. V této show se během sedmi dnů odehraje rekonstrukce nebo demolice a 

následná stavba domu a jeho kompletní vybavení. 

Veškeré změny v makeover a lifestylových pořadech probíhají před televizními 

kamerami a bývají komentovány moderátory a odborníky, jako jsou lékaři, stylisti, 

designéři, stavaři nebo konstruktéři. Ti vystupují jako autority a také se často přímo 

podílejí na proměně. 

Zvláštním případem televizních proměn je Ramsay’s Kitchen Nightmares, 

vněmž světoznámý kuchař Gordon Ramsay nepomáhá konkrétním osobám či rodinám 

změnit osobní život. Ve svém pořadu radí majitelům britských a amerických restaurací, 

jak zlepšit jejich provoz, a často dochází i k redesignování interiéru. Tento pořad se 
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ovšem zároveň svým formátem blíží reality soapům, které nejen sledují prostředí, ale 

také nastavují výchozí situaci. 

2.3.6 Soudní pořady 

Soudní pořady zachycují „civilní soudní procesy týkající se skutečných 

událostí“.
95

 Nejedná se však o skutečná soudní řízení, celý proces bývá pouze imitován. 

Na začátku show bývají představeni hlavní aktéři dané epizody a konflikt, který mezi 

vyvstal. Následně tito aktéři předstupují před soudce a v kulisách připomínajících 

soudní místnost probíhá simulované řízení včetně výslechu obou protistran, svědků 

apod. Na konci řízení bývá vynesen rozsudek postavou soudce. 

Nejznámějším zástupcem tohoto subžánru je pořad Judge Judy, vysílaný od roku 

1996 do současnosti. Již 19 let tvůrci pořadu zachycují spory v oblasti rodinného práva, 

kterými se zabývá bývalá newyorská soudkyně Judith Sheindlin. Nejedná se o skutečné 

soudní procesy, ale o simulovaná řízení týkající se menších sporů, jakými můžou být 

nezaplacené půjčky, drobné poškození majetku nebo zranění od domácích zvířat. Obě 

strany se hájí samy, přítomnost právníků není povolena. Po vyslechnutí všech svědectví 

soudkyně vynese rozsudek nebo případ zamítne. 

V tomto pořadu můžeme zaznamenat prvky stylizace a mísení reality s fikcí. 

Cílem tvůrců sice je simulovat reálný soudní proces, ten je ale zjednodušen a urychlen. 

Navíc lavice pro přihlížející v místnosti jsou obsazeny komparsem, který je přesně 

informován o tom, co si obléci nebo jak se chovat v určité situaci atd. Jejich 

vystupování tedy není autentické, ale hrané. 

Fakt, že se nejedná o skutečný soudní proces, ale show, poskytuje soudkyni 

Sheindlin více prostoru pro implementaci vlastních názorů do rozsudků. Laurie 

Ouellette v knize Reality TV: Remaking Television Culture upozorňuje, že soudkyně 

Sheindlin upřednostňuje tradiční rodinné hodnoty před jejich alternativou. Ačkoliv 

zdůvodnění odlišných hodnot nebo rozhodnutí můžou působit pochopitelně (například 

když matka opustí rodinu kvůli přiznání své homosexuality), Sheindlin takové chování 

odsuzuje a rozsudek je většinou namířen proti němu.
96

 Je však možné, že při skutečném 

soudním sporu by byl rozsudek odlišný a více by zohledňoval důvody, které vedly ke 

spornému jednání. 
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2.3.7 Reality show s celebritami 

Jak již bylo uvedeno, žánr reality TV nejčastěji zachycuje výseky ze životů 

obyčejných lidí. U některých pořadů ale vznikne také verze, v níž účinkují celebrity z 

různých odvětví showbyznysu. Nejčastěji jsou do těchto speciálních sérií obsazováni 

herci, tanečníci, moderátoři nebo modelové a modelky, kteří se proslavili na národní 

úrovni. 

Celebrity bývají vyobrazovány podobným stylem jako aktéři v klasických 

sériích show a vztahují se na ně také stejná pravidla. Výjimkou je však zásada, že 

v pořadech, v nichž se soutěží o finanční výhru, si vítěz částku neponechává, ale věnuje 

ji charitativní organizaci dle svého výběru. 

Příkladem show se sérií věnovanou pouze slavným osobnostem je Celebrity 

Survivor, jehož se účastnily nepříliš známé australské a britské osobnosti. Stejně jako 

v ostatních sériích show Survivor se celebrity ocitly v exotických končinách bez spojení 

s civilizací, kde soupeřily o vítězství. Podobná pravidla jako ve standardních sériích 

byla nastolena i v reality show Celebrity Big Brother, které se účastnily místní celebrity 

v několika zemích světa.  

Jediným významným rozdílem obou speciálních verzí oproti těm běžným byl 

zkrácený vývoj show. Účastníci byli vyřazováni častěji, a finále tedy nastalo dříve – již 

ve čtvrtém týdnu show. V případě Celebrity Survivoru byl rozdíl zhruba dva týdny a 

v případě Celebrity Big Brother devět týdnů oproti klasickým verzím show. 

Zároveň vznikají reality show zaměřené pouze na celebrity. Podle Murray a 

Ouellette tyto show těží právě z prezentování celebrit v obyčejných situacích, často při 

vykonávání běžných denních aktivit.
97

 Například show The Osbournes zachycovala 

život rodiny zpěváka Ozzyho Osbourna mezi zdmi jejich vily. Před všudypřítomnými 

kamerami se odehrávaly rodinné aktivity, diskuse či spory, ale také závažnější problémy 

jako boj s rakovinou Osbournovy manželky Sharon. 
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3. Analýza vybraných pořadů reality TV 

Pořady, které jsem vybrala pro tuto práci, podrobím v následující kapitole vlastní 

analýze. Zvoleny byly dva přístupy, a to kvalitativní obsahová analýza, díky níž 

nastíním obsah a obecný vývoj jednotlivých pořadů, a obrazová analýza, jejímž 

prostřednictvím bylo možné zmapovat, jaké technické a symbolické postupy byly při 

vytváření pořadů zvoleny. 

Analýza vychází z mé hypotézy, že veškeré mediální obsahy do jisté míry 

konstruují realitu. Jak bylo uvedeno v teoretické části této práce, prakticky není v silách 

mediálních pracovníků obsáhnout veškeré informace a zároveň splnit kritéria daného 

mediálního formátu. Dochází také k entertainizaci mediálních formátů, které dávají 

prostor zábavě před faktičností a informativní celistvostí. 

 Mnou provedená analýza by proto měla zodpovědět tyto otázky: 

Jakým způsobem zasahují tvůrci pořadů do mediálního obsahu? 

Jaký je výsledek zásahů do mediálního obsahu? 

Jak jsou tyto zásahy prezentovány divákům? 

 

Odpovědi na uvedené otázky zároveň fungují jako ukazatel, jak konstruovaná realita 

může působit na diváky. Zda tak skutečně působí a jak formuje smýšlení diváků, není 

již předmětem této analýzy. 

3.1 Použité výzkumné metody 

Aby bylo možné dosáhnout vytyčených cílů, byly zvoleny dvě výzkumné 

metody, které se vzájemně vhodně doplňují, a utvářejí tak ucelený pohled na 

problematiku žánru reality TV. 

Jako počáteční výzkumnou metodu jsem zvolila obsahovou analýzu. Tato 

výzkumná metoda zahrnuje „metody a pravidla pro stanovení tematiky dokumentu, 

příp. časového a prostorového hlediska, čtenářského určení a formy dokumentu. Slovní 

vyjádření obsahu dokumentu v přirozeném jazyce je transformováno do věcných 

selekčních údajů v procesu věcného pořádání nebo do vět v procesu sémantické redukce 

textu dokumentu.“
98

 Kvalitativní forma obsahové analýzy se v tomto případě jevila jako 

                                                 
98

 Balíková, Marie. Obsahová analýza. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a 

informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2012-10-10]. Dostupné 

z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001586&local_base=KTD 



36 

 

nejvhodnější metoda pro dosažení uvedených cílů – objektivního zhodnocení obsahu 

vybraných pořadů. 

Jak uvádí Trampota a Vojtěchovská, existují dva druhy výběru dat pro analýzu, 

a to náhodný výběr bez logické motivace a účelová volba.
99

 Výběr vzorku v tomto 

případě probíhal účelově. Byly sice zvoleny náhodné série vybraných pořadů, nicméně 

v některých případech bylo nutné zhlédnout zcela konkrétní epizody, aby bylo možné 

popsat vývoj pořadu a jeho principy. Typickým příkladem jsou gamedocy jako Survivor 

nebo talentové show jako Got Talent, jejichž děj se vyvíjí po celou sezónu. V každém 

díle je eliminováno několik soutěžících a pořad je zakončen vyhlášením vítěze 

v poslední epizodě. V takových případech považuji za vhodné zhlédnout vždy 

minimálně jednu z každého typu epizod klíčových pro vývoj pořadu. 

Naopak v jiných případech, jako jsou pořady Wife Swap nebo Ramsay’s Kitchen 

Nightmares, je každý příběh uzavřen do jedné epizody. Je tedy možné popsat pravidla 

pořadu i bez znalosti událostí odehrávajících se před analyzovanou epizodou nebo po ní. 

K obsahové analýze byly použity pořady uvedené v příloze č. 1. Souhrnný 

přehled všech analyzovaných epizod je stručně uveden v příloze č. 2. Celkem se jedná 

o 80 epizod. 

Cílem mé analýzy bylo nastínit zaměření a obsah jednotlivých pořadů tak, aby i 

čtenář, který se s danými pořady nesetkal na televizních obrazovkách, si o nich mohl 

utvořit základní představu. Proto byla obsahová analýza doplněna o rešerši informací 

z veřejně dostupných zdrojů. Díky této kombinaci bylo možné nejen shrnout obsah 

jednotlivých pořadů, ale také stručně zmapovat jejich vznik a vývoj.  

Zkoumané pořady byly následně podrobeny narativní analýze. Tato metoda se 

zaměřuje na způsob, jakým jsou vyprávěny příběhy v médiích. „Všímá si formy a 

struktury vyprávění, postavení vypravěče, subjektivity vyprávění a dalších aspektů.“
100

 

Díky této metodě je tedy možné sledovat, jaké znaky byly použity a jaký význam mají 

přenášet. Při samotné analýze je možné využít například tyto dva přístupy: 

„syntagmatický přístup, který si všímá sekvenčního vývoje narace a toho, jak na sebe 

jednotlivé úseky příběhu navazují, jakým způsobem dochází k aktualizaci příběhu; 
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paradigmatický přístup, který si všímá vzorců opozic existujících v rámci narace a 

jejich jednotlivých úseků a toho, jak přispívají k vývoji příběhu.“
101

 

V případě vizuálního mediálního vyprávění se lze při zkoumání použitých forem 

zaměřit také na technické a symbolické prvky filmové řeči. Mezi technické prvky patří 

například střih, úhly kamery, její pohyb, délka záběru, zvuk, zvukové efekty, hudba, 

speciální efekty atd. Mezi symbolické prvky patří například barevnost, kostýmy, 

rekvizity, obsazení, jednání nebo prostředí.
102

 

Účelem zvolené metody bylo osvětlit, jaké postupy tvůrci daných pořadů 

používají pro dosažení kýženého efektu. Díky identifikaci těchto postupů bude zároveň 

možné odvodit, jaký je předpokládaný záměr tvůrců. V analýze se proto zaměřím na 

způsob, jakým jsou příběhy vyprávěny, jejich strukturu a nejvýraznější technické a 

symbolické prvky, které ovlivňují, jak jsou show vnímány. Tyto prvky jsou rozděleny 

do šesti hlavních kategorií:  

Pravidla pořadu 

Kamera a režie 

Výběr obrazů 

Vypravěč a subjektivita vyprávění 

Speciální efekty 

Zvuk 

 

Každé této kategorii bude věnována samostatná podkapitola, zaměřená na 

charakteristiku způsobů, jakými konkrétní prvek ovlivňuje konečnou podobu pořadu. 

Má zjištění budou podložena konkrétními příklady z analyzovaných epizod vybraných 

pořadů. 

K narativní analýze byly využity náhodně zvolené série a epizody. V případě, že 

se odvysílalo více sérií show, byly zvoleny epizody z různých sérií. Důvodem této 

volby je můj předpoklad, že pro vytvoření mediální konstrukce reality není nutné, aby 

diváci zhlédli všechny vysílané díly. Naopak pokud budeme analyzovat více různých 

sérií jedné show, je možné srovnat, zda dochází k úpravě způsobu, jakým je realita 

prezentována. 

Pro narativní analýzu byly taktéž zvoleny vzorky uvedené v příloze č. 2.  
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3.2 Obsahová analýza – charakteristika vybraných pořadů 

Pořady vybrané pro tuto diplomovou práci pocházejí z produkce Spojených států 

nebo Velké Británie, nicméně všechny byly vysílány i v jiných zemích a mnohé z nich 

se v těchto státech dočkaly také vlastní lokální verze.  

V následující kapitole zvolené pořady představím a budu se stručně věnovat také 

jejich zahraniční verzi, pokud byla vytvořena. Důraz bude kladen především na českou 

lokalizaci a její shodné či odlišné znaky ve srovnání s originálem. 

3.2.1 Long Way Round 

Série Long Way Round vznikla v roce 2004, kdy se na cestu okolo světa vydal 

populární britský herec Ewan McGregor a jeho kamarád Charley Boorman. Tvůrci této 

britské dokumentární show se stali David Alexanian a Russ Malkin, kterým Long Way 

Round pomohla nastartovat kariéru režisérů cestopisných sérií. 

Dvojice doprovázená televizním štábem se vydala z Velké Británie na východ 

přes Evropu, Asii a Ameriku až do cílové destinace, New Yorku. Vzhledem k povaze 

cesty aktéři zvolili netradiční dopravní prostředek – motocykly. 

První díl z celkem sedmi dokumentuje, jakým způsobem se aktéři i štáb chystali 

na cestu, a následující díly už mapují cestu včetně zastávek věnovaným prohlídce měst 

nebo krajin. Často jsou také zachyceny situace, v nichž si aktéři či štáb zajišťují 

přespání nebo se pokoušejí komunikovat s místními, kteří ne vždy ovládají angličtinu. 

Cílem tvůrců série tak bylo vytvořit komplexní dokumentární počin, který bude 

mapovat nejen cestu, ale i situace, do nich se běžně člověk cestující „na vlastní pěst“ 

dostane. Naopak fakt, že jedním z cestovatelů je slavný herec, zde nehraje příliš roli, i 

když tvůrci nezastiňují, že v některých městech na McGregora již čekaly skupinky 

fanoušků.
103

 

V České republice je tato cestopisná série vysílána pod názvem Ewan 

McGregor: Na mašině kolem světa. Zároveň vznikla také česká verze nazvaná Moto 

cestou necestou, v níž různé lokality po světě projíždí Egon Kulhánek, producent a 

režisér projektu, spolu s českými známými osobnostmi. Tento projekt vznikl v roce 

2010 a se zhruba dvouletými přestávkami se natáčí až do současnosti.
104
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3.2.2 Deadliest Catch 

Série Deadliest Catch vznikla v roce 2005 v americké produkci pro Discovery 

Channel. V současnosti se vysílá již jedenáctá série show. První série čítala pouhých 

deset epizod, druhá jedenáct a následně se počet vysílaných dílů navyšoval, až se ustálil 

na šestnácti epizodách.
105

 V České republice se tato série vysílá pod názvem 

Nejsmrtelnější úlovek.
106

 

Pořad „na pomezí dokumentu a reality show“
107

 zachycuje život rybářů 

brázdících Beringovo moře ve snaze ulovit kraba kamčatského. Toto povolání je obecně 

považováno za jedno z nejnebezpečnějších na světě,
108

 proto se také stalo objektem 

zájmu televizních kamer. 

Každá série se zaměřuje na několik rybářských lodí a jejich posádku. Kvůli 

vysokému výdělku rybáři překonávají přírodní i technické nástrahy, to vše za 

přítomnosti televizních kamer. Zachycována je cesta i samotný výlov, kamera se 

soustředí také na vztahy mezi posádkou a vykresluje vlastnosti jednotlivých aktérů.  

Lodě mezi sebou také virtuálně soupeří – a to díky přehledům úlovků 

přepočítaných na tuny, které v každé epizodě uvádějí tvůrci pořadu. Osobně ale mezi 

posádkami k žádným střetům nedochází. 

3.2.3 Fabulous Cakes 

Série Fabulous Cakes byla vytvořena v roce 2010 pro americkou televizní 

stanici TLC. Aktuálně byly natočeny a odvysílány dvě série, z nichž první čítala 4 

epizody a druhá již 10 epizod.
109

  

Pořadu nelze odepřít inspiraci sérií reality TV nazvanou velmi podobně, Božské 

dorty, z roku 2006. Ta se však zaměřovala pouze na jedinou cukrárnu v americkém 

Baltimoru, respektive na neobyčejnou práci, již odvádějí její zaměstnanci. 
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V případě Fabulous Cakes každá epizoda zachycuje několikadenní provoz 

v cukrárně kdekoliv ve Spojených státech. Společnou charakteristikou zvolených 

cukráren je, že se v ní vyrábějí neobvyklé dorty na zakázku. Ty bývají tematizované 

podle události, pro niž jsou určeny, ať už jde o svatební hostinu, oslavu nebo firemní 

banket. 

V každé epizodě je zachycena výroba několika takových dortů, a to od 

samotného zadání zakázky přes její zpracování až po předání dortu zákazníkovi. Důraz 

je kladen především na výrobu dortu, přesto ale divákovi nejsou zprostředkovány 

dostatečné informace k tomu, aby si podobný dort mohl upéct a nazdobit i doma. 

V České republice se série Fabulous Cakes vysílá pod názvem Báječné dorty.
110

 

Pro televizi FTV Prima vznikla v roce 2013 také česká verze nazvaná Božské dorty od 

Markéty, v níž cukrářka Markéta Krajčovičová připravuje dorty na zakázku.
111

 V tomto 

případě ale pořad slouží také jako návod pro diváky, jak obdobný dort vytvořit 

vlastními silami. 

3.2.4 16 and Pregnant 

Série 16 and Pregnant se vysílá od roku 2009, kdy byl natočen první díl pro 

americkou MTV. Každá série obsahuje 14 až 15 hodinových dílů dokumentujících život 

šestnáctiletých dívek připravujících se na mateřství.
112

 

Každá epizoda se soustředí na jednu dívku ve věku 15 nebo 16 let, která se 

nachází zhruba v 7. měsící těhotenství. V krátkém úvodu dívka shrne svou životní 

situaci a vztah s rodinou a otcem dítěte. Následující děj se skládá se nejen ze záběrů 

z běžného života dívek a interakcí s okolím, ale i rozhovorů s hlavními aktéry, tedy 

s dívkami a jejich rodinou. Těhotenství často ovlivňuje vztah s rodinou dívky a otcem 

jejího dítěte. Tím bývá nezletilý chlapec, který často nad budoucím potomkem 

nevyjadřuje radost, nebo otcovství přímo popírá. Právě tito aktéři hovoří o vzájemných 

vztazích a pocitech z nadcházejícího rodičovství nezletilé dívky. 

I po porodu se kamera věnuje několika prvním měsícům, které dívky prožijí jako 

novopečené matky. Sleduje jejich vyvíjející se vztah s blízkými a také to, jak se 

proměňuje jejich vlastní přístup k mateřství. 
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Show nemá vlastního moderátora, který by pro publikum shrnoval děj, 

odehrávající se v průběhu několika měsíců. Jediným vypravěčem je v tomto případě 

samotná nezletilá matka-aktérka, která komentuje události na kameru i asynchronně v 

postprodukci. 

Na českých obrazovkách je tento pořad vysílán pod názvem 16 a těhotná.
113

 

3.2.5 Destination Truth 

Americká dokumentární série Destination Truth vznikla roku 2007 pro americký 

sci-fi/fantasy kanál Syfy a natáčela se do roku 2012.
114

 Celkově tak vzniklo 50 dílů 

zaměřených na rozluštění záhad nadpřirozeného charakteru, jako je bermudský 

trojúhelník, obří anakonda, yetti nebo bájní leprikóni.  

Délka jednoho dílu je 50 minut, během nichž losangelský televizní štáb cestuje 

na místo údajného výskytu záhadných bytostí či jevů. Během několika dní navštíví více 

míst, často v nočních hodinách, a natočí rozhovory s místními obyvateli či svědky.  

Hlavním aktérem a zároveň moderátorem každého dílu je Josh Gates, který 

působí také jako producent této show. Na jeho cestách ho doprovází několik dalších 

kolegů, kteří se označují za výzkumníky, a také televizní štáb zachycující jejich 

putování. 

Každý díl je zakončen rekapitulací zachycených událostí a zhodnocením 

natočených materiálů jakožto možných důkazů. Většinou bývají některé vyloučeny a 

naopak o jiných tito „badatelé“ uvažují jako o skutečných důkazech daných jevů. 

Na českých obrazovkách se série vysílá s českým dabingem pod názvem 

Dobyvatelé ztracené pravdy. 

3.2.6 Survivor 

Série Survivor, v České republice vysílaná pod názvem Kdo přežije, má své 

kořeny ve Velké Británii. Již v roce 1994 vznikl pro britskou produkční společnost 

Planet 24 pořad Expedition Robinson. Show se ale v Británii nepodařilo prosadit do 

televizního vysílání.
115
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Teprve v roce 1997 pořad převzala švédská televize, která s tímto formátem také 

záhy slavila úspěch. V roce 2000 koncept převzala americká televizní stanice CBS a 

pořad pojmenovala Survivor. Tváří tohoto gamedocu se stal Jeff Probst, exekutivní 

producent a moderátor každé vysílané série.
116

 

Každá série se odehrává na jiném místě na světě. Bývají voleny odlehlé lokality, 

typicky se jedná o opuštěné ostrovy, pralesy nebo pláně daleko od civilizace, jako je 

Borneo, Samoa, Gabon nebo Cookovy ostrovy. Na začátku každé série je 16 či více 

účastníků rozděleno nejčastěji do dvou kmenů umístěných ve vzájemně vzdálených 

částech dané lokality. 

V každém díle je zachyceno soužití účastníků v kmeni a také soupeření obou 

týmů o různé výhody.  Kmeny, ale i jednotliví členové mezi sebou soutěží především o 

imunitu – jistotu, že buď celý kmen, nebo jednotlivec nebude vyloučen na kmenové 

radě. Té se pravidelně účastní tým, který boj o imunitu prohrál. Hráči ze svého středu 

volí člena, jenž musí opustit hru, pokud není držitelem osobní imunity. Svou volbu 

zdůvodňují na kameru a tento rituál uzavírá každý díl série.  

Show končí finálním soubojem mezi dvěma nebo třemi hráči, kteří zůstali ve hře 

jako poslední. Porota složená z bývalých hráčů na konci závěrečné rady volí vítěze, 

který získá finanční odměnu. 

Tato show se v roce 2006 dočkala také české verze nazvané Trosečník, jejímž 

moderátorem se stal Marek Vašut. Děj se odehrával na třech ostrovech Perlového 

souostroví, kde se natáčela také jedna z originálních sérií show Survivor pro stanici 

CBS.
117

 

3.2.7 Wife Swap 

Show Wife Swap, v Česku známá pod názvem Výměna manželek, původně 

pochází z britské produkce. V Británii byla poprvé vysílána v roce 2003, ale už o rok 

později následovala premiéra ve Spojených státech. Právě americká verze Wife Swap se 

stala ikonou pro tuto franšízu. A zatímco britský originál se vysílal šest let, tedy do roku 

2009, nové díly americké verze vznikají dodnes.
118
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Koncept show je ve všech zemích podobný, liší se pouze některé detaily jako 

například délka výměny. V originální britské verzi, stejně jako posléze v té americké, si 

dvě rodiny na čtrnáct dní vzájemně vymění „manželku“. 

Název pořadu sice hovoří o „manželkách“, ale tento titul symbolicky označuje 

ženu z dané rodiny bez ohledu na to, zda je vdaná. Hlavním kritériem bývá přítomnost 

dětí v rodině, které by žena měla vychovávat. Nejčastěji se jedná o jejich matku, ale 

výjimečně se můžeme setkat také s novou partnerkou otce, nebo se členem 

homosexuálního páru vychovávajícího děti. 

Každý díl se zaměřuje na odlišné rodiny, které jsou v úvodu v krátkosti 

představeny. Během prvního týdne žena postupuje podle zažitých zvyklostí rodiny a 

dodržuje stanovený harmonogram bez možnosti do něj výrazně zasáhnout. Druhý týden 

se ale role obrátí a naopak členové rodiny se musí řídit pravidly nastavenými 

vyměněnou manželkou. 

V české verzi pořadu se doba, během níž se celá výměna odehrává, zkrátila na 

10 dní. Stále však je respektováno rozdělení času na dvě poloviny, tedy po pěti dnech 

nastavuje pravidla „nová“ manželka. 

Podobně zůstalo zachováno pravidlo, že při návratu do svých domovů se 

vyměněné manželky a jejich partneři setkávají zhruba v polovině cesty, respektive 

v restauraci blízké tomuto bodu. Vzniká tedy příležitost ke vzájemné komunikaci mezi 

touto čtveřicí a vzhledem k často odlišnému sociálnímu zázemí obou rodin může dojít 

ke střetu názorů. 

3.2.8 The Amazing Race 

Gamedoc The Amazing Race vznikl v roce 2001 pro americkou televizní stanici 

CBS a v současnosti se ve Spojených státech odvysílalo již 26 řad.  

V show mezi sebou soupeří 11 dvoučlenných týmů, složených většinou z 

partnerů, rodinných příslušníků nebo přátel, jejichž cílem je dorazit jako první do určité 

destinace, a vyhrát tak milion dolarů. Při své cestě vystřídají několik dopravních 

prostředků, jako je například jízdní kolo, auto, letadlo, vlak, horkovzdušný balón nebo 

kamion, ale také musí některé úseky projít pěšky. Tímto způsobem procestují zeměkouli 
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za zhruba 25 dní. V americké verzi jsou start i cíl umístěny ve Spojených státech a 

následně se v jednotlivých řadách liší trasy, přes něž závod povede.
119

 

Vysílaná série se dělí na několik etap, přičemž každé z nich bývá věnován jeden 

díl. Cílem závodících týmů je dokončit jako první danou etapu, čímž si zajistí první 

startovací pozici do další etapy a někdy také dárky či speciální výhody oproti ostatním 

týmům. Naopak dvojice, která etapu dokončí jako poslední, je ve vyřazovacích kolech 

ze soutěže vyloučena. V poslední etapě se proti sobě utkají tři týmy, kterým se podařilo 

dostat do finále. 

Kromě samotné rychlosti, s níž se soutěžící snaží dokončit jednotlivou etapu, 

také hraje významnou roli použitá strategie. Týmy mají k dispozici několik speciálních 

prvků, které mohou ve vhodný okamžik využít, a získat tak náskok nad soupeřem. 

Zároveň se také musí vypořádat s fyzicky či psychicky náročnými úkoly, které jim uloží 

televizní štáb.
120

 

Každou sérií The Amazing Race provází moderátor, který je v kontaktu se 

soutěžícími a zároveň v postprodukci komentuje pro diváky dění v každé epizodě 

prostřednictvím voiceoveru. Tváří amerického originálu se stal Phil Keoghan. 

Formát převzalo již mnoho zemí po celém světě jako například Austrálie, 

Brazílie, Čína, Norsko, Izrael nebo Vietnam. V České republice zatím byly odvysílány 

pouze některé série americká verze, a to pod názvem Amazing Race: O milion kolem 

světa.
121

 

3.2.9 Got Talent 

Show Got Talent byla vytvořena Simonem Cowellem, televizním producentem 

stojícím mimo jiné za talentovými pořady Idol a The X Factor.
122

 Ve všech uvedených 

případech se jedná o franšízy, které vznikly ve Velké Británii a následně se rozšířily po 

celém světě. 

Got Talent je ze zmiňovaných pořadů z Cowellovy produkce nejmladší, vznikl v 

roce 2007. I jeho koncept je založen na soutěži „talentů“, přičemž vítěz získá finanční 
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odměnu. Ale na rozdíl od ostatních Cowellových show se Got Talent neomezuje jen na 

pěvecké talenty – zájemci se mohou přihlásit s jakoukoliv dovedností, která podle nich 

zaujme porotce a diváky. 

V castingu soutěžící vystoupí před porotou složenou ze tří až čtyř členů z řad 

známých osobností. Tato porota rozhodne o postupu soutěžícího do semifinále, v němž 

již rozhodují diváci pomocí mobilních telefonů. Výherci semifinálových kol postupují 

do finále, kde opět rozhodují diváci pomocí SMS o tom, kteří soutěžící budou vyřazeni 

a kdo získá finanční výhru. 

Kromě večerních vystoupení kamery zachycují přípravy soutěžících na 

zkouškách a také krátké záběry z jejich soukromí.  

Koncept této show se rozšířil do mnoha zemí po světě, kde se kromě zahraniční 

verze vysílá i lokální verze pořadu. V tuzemsku je lokální verze vysílána stanicí Prima 

v kooperaci se slovenskou stanicí JOJ pod názvem Česko Slovensko má talent. 

V soutěži vystupují zástupci obou zemí a ve finále je zvolen jeden mezinárodní vítěz.
123

 

3.2.10 Big Brother 

Big Brother jako jediný z pořadů vybraných pro tuto práci pochází z 

Nizozemska, kde jej v roce 1997 vytvořil John de Mol, zakladatel mediální společnosti 

Endemol.
124

 Show se poprvé vysílala v roce 1999 v nizozemské televizi Veronica a v 

současnosti patří mezi nejrozšířenější reality show. V září 2015 bylo vytvořeno 54 

franšíz po celém světě s celkovým počtem 352 vítězů.
125

 

Podstatou pořadu je zachycení soužití soutěžících, kteří se přestěhovali do 

jednoho domu, aniž by se navzájem znali. Dům je stavebně upraven a vybaven tak, aby 

bylo možné kamerami zabrat veškeré prostory, a tedy neustále monitorovat počínání 

soutěžících. Záběry z domu se ve formě sestřihů nebo přímých přenosů vysílají 

v televizi nebo na internetu: „Soutěžící nemohou jíst, spát nebo odpočívat bez toho, aby 

národ sledoval každý jejich pohyb.“
126
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Na pravidelné bázi soutěžící nominují dva své spoluhráče, z nichž je jeden 

posléze vyloučen podle výsledků diváckého hlasování. Výherce celé soutěže získá 

finanční odměnu a také často věcné dary či poukazy na dovolenou. 

V České republice se české i zahraniční verze vysílají pod originálním názvem. 

Česká verze byla odvysílána stanicí Nova v roce 2005, avšak byla až do finále zastíněna 

konkurenční show VyVolení, vysílanou stanicí Prima.
127

 

3.2.11 Ramsay’s Kitchen Nightmares 

Gordon Ramsay je populární britský šéfkuchař a majitel restaurací oceněných 

michelinskými hvězdami. Do povědomí širší veřejnosti vstoupil díky televizním 

pořadům s kulinářskou tematikou. Prvním z nich byl reality soap Ramsay’s Kitchen 

Nightmares, která vznikla v roce 2004 a vysílala se až do roku 2009.  

Ramsay v každé epizodě navštíví restauraci, která má problémy s financemi, 

personálem nebo návštěvností. Během několika dní se slavný šéfkuchař snaží majitelům 

restaurací poradit, jak se dostat z potíží – udílí nejen kulinářské rady, ale také organizuje 

náplň práce zaměstnanců tak, aby byli efektivnější a koordinovanější. Často probíhá 

blesková rekonstrukce podniku či změna interiéru podle Ramsayho vkusu. 

Po několika dnech zaměstnanci začnou dodržovat pravidla nastolená Ramsaym. 

Kamery zachycují, zda zaměstnanci dokážou fungovat podle nových podmínek. 

Následně Ramsay podnik opouští a vrací se až za několik týdnů, aby ověřil, jestli se 

podařilo udržet změny a zlepšit chod restaurace. 

Ramsay kromě role poradce působí v show také jako moderátor – komentuje 

dění na kameru i asynchronně v postprodukci. 

Show se natáčela především ve Velké Británii a jen výjimečně v zahraničí, a to 

ve Španělsku nebo ve Francii.
128

 V roce 2007 vznikla nová show nazvaná Kitchen 

Nightmares, v níž Ramsay pomáhá podnikům ve Spojených státech. 

Ramsay’s Kitchen Nightmares se v Česku vysílá pod názvem Ano, šéfe s 

Gordonem Ramseym. Název tak reflektuje českou verzi této show, která se na 

obrazovkách vysílala dříve než její britská předloha. Česká verze nazvaná Ano, šéfe! 

vznikla v roce 2009 a provází jí šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. 
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3.3 Narativní analýza – mediální konstrukce reality 

V této části práce se budu věnovat narativní analýze vybraných jedenácti pořadů. 

Na základě prostudování teoretických a metodologických východisek jsem zvolila šest 

hlavních bodů, které mohou mít vliv na konstruování reality v analyzovaných pořadech. 

Každá z kategorií, na které se zaměřím, bude uvedena v samostatné podkapitole a bude 

shrnovat poznatky ze všech pořadů. Díky tomu bude možné přehledně zmapovat 

rozdílné nebo podobné prvky, techniky a přístupy použité v jednotlivých show. 

3.3.1 Pravidla pořadu 

Pravidla pořadu jsou jedním z kritérií ovlivňujících obsah pořadu a nepřímo i 

jeho podobu na televizních obrazovkách. Právě předem stanovená pravidla určují, jaký 

výsek reality bude vůbec zachycen na záznamová zařízení, a teprve s těmito materiály 

lze následně pracovat při výrobě televizní verze pořadu. Pravidla bývají definována na 

počátku vzniku a následně je otázkou kamery a střihu, jaké zachycené události se objeví 

na obrazovkách. 

Prakticky veškeré pořady obsahují určitá pravidla, která jsou divákům jen 

částečně explicitně sdělená. Pravidla mimo jiné stanoví, při jakých příležitostech mohou 

kamery zabírat aktéry. V případě většiny pořadů pravidla určují, že účastníci mohou být 

zabíráni při veškerých aktivitách ve vymezené lokalitě a v konkrétním časovém období. 

V gamedocích Survivor nebo The Amazing Race a podobně také v show Big Brother a 

Got Talent se jedná o místo natáčení a dobu, během níž je soutěžící „ve hře“. Kamery 

následují účastníky jak během soutěže, tak i ve chvíli, kdy si užívají volný čas. Po jejich 

vyloučení ze hry se jim kamery již nevěnují. 

Ostatní show také zachycují aktéry v určitém prostředí či kontextu typickém pro 

daný pořad s tím rozdílem, že aktéři nejsou z pořadu „vyloučeni“, ale naopak se často 

střídají. Jsou proto zabíráni až do konce dané epizody, ale se začátkem následující 

epizody je z velké části nahradí jiné osoby. Typickým příkladem může být reality soap 

Ramsay’s Kitchen Nightmares, jehož každá epizoda se odehrává v odlišné restauraci. 

Pravidla pořadu stanovují, že v budově restaurace, resp. na jejím pozemku, smí být 

zabíráni všichni zaměstnanci. Kamera proto nechybí ani při důvěrných rozhovorech 

nebo plamenných hádkách. Po pracovní době však kamera zaměstnance již nenásleduje, 

i když i v této chvíli může dojít k jejich interakci, která může mít klíčový význam pro 

další vývoj děje. 



48 

 

Aktéři Destination Truth jsou zobrazováni pouze v souvislosti s pátráním po 

nadpřirozených jevech, a to navíc pouze ve vybraných momentech. Nejčastěji je 

uvidíme v exteriérech při hledání záhad, případně na cestě či při rozhovorech 

s místními. Naopak je příliš neuvidíme na poradách, které předcházely vzniku epizody, 

nebo při činnostech, které nejsou spojené s natáčením epizody. Pokud by se tedy 

zobrazovaná osoba během natáčecího dne pohybovala také v jiném prostředí, 

pravděpodobně by se tato událost na obrazovkách neobjevila. 

Všechny analyzované pořady s jedinou výjimkou respektují intimní soukromí 

zobrazovaných osob. Výjimkou je show Big Brother, která v omezené míře zobrazuje 

také pohlavní styk či osobní hygienu. 

Můžeme být svědky toho, že jsou pravidla upravována podle potřeb tvůrců 

pořadu. Jedná se většinou o výjimečné události, nicméně zejména v případě gamedoců 

změna pravidel může zvýhodnit určité osoby či skupiny na úkor jiných. Jako příklad, 

kdy úprava pravidel výrazně zvýšila šance na výhru několika soutěžících, uveďme 17. 

sérii show Survivor, natáčenou v Gabonu. 

V 8. díle, tedy po sedmi kolech vylučování účastníků na kmenové radě, nastala 

situace, že v kmeni nazvaném Kota zbylo šest soutěžících a ve kmeni Fang pouze čtyři. 

Když se blížilo obvyklé sloučení obou kmenů do jednoho, hrozilo, že kmen Kota díky 

většímu počtu hlasů ovládne kmenovou radu a postupně vyloučí své rivaly. Proto došlo 

ke změně pravidel a místo sloučení byly kmeny znovu přerozděleny napůl tak, aby 

v každém byli soutěžící v poměru tři ku dvěma. Sice tak v každém kmeni zbylo více 

členů z původního kmene Kota, ale zároveň se zvýšila šance členů kmene Fang na to, že 

se jim podaří dostat na svou stranu někoho z původních nepřátel a vyloučit někoho 

jiného. To se ostatně stalo hned vzápětí, když byl na kmenové radě i přes přesilu 

vyloučen Marcus, lídr kmene Kota. Členům původního kmene Fang tak výrazně stoupla 

šance na výhru v soutěži. 

3.3.2 Kamera a režie 

Úloha režie a kamery je v případě narativní analýzy taktéž neopomenutelná. Do 

velké míry souvisí s pravidly hry – neboť kamera zabírá jen ty okamžiky, které dovolují 

pravidla. V rámci pravidel však vzniká velký prostor pro televizní štáb, jenž může 

vybírat, které události jakým způsobem zachytí.  

Syd Field přitom rozlišuje obraz na dva druhy: „první, ve kterém se něco 

odehrává vizuálně, jako je například akční scéna (…). Další možností je dialogový 
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obraz, ve kterém jeden či více lidí hovoří. Většina obrazů je pak kombinací obou těchto 

typů – v obrazech s dialogem se většinou odehrává i nějaká akce a v akčních scénách 

většinou bývá nějaký dialog.“
129

 Analyzované pořady reality TV se přitom o něco více 

věnují více dialogům mezi jednotlivými aktéry, které jsou případně doprovázeny akcí.  

Výjimku tvoří gamedocy The Amazing Race a Surivor, ale také docusoap 

Destination Truth, kde naopak převládají vizuální obrazy. V těchto případech se kamera 

věnuje akci a soubojům mezi účastníky než jejich pouhé verbální interakci. Konkrétně 

v pořadu The Amazing Race spolu účastníci viditelně komunikují pouze ve chvíli, kdy 

se setkají na startu každé etapy. Pokud se znovu setkají v některém z dalších soutěžních 

míst, televize jejich hovory nepřenáší. 

Vzhledem k tomu, že události odehrávající se před kamerou nevznikají na 

základě pevně daného scénáře, ale jsou výsledkem improvizace či náhody, na 

zachycený materiál má vliv nepředvídatelnost. Například části štábu podílejícího se na 

pořadu Survivor: The Amazon se podařilo natočit vznik a šíření požáru, který se v 13. 

epizodě rozpoutal v táboře během nepřítomnosti soutěžících. Přítomní filmaři událost 

zachytili na kameru, zatímco jiný štáb sledoval zápolení nic netušících soutěžících 

o imunitu v odlehlém místě v pralese. 

V tomto případě je důležité poznamenat, že podle dostupných záběrů štáb do 

vzniku požáru nezasahoval. Naopak jej nechal se vyvíjet a šířit po okolí, dokud nespálil 

vše, co mu bezprostředně stálo v cestě. Tím byl mimo jiné i dřevěný přístřešek 

s osobním majetkem soutěžících. Podle pozdějších záběrů zachycujících doutnající 

zbytky přístřešku a okolních stromů ale lze předpokládat, že z bezpečnostních důvodů 

byl masivní požár nakonec uhašen přímo štábem. Toto rozhodnutí ale není v průběhu 

epizody zmíněno.
130

 

Uvedený postup štábu přinesl kýžený dramatický efekt – soutěžící kvůli vlastní 

nedbalosti přišli o svůj majetek, na což reagovali patřičně emotivně poté, co se vrátili ze 

hry o imunitu. Na druhou stranu byl požár celou dobu pod kontrolou televizního štábu, 

který jej mohl uhasit dříve, než došlo ke zničení přístřešku. To se však nestalo, díky 

čemuž se podařilo věrněji zachytit situaci, která by se zřejmě odehrála i bez přítomnosti 

kamer. 
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V některých okamžicích je ale zjevné, že se nejedná o náhodu, ale o částečně 

vykonstruovanou situaci. V takovém případě měla na jejím vzniku podíl také režie, 

která svým postupem pomáhala událost vytvořit. Příkladem mohou být telefonáty dvou 

osob, které jsou simultánně zachycovány kamerami. Je téměř jisté, že telefonický 

rozhovor byl předem domluven a nejedná se o spontánní rozhodnutí účastníků. A to 

ačkoliv se tvůrci pořadu o navození tohoto dojmu snaží, jako například v 1. díle 5. série 

16 and Pregnant tvrzením, že se nezletilé matce Maddy otec dítěte po několika dnech 

nečekaně ozval. Aktéři spolu sice komunikují bez předem domluvených replik, nicméně 

čas a místo hovoru musel štáb předem znát, aby telefonická komunikace mohla být 

zachycena na kameru z obou stran. V mnohých případech se aktéři nacházejí v 

odlišných městech, na kilometry daleko od sebe a možnost náhody je téměř vyloučena.  

Přítomnost kamer zároveň může ovlivňovat chování natáčených osob. Svědectví 

o tom často podávají aktéři Ramsay’s Kitchen Nightmares. Například podle majitelky 

bistra Zayna Flaming Grill ze 7. epizody 7. série si hosté na podávané jídlo stěžují 

výrazně více než ve chvíli, kdy je kamery nenatáčí.  

Naopak vliv přítomnosti kamer, respektive televizního štábu je zároveň negován 

tvůrci pořadu. Ve stejné epizodě Ramsay’s Kitchen Nightmares vypravěč uvádí, že 

„když se lidé dozvěděli o otevření nového interiéru a o novém jídelním lístku“, začali 

restauraci hromadně navštěvovat. Vliv kamer a přítomnosti světově proslulého 

šéfkuchaře Gordona Ramsayho přitom není zmíněn. 

Zároveň byly v analyzovaných epizodách zjištěny pokusy o vyvolání emocí 

prostřednictvím zachycených záběrů. Dramatická kamera a střih mohou podpořit dojem, 

že zachycené události jsou napínavější nebo nebezpečnější než ve skutečnosti. Jako 

příklad uveďme 11. a 12. epizodu 6. série docusoapu Deadliest Catch, v níž oblíbený 

kapitán Phil Harris utrpí infarkt na palubě své lodi. Ze začátku můžeme sledovat pouze 

detailní záběry na napjaté obličeje námořníků, které jsou v dané situaci zcela na místě. 

V následujících desítkách minut se ovšem střídají záběry na havrana sedícího na stěžni 

lodi a kroužícího orla, kteří symbolicky předesílají kapitánovu smrt. Nicméně z úst 

doktorů se v tu chvíli dozvídáme, že je Harrisův stav stabilní a může být převezen na 

operaci do specializované nemocnice. Jeho smrt nastane mnohem později, a to zcela 

neočekávaně. V tomto případě jsou využity obrazy signalizující smrt dávno před tím, 

než se k ní začalo schylovat. Také nelze vyloučit ani možnost, že záběry byly pořízeny 

v jiné době nebo na jiné lodi a následně byly pouze využity při této příležitosti. 
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3.3.3 Výběr obrazů 

Další fázi ovlivňující výběr zobrazených událostí představuje postprodukce, a to 

především střih. Výběr obrazů ohodnocených jako „vhodné k vysílání“ může zkreslit 

realitu a prezentovat ji s větším důrazem na určitou emoci. Tento přístup má potenciál 

vyvolat určitý dojem z dané události nebo z celého pořadu. Případně může docházet ke 

stereotypizaci zobrazených osob. 

V analyzovaných pořadech se ale jednalo především vyvolání o napětí. Střih 

zvolil takové záběry, které v daném sledu vyvolávaly dojem dramatičnosti – většinou 

kvůli neshodám dvou nebo více protagonistů. A to ačkoliv vztahy mezi aktéry sporu ve 

skutečnosti nemusely být zdaleka tak dramatické. 

Typickou ukázkou tohoto přístupu jsou reality show vystavěné především na 

interakci jedinců, jako je Big Brother nebo Wife Swap. Okamžiky, během nichž dochází 

k ostrým výměnám názorů, jsou zařazovány do vysílání, často v krátkém sledu. 

Překážkou není ani fakt, že se často jedná o malicherné spory, jako například když v 7. 

epizodě 5. série vyměněná matka-rockerka prosazuje, aby si děti vyrůstající 

v konzervativní křesťanské rodině mohly alespoň jednou zahrát na elektrickou kytaru.  

Desítky hodin dalších natočených materiálů, které neukazují konflikt, ale běžnou 

interakci, se na obrazovky dostávají až v druhé řadě. Takový výběr sporů na úkor 

ostatních okamžiků může vést k navození dojmu, že účastníci mají větší problémy se 

vzájemnou koexistencí, než tomu je ve skutečnosti. 

Při konfliktních interakcích jsou přitom aktéři polarizováni na „hodné“ a „zlé“, 

což doprovází pozitivní prezentace jedné osoby či skupiny a negativní prezentace 

protistrany. Jinak řečeno dochází ke konfrontaci „padoucha“ s někým, kdo je tvůrci 

považován za „normálního“. Idea „normality“ se nejvíce projevuje především ve 

způsobu, jakým bývá střet komentován, resp. komu je v takových případech straněno. 

Můžeme si také všimnout, že v důsledku cíleného výběru obrazů především 

v docusoapech dochází ke stereotypizaci zobrazených osob na základě pohlaví, věku 

nebo náboženského přesvěčení. Naopak v gamedocích nebyla tak výrazná 

stereotypizace zaznamenána. 

V analyzovaných epizodách pořadu Wife Swap bývají ženy zobrazovány jako 

pečovatelky o děti a celý dům, v němž má rozhodující slovo muž-živitel. V případě, že 

rodina z tohoto stereotypu vybočuje, je tento jev vypravěčem i aktéry považován za 

neobvyklý. Podobně se setkáme také se stereotypizací na základě víry. Křesťané bývají 
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zobrazováni jako velmi striktní a chladní rodiče a naopak ateisté jsou považováni za 

nedůsledné volnomyšlenkáře, o čemž svědčí například 1. epizoda 5 série. 

V pořadu Ramsay’s Kitchen Nightmares zase dochází k polarizaci majitele 

krachující restaurace a jeho spolupracovníků. Majitel bývá zobrazován jako starší, 

tvrdohlavý zpátečník, který ničí svůj podnik. Naopak personál, často tvořený členy jeho 

rodiny, je prezentován jako novátorský. Tento obraz pomáhají budovat především 

vhodně vybrané dialogy, v nichž majitel odmítá změnu i přes přemlouvání svých 

blízkých. Obraz zároveň doplňuje také role vypravěče, který se verbálně přiklání na 

stranu personálu a naopak odsuzuje chování majitele. 

Střih v některých případech vyvolává také dojem adrenalinového napětí. Jedná 

se především o gamedocy. Konkrétně v pořadech Survivor nebo The Amazing Race 

spolu soupeří jedinci a týmy o postup do dalších kol soutěže. Pořad se proto sestává 

především ze záběrů zachycujících rozhodující soutěžní okamžiky, ale také taktické 

porady. V případě pořadu Survivor dokonce samotné soutěžení zabírá pouze desítky 

minut, maximálně několik hodin denně, a přesto je mu na obrazovkách věnován 

nadpoloviční čas. Cílem takového přístupu je vyvolat v divácích emoční reakci 

doprovázenou pocitem zábavy. Proto stejně jako v případě výše uvedených pořadů i 

gamedocy využívají ostatní zachycené interakce až jako doplňkový materiál. 

V případě The Amazing Race tvůrci zvolili rychle se střídající záběry na 

jednotlivé týmy. Délka jednoho záběru se přitom v okamžicích, kdy spolu soupeří více 

týmů, pohybuje v rozsahu pouze několika vteřin. Tento rychlý střih, navíc podpořený 

dramatickou hudbou, opět vyvolává dojem napětí. 

Můžeme předpokládat, že i samotní tvůrci tuší, nakolik je takový střih pro lidské 

oko rychlý. Aby si diváci stihli uvědomit, koho na obrazovce sledují, je přidán také 

textový popisek se jmény postav a názvem týmu. Ten je navíc občas doplněn dalším 

komentářem, například lokalitou nebo pozicí týmu v průběžném žebříčku soutěže. 

Divákovi se tedy dostává komplexní pohled na zabíranou událost, díky němuž mohou 

mít pocit, že mají o situaci lepší přehled než samotní aktéři. Tato „superrealita“ je 

ovšem iluzorní – skládá se totiž jen ze záběrů a komentářů, které tvůrci pořadu chtějí 

divákům zprostředkovat. Nemusí v nich tedy být obsaženy veškeré informace.  
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3.3.4 Vypravěč a subjektivita vyprávění 

Role vypravěče je nedílnou součástí pořadů reality TV. Jeho primární úloha je 

zřejmá – komentovat dění odehrávající se před kamerami. Zároveň ale může plnit další 

funkce, a to v závislosti na formě, v níž se na obrazovkách prezentuje. 

Podle Sarah Kozloff je důležité, jakou pozici vypravěč zaujme vůči příběhu – 

zda je současně jeho aktérem, či zda stojí mimo něj. Vnější vypravěč je přitom 

považován za objektivnějšího a tedy i důvěryhodnějšího. Mnozí vypravěči zároveň 

působí jako pouzí zprostředkovatelé reality pro diváka a jejich vstupy do příběhu jsou 

minimální. Opakem vypravěče je moderátor, který do příběhu vstupuje cíleně, a to 

především v pevně stanovených okamžicích – zejména na začátku a na konci příběhu. 

Moderátor přitom ztělesňuje morální normu, která nutí aktéry dodržovat pravidla.
131

 

Zároveň tedy vypravěč působí jako ten, který vynáší hodnotící soudy. Lze 

předpokládat, že tyto soudy představují názor tvůrců pořadu. Vypravěč tedy může 

vystupovat jako nositel morálních apelů na diváky, ať už přímo konkrétními výzvami, či 

nepřímo zaujatým komentářem a dialogem.  

Veškeré analyzované pořady obsahovaly prvek vypravěče, který pořadem 

provázel. Tento vypravěč může zastávat několik různých rolí, jako je moderátor, přímý 

účastník nebo pouze jako voiceover – komentující hlas doplněný v postprodukční fázi 

výroby pořadu, přičemž tyto role lze kombinovat. Zároveň můžeme sledovat, že tyto 

druhy jsou voleny v závislosti na typu pořadu. 

V docusoapech se vypravěč většinou fyzicky neobjevuje, naopak události 

komentuje asynchronně při postprodukci. Typickým příkladem jsou pořady Deadliest 

Catch, Fabulous Cakes nebo Wife Swap – ve všech případech zastupuje roli vypravěče 

mužský hlas. Samotný muž se natáčení neúčastní, a tedy nevystupuje přímo na kameru. 

Jeho identita je tak rozkryta pouze v závěrečných titulcích pořadu. 

V ojedinělých případech však vypravěč vystupuje jako přímý účastník. V show 

Ramsay’s Kitchen Nightmares je to titulní šéfkuchař Gordon Ramsay, kdo převzal roli 

moderátora a také dodatečně komentuje události v postprodukci. Zajímavou volbou ze 

strany televizního štábu je show 16 and Pregnant, kde v roli vypravěčky vystupuje 

dívka, na niž se epizoda zaměřuje. Každá epizoda tak má odlišnou vypravěčku, jejíž 

komentáře jsou nahrávány také až v postprodukci. 
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V analyzovaných gamedocích se vyskytuje postava moderátora, který pořadem 

provází, dohlíží na dodržování pravidel a oficiálně vyřazuje účastníky, respektive 

vyhlašuje vítěze. Stejný moderátor se může zapojit i při tvorbě voiceoverových 

komentářů. Podobným případem jsou talentové show, v nichž působí jeden či více 

moderátorů.  

Uvedené subžánry mají společně především to, že vypravěč vystupuje jako 

vševědoucí osoba, která ve zkratce podává informace potřebné k tomu, aby byl divák 

během několika vteřin uveden do situace. Takový postup výrazně šetří vysílací čas, 

který by jinak televizní štáb musel zaplnit delšími záběry obsahujícími stejné informace. 

Mnohé informace tedy divák nezíská z natočeného materiálu, ale pouze z úst vypravěče. 

Přesto na pohled není důvod vypravěči vyslovené informace nevěřit – a právě v tom 

spočívá další z úskalí tvorby reality TV. 

Jak totiž vyplývá z výše uvedených příkladů role vypravěče, tato osoba se 

neúčastní všech fází tvorby pořadů a také nemůže být přítomna na všech místech, kde 

probíhá natáčení. Nejedná se tedy o jeho vlastní zkušenost, ale naopak prezentované 

informace jsou často připraveny v postprodukci televizním štábem. V tomto bodě může 

docházet k manipulaci reality za účelem jejího zatraktivnění či k dosažení emocionální 

reakce ze strany diváků. 

Postava vypravěče v pořadech reality TV vystupuje nestranně především v 

gamedocích jako The Amazing Race, Survivor nebo Big Brother, v talentových show 

jako Got Talent a mnohých docusoapech, jako je Wife Swap nebo Fabulous Cakes. 

Ve chvíli, kdy se vypravěčem stane některý z aktérů pořadů, je ale jeho 

nestrannost viditelně narušena, což potvrzuje uvedenou myšlenku Sarah Kozloff. 

Typickým příkladem tohoto jevu může být Gordon Ramsay, který dění na obrazovkách 

vždy komentuje ze svého pohledu. Prostřednictvím voiceoverových komentářů rozebírá 

chyby majitelů restaurace, hodnotí prostředí, uvařené pokrmy apod. Na druhou stranu 

své vlastní počínání nikdy negativně nekomentuje. A to ani ve chvíli, kdy se do 

vysílaného pořadu dostanou jeho proslulé návaly vzteku. 

Podobně také nezletilá matka z pořadu 16 and Pregnant, působící zároveň jako 

vypravěčka dané epizody, nehodnotí nijak negativně své vystupování. Na rozdíl od 

Ramsayho ale v postprodukci komentuje počínání svého okolí s výrazně menší mírou 

negativních nebo pozitivních emocí. Své myšlenky a dojmy sděluje především na 

kameru, tedy jako aktérka dané situace, nikoliv jako vypravěčka. 
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V případě Destination Truth lze také zpochybnit nestrannost vypravěče a 

potažmo také moderátora a aktéra Joshe Gatese. Moderátor téměř nekriticky prezentuje 

informace, které štáb získal z různých zdrojů – nejčastěji od místních obyvatel. 

Konkrétně v 2. epizodě 2. sezóny nalezneme extrémní příklad tohoto přístupu. Žena a 

muž na údajně strašidelném ostrově tvrdí, že jsou posedlí duchy zemřelých otroků. 

V jejich prospěch hovoří především okolí lesa, který je údajně plný duchů, a také doba, 

během níž se událost odehrála – blížící se půlnoc.
132

 Gates ani nikdo z týmu tvrzení 

„posedlých“ osob nevyvrací, naopak s nimi hovoří jako s opravdovými duchy. 

Díky uvedeným poznatkům tedy můžeme zhodnotit, že postava vypravěče má 

potenciál stereotypizovat aktéry pořadů, a to prostřednictvím informací, které o nich 

poskytuje divákům. V mnohých pořadech je patrné, která strana konfliktu je 

považována za tu správnou a která nikoliv. Sám vypravěč bývá většině případů 

typizován do role neomylné osoby, která rozhoduje o tom, co je pravdivé či náležité. 

3.3.5 Digitální úpravy a speciální efekty 

Digitální úpravy nejsou vlastní jen celovečerním filmům, ale vyskytují se také v 

pořadech vysílaných na televizních obrazovkách, včetně pořadů reality TV. V mnohých 

případech se jedná jen o drobné zásahy do zachyceného materiálu, které nemění 

divákovo vnímání dané show. Naopak vysílaný obraz doplňují a zpřehledňují, o čemž 

svědčí analyzované pořady.  

V jejich případě se nejčastěji setkáme s titulky a grafickými předěly mezi 

záběry. Účel těchto grafických úprav je přitom ryze zpřehledňující – titulky vysvětlují, 

kdo se v jakou chvíli objevuje na televizních obrazovkách, případně do kterého týmu 

patří či jakou pozici zaujímá v soutěži atp. Grafické předěly oddělují pořad od 

reklamního bloku, případně fungují jako vizuální hranice mezi sekvencemi natáčenými 

v odlišných místech, čase nebo s jinými aktéry. Tyto předěly jsou ještě doplněny 

komentářem vypravěče či moderátora. 

Podobně třeba tvůrci zobrazují digitálně vytvořenou mapu světa s informací 

o poloze aktérů, po níž následují záběry z místa, které bylo vyznačeno na předcházející 

digitální mapě. Takovéto úpravy nezkreslují divákovo vnímání pořadu v případě, že se 

jedná o věrnou reflexi reality. To ale bohužel nelze z divákovy pozice ověřit. 

                                                 
132

 Vizte obrázek č. 3. K dramatickému efektu dopomáhá kromě výše uvedeného také využití kamery s 

„nočním viděním“, tedy s infračerveným přísvitem. 
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Ne vždy se však jedná pouze o doplňující informaci k tomu, co se objevuje na 

obrazovkách. Právě v těchto případech mohou mít pořady využívající speciální efekty 

vliv na divákovu představu o dané problematice. 

Pořad Destination Truth v každé zkoumané epizodě využívá digitální 

technologie k vytvoření animace znázorňující jev, po němž aktéři pátrají. Tento mýtus 

není během natáčení zachycen, proto jediný způsob, jakým daný jev „zhmotnit“ na 

obrazovkách, je právě animace. Úskalím takového přístupu je fakt, že se jedná 

o zobrazení představy, která se vyskytuje v hlavách tvůrců.
133

 Ta nemusí vůbec 

vycházet z dochovaných či současných svědectví, na což ovšem tvůrci pořad diváky 

neupozorňují. 

3.3.6 Zvuk 

Zvuk a hudební podkres jsou nedílnou součástí všech zkoumaných pořadů. I tyto 

prvky procházejí procesem editace při postprodukci a mohou ovlivnit celkový dojem 

diváka ze zobrazené situace, osoby či z celého pořadu. Z biologického hlediska je totiž 

možné popsat, jak sluchový orgán analyzuje základní atributy zvuku, tedy výšku, 

intenzitu a barvu. Při běžném poslechu se ale setkáváme s jejich kombinacemi, které 

vyhodnocujeme komplexně, k čemuž je kromě smyslového vnímání zapotřebí i 

kognitivních procesů. 

Informace při přechodu do mozku musí být určitým způsobem interpretovány. A 

těchto zákonitostí lze využít různými způsoby, například při vytváření sluchových iluzí. 

Hudba tak má schopnost posunout mediální obsah do dimenze, kdy příspěvky primárně 

neinformují, ale spíš vzbuzují emoce.  

Psychologové a hudební teoretikové vedou dlouholeté diskuse o tom, zda a 

jakým způsobem ovlivňuje hudba lidskou psychiku. „Hudba bývá považována za 

nejemocionálnější umění, nicméně jen málo hudebních teoretiků či psychologů ji 

považuje za svébytnou emocionální řeč (...). Spíše se soudí, že emocionální reakce 

doprovázející poslech hudby jsou určitým způsobem spjaty s našimi každodenními 

emocemi.“
134

 Přesto psychologové podle Marka Fraňka nemají jasno v tom, do jaké 

míry se tyto emoce shodují. 

                                                 
133

 Vizte obrázek č. 4, zachycující animaci „víly smrti“ Banshee tak, jak si ji představují tvůrci pořadu. 

Chybí však jakékoliv upozornění, že jde pouze o ilustraci, která nevychází z dochovaných zdrojů. 
134

 FRANĚK, Marek. Hudební psychologie. Praha: Karolinum, 2005, s. 171-172. ISBN 80-246-0965-7. 
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Otázkou také zůstává, jestli diváci hudební emoce skutečně prožívají, nebo zda 

pouze identifikují charakter hudby, a tudíž odhadnou i obecný „efekt“, jakého by měl 

její poslech dosáhnout. 

Zároveň ale hudba, které diváci možná ani nevěnují cílenou pozornost (ale 

nepochybně ji podvědomě vnímají), může navozovat zkreslený dojem o realitě. 

Dramatická melodie značí blížící se vrchol zápletky a patrně se tím snaží napnout 

diváky u obrazovek. Typickým příkladem je pořad The Amazing Race, který hudební 

podkres využívá po celou dobu trvání epizody. Téměř vždy se jedná o dynamickou 

symfonickou hudbu, která navíc mírně graduje v určitých okamžicích. Těmi jsou 

momenty, které tvůrci považují za klíčové při soupeření jednotlivých týmů. Jejím 

nepochybným cílem je vyvolat napětí na straně diváků, kteří následně budou dramatické 

momenty dychtivě sledovat na obrazovkách s pocitem, že sledují zásadní či výjimečné 

momenty pořadu. 

V analyzovaných pořadech je se zvukem zacházeno velmi podobnými způsoby. 

Samotný zvuk zachycený na mikrofon se nezdá být editován. Můžeme si všimnout jeho 

zesílení či vyčištění ve chvílích, kdy na kvalitu zachyceného zvuku má vliv okolní šum. 

V některých případech bývá zvuk doplněn titulky kopírujícími slova aktérů. 

Veškeré pořady využívají také hudební podkres. Pokud se zaměříme na 

charakteristiku hudby, je patrné, že převažují dramatické melodie. Každý pořad 

disponuje omezeným množstvím univerzálních, velmi podobných motivů, které se 

různě střídají a opakují. 

Stejně tak by televizní stanice mohly hudbu využít k podprahové manipulaci 

diváků a například vzbudit sympatie vůči jedné osobě na úkor jiné. Tuto hypotézu ale 

analyzované pořady nepotvrzují. Naopak ve chvílích, kdy se na obrazovkách jakýkoliv 

účastník ocitne v situaci, kterou tvůrci vyhodnotí jako dramatickou, je podpořena 

dramatickou melodií. Nenalezneme zde stopy cíleného zesměšnění či jiného zlehčování 

chování jedné skupiny osob. Lze tedy tvrdit, že nedochází k upřednostňování určitých 

aktérů před jinými. 
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Závěr 

Mediální odborníci poukazují na manipulaci médií s realitou již od počátku 20. 

století. Každý z nich přitom uvádí jiný způsob, jakým dochází k jejímu zkreslování. Jak 

ukázaly výsledky této diplomové práce, nelze jednoznačně určit, že k manipulaci 

dochází jen jedním konkrétním způsobem, nebo že některé teorie již nejsou platné. 

Naopak mnohé teorie se vzájemně prolínají a lze je aplikovat i na současná média. 

Zatímco například původní teorie Waltera Lippmanna se vztahují především na 

manipulaci s realitou zachycenou „na papíře“, tedy bez audiovizuální reference 

k událostem, ani s příchodem televize a nových médií tato hrozba neustala. Naopak 

s technickým pokrokem lidstva vznikají nové a nové možnosti, jak ovlivnit zachycenou 

realitu. Stále dokonalejší digitální technologie a propracované editační programy 

dovolují natolik precizní a nepatrné zásahy do natočených materiálů, že divák prakticky 

nemá šanci postřehnout, že je manipulován.  

Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda a jakým způsobem dochází 

k mediální konstrukci reality v televizním žánru nazývaném reality TV. Aby bylo 

možné pochopit, co přesně tak široký termín jako „mediální konstrukce reality“ 

představuje, zaměřila jsem se nejprve na charakteristiku několika teorií typických pro 

tento koncept. Tyto teorie se prolínají se sociologickým vysvětlením konstrukce reality 

v mysli jedince autorů Petera Bergera a Thomase Luckmanna. 

V následující kapitole jsem stručně shrnula historii vzniku žánru reality TV. Její 

kořeny nalezneme jak ve filmových dokumentech, tak v televizních herních show. 

Oběma žánrům je vlastní určitá stylizace zachycené reality, kterou následně přejala i 

reality TV. Proto jsem se zaměřila také na to, jakým způsobem se s tímto dědictvím 

vypořádaly subžánry reality TV v průběhu 20. a 21. století. 

Pro vlastní rozbor bylo vybráno celkem 11 pořadů, jež je možné zařadit do 

subžánrů zvaných gamedoc, docusoap, reality soap a talentová show. Tyto pořady 

amerického a britského původu jsou známé i z českých obrazovek a v některých 

případech se setkaly i s vlastní českou variantou. V obsahové analýze jsem se věnovala 

nejen charakteristice vybraných pořadů, ale také rozdílům a shodným znakům s českou 

variantou. 

Následná narativní analýza zvolených pořadů potvrdila, že mediální konstrukce 

reality je všudypřítomná i v reality TV. Dochází k ní ve všech analyzovaných aspektech 

pořadů, tedy jak při nastavování pravidel pořadů, tak během natáčení i v postprodukci – 
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tedy při následném střihu, vstupech vypravěče, doplňování digitálních efektů a 

hudebního podkresu. Uvedené postprodukční kroky jsou často využívány k dramatizaci 

zachycené situace, která navozuje dojem, že jsme jako diváci svědky něčeho 

neobvyklého a zajímavého. 

Realita je také natáčena z různých úhlů pohledu, navíc je zaznamenáno více 

událostí probíhajících v jeden okamžik na různých místech. Vzniká tak jakási 

„superrealita“, neboť složení klíčových záběrů do jedné mozaiky umožňuje divákům 

mít přehled nad danou situací. Jinak řečeno, zatímco aktéři často tápou, divák díky 

sestřihu záběrů již nějakou dobu ví, jak se situace má. Předem ví, kdo je v pořadu hlavní 

intrikán, jaká je odpověď na soutěžní hádanku nebo v jakém nebezpečí se aktéři brzy 

ocitnou. Tento „absolutní přehled“ je ovšem jen iluzorní. Editace pořízených záběrů 

umožňuje předložit jen takovou část reality, jaká vyhovuje tvůrcům pořadu. Většinou se 

jedná o zachycení napínavých okamžiků nebo konfliktů mezi aktéry, u nichž se 

předpokládá zájem ze strany diváka. Zbylá část, složená především z rutinních a 

z pohledu tvůrců „nezajímavých“ záběrů, není veřejně prezentována, nebo jen vyplňuje 

předěly mezi dramatickými či akčními okamžiky. 

Dochází tak k takzvanému framingu, tedy výběru obrazů za účelem prosazení 

určité definice situace, která pomáhá divákům utvořit si názor na danou problematiku. A 

to takový názor, který koresponduje s představou tvůrců pořadu.  

Stinnou stránkou selekce obrazů je stereotypizace aktérů pořadů. Ti bývají 

zobrazováni jen v určitých situacích a očekává se od nich konkrétní chování. 

Stereotypizace se rozvíjí především na základě pohlaví, věku a náboženského vyznání. 

A pokud z ní kdokoliv vybočuje, je tato odchylka považována za neobvyklou, ať už 

v pozitivním nebo v negativním smyslu. 

Zůstává však otázkou, zda televizní štáb manipuluje se skutečností s cílem 

vytvořit určitou pseudorealitu, nebo se snaží jen více zaujmout a pobavit diváky. 

O správnosti druhé varianty svědčí především zjištěné způsoby, jakými dochází ke 

konstrukci reality. Tvůrci sice do reality zasahují a produkují situace, které by bez jejich 

přičinění s velkou pravděpodobností nevznikly, ale zároveň se snaží události zobrazit 

věrohodným způsobem. 

Zároveň je nutné mít na paměti, že pořady reality TV od svého počátku spojují 

skutečnost a fikci do jednoho žánru, jehož cílem je především bavit diváky. Teprve 

v druhé řadě mají za úkol věrně zprostředkovat událost, tedy vystihnout její průběh, 
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atmosféru, pointu. Realita se tak stává hlavní obětí zábavy, což prokázala i tato 

diplomová práce. 
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Summary 

Since the early 20
th

 century, many experts point out that media manipulate 

reality. Each of them discusses a different way how the manipulation can occur. As the 

results of this paper showed, it is impossible to determine that the manipulation takes 

place only in one particular way or that some theories are no longer valid. Many 

theories are interlinked and can be applied to existing media. 

The aim of this thesis was to find out whether and how media construct reality in 

the genre of Reality TV. In order to understand what exactly such a broad term as 

"media construction of reality” means, the first chapter of this paper focuses on the 

characteristics of several theories typical for this concept. These theories are 

interconnected with sociological explanation of the construction of reality in the mind 

of individuals by Peter Berger and Thomas Luckmann. 

The second chapter describes the history and evolution of Reality TV. Its roots 

can be found in movie documents and TV game shows. Both genres use their ways of 

stylization of reality that was also adopted by Reality TV later on. Therefore, I also 

focused on the way the Reality TV subgenres dealt with this heritage in the course of 

20
th

 and 21
st
 century. 

For the analytical part, 11 different TV programmes were selected. All of these 

shows are of British and American origin and belong to one of the subgenres of 

gamedocs, docusoaps, reality soaps and talent shows. 

The narrative analysis of the shows confirmed that media construction of reality 

is omnipresent even in Reality TV. It occurs in all analyzed aspects of the programmes, 

such as rules establishing, subsequential cut, narrator’s comment, digital effects and 

music background. 

Above mentioned post-production steps are often used to make captured 

situations more dramatic in order to create the impression that we as viewers are 

witnessing something unusual and interesting. 

The reality is also filmed from various angles and there are more events taking 

place at the same time in different locations. This combination forms a kind of 

"superreality", since the composition of key scenes into a mosaic allows the audience to 

have broad view over the situation. However, this "absolute overview" is only illusory 

because the process of editing helps you submit only the part of reality you want to 

show. And these are mostly the dramatic or exciting moments and conflicts between 
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protagonists, which are expected to be interesting for most viewers. The remaining 

shots consisting on routine situations are not broadcasted or only fill the divides 

between dramatic and action moments. 

This leads to so-called framing, a selection of captured materials enforcing 

a certain definition of a situation in order to help the audience form an opinion on 

an issue. And this opinion usually corresponds with the idea of the creators of the 

program. 

The selection of shots leads to stereotyping of the protagonists. They tend to be 

depicted only in certain situations and a specific behavior is expected from them. 

Stereotyping is developed primarily on the basis of gender, age and religion. And if 

anyone deviates from it, the deviation is regarded as unusual, either in a positive or in a 

negative sense. 

The question is whether the television crew manipulates the facts to create 

pseudoreality, or is just trying to entertain and attract more viewers. Based on the results 

of the thesis, it is more likely that the second variant is correct. The creators of the 

reality produce situations that would not happen without their intervention but also try 

to depict the event in a credible way. 

It is also important to bear in mind that from the very beginning Reality TV 

shows combine reality and fiction in order to entertain their audience. And after that 

they are meant to accurately convey the event, i.e. to describe its course or atmosphere. 

Reality is becoming the main victim of entertainment – which was also proven by this 

thesis. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Přehled analyzovaných pořadů 

Pořad Země původu 
Počet 

zkoumaných 

epizod 
Rok vysílání 

Long Way Round Velká Británie 4 2004 

Deadliest Catch USA 10 2005 - současnost 

Fabulous Cakes USA 4 2010 - 2011 

16 and Pregnant USA 6 2009 - současnost 

Destination Truth USA 6 2007 - 2012 

Survivor USA 10 2000 - současnost 

Wife Swap USA 6 2004 - současnost 

The Amazing Race USA 8 2001 - současnost 

Britain's Got Talent Velká Británie 8 2007 - současnost 

Big Brother: USA USA 12 1999 - současnost 

Ramsay’s Kitchen Nightmares Velká Británie 6 2004 - 2014 

 

Příloha č. 2: Seznam analyzovaných epizod 

Pořad Zkoumaná 

epizoda 
Číslo série Datum premiéry 

Long Way Round 

1/2004 1 18. října 2004 

2/2004 1 25. října 2004 

6/2004 1 22. listopadu 2004 

7/2004 1 29. listopadu 2004 

Deadliest Catch 

3/2005 1 26. dubna 2005 

7/2007 3 15. května 2007 

8/2007 3 22. května 2007 

11/2010 6 22. června 2010 

12/2010 6 29. června 2010 

1/2013 9 16. dubna 2013 

7/2013 9 28. května 2013 

1/2014 10 22. dubna 2014 

9/2014 10 17. června 2014 

10/2014 10 24. června 2014 

Fabulous Cakes 

1/2010 1 19. července 2010 

4/2010 1 9. srpna 2010 

2/2010 2 22. listopadu 2010 

7/2010 2 8. února 2011 
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16 and Pregnant 

1/2010 2 16. února 2010 

3/2010 2 2. března 2010 

Special 

2/2011 3 
19. června 2011 

10/2011 3 21. června 2011 

1/2014 5 14. dubna 2014 

8/2014 5 2. června 2014 

Destination Truth 

2/2008 2 12. března 2008 

7/2008 2 3. září 2008 

1/2010 4 9. září 2010 

9/2010 4 17. března 2011 

1/2012 5 10. července 2012 

4/2012 5 24. července 2012 

Survivor 

7/2001 3 15. listopadu 2001 

15/2001 3 10. ledna 2002 

12/2002 6 1. května 2003 

13/2002 6 8. května 2003 

2/2005 10 24. února 2005 

4/2006 13 5. října 2006 

8/2008 17 13. listopadu 2008 

14/2010 21 15. prosince 2010 

1/2012 24 15. února 2012 

7/2012 24 28. března 2012 

Wife Swap 

1/2005 2 12. září 2005 

5/2006 3 9. října 2006 

1/2008 5 3. října 2008 

7/2008 5 21. listopadu 2008 

11/2010 6 13. srpna 2010 

3/2013 7 4. dubna 2013 

The Amazing Race 

4/2003 4 19. června 2003 

8/2004 6 21. prosince 2004 

5/2006 9 28. května 2005 

11/2007 11 22. dubna 2007 

2/2010 17 3. října 2010 

10/2010 17 18. ledna 2015 

1/2015 27 25. září 2015 

2/2015 27 2. října 2015 

Britain's Got Talent 

11/2008 2 29. května 2008 

5/2009 3 9. května 2009 

1/2011 5 16. dubna 2011 

3/2011 5 30. dubna 2011 

16/2013 7 1. června 2013 

8/2014 8 26. května 2014 

5/2015 9 8. května 2015 

16/2015 9 29. května 2015 



74 

 

 

Big Brother: USA 

24/2005 6 3. září 2005 

29/2005 6 16. září 2005 

32/2007 8 16. září 2007 

33/2007 8 18. září 2007 

7/2008 9 26. února 2008 

7/2012 14 26. července 2012 

9/2012 14 1. srpna 2012 

10/2012 14 2. srpna 2012 

3/2014 16 26. června 2014 

1/2015 17 24. června 2015 

16/2015 17 29. července 2015 

34/2015 17 9. září 2015 

Ramsay’s Kitchen Nightmares 

1/2005 2 24. května 2005 

4/2006 3 14. března 2006 

7/2012 6 25. ledna 2013 

7/2014 7 2. května 2014 

8/2014 7 2. května 2014 

10/2014 7 12. září 2014 

 

 

 

Obrázek č. 1: Požár v táboře (Survivor: The Amazon, 13/2002, 6. série) 
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Obrázek č. 2: Stejné místo po uhašení požáru (Survivor: The Amazon, 13/2002, 6. 

série) 

 

 

 

Obrázek č. 3: Žena údajně posedlá duchem (Destination Truth 2/2008, 2. série) 
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Obrázek č. 4: Víla smrti Banshee podle představ tvůrců pořadu Destination Truth 

(Destination Truth 9/2011, 4. série) 

 


