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Abstrakt 

Tato diplomová práce má za cíl prozkoumat žánr politické satiry prezentovaný 

v americkém zábavném pořadu Saturday Night Live v letech 2008 - 2014 s důrazem 

na období, ve kterém se v USA konaly dvoje prezidentské a čtvery kongresové volby. 

Autor si klade čtyři základní výzkumné otázky, jejichž zodpovězením by měl být cíl 

splněn. Otázka č. 1: Jaký prostor byl v pořadu Saturday Night Live věnován politické 

satiře? Otázka č. 2: Jací politici byli v pořadu satiricky zobrazováni nejčastěji? Otázka 

č. 3: Jaká politická témata byla v pořadu satiricky zobrazována nejčastěji? Otázka č. 4: 

Jakou formou pořad satiricky zobrazoval jednotlivé politiky? Zároveň se autor 

na základě existujících výzkumů pokusí zjistit, zda mohl pořad Saturday Night Live 

prostřednictvím politické satiry ovlivňovat postoje a případně i volební chování diváků. 

Jako základní metoda zpracování tématu byla použita kvantitativní obsahová analýza. 

Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá žánrem politické satiry 

v rámci amerického televizního vysílání. Druhá kapitola se zaměřuje na samotný pořad 

Saturday Night Live. Ve třetí kapitole je blíže specifikována a následně i aplikována 

metoda kvantitativní obsahové analýzy. Výstupy analýzy jsou zaneseny do tabulek, 

jejichž interpretace poskytují odpovědi na stanovené výzkumné otázky.  

 

 



   

Abstract 

This thesis aims to explore the genre of political satire as presented in the US sketch 

comedy and variety show Saturday Night Live between the years 2008 - 2014 

with the emphasis on the period in which two presidential and four congressional 

elections were held in the USA. The author proposes four main research questions. 

Question no. 1: How much time did Saturday Night Live devote to political satire? 

Question no. 2: What politicians were most often satirically portrayed on the show? 

Question no. 3: What political issues were most often satirically depicted on the show? 

Question no. 4: How were the politicians satirically portrayed? At the same time, 

the author tries to determine whether the show could through its political satire 

influence attitudes or even electoral behavior of its spectators. A quantitative content 

analysis was used as a primary research method. The work is divided into three 

chapters. The first chapter deals with the genre of political satire within the US 

television broadcasting. The second chapter focuses on the show Saturday Night Live. 

The research method is further specified and subsequently applied in the third chapter. 

The results of the analysis are placed in the tables whose interpretations provide 

answers to the research questions.  
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Úvod 

 Tématem této diplomové práce je politická satira v americkém zábavném pořadu 

Saturday Night Live (zkráceně SNL). Politická satira je dnes v USA oblíbeným 

a zavedeným žánrem v rámci televizní zábavy. O popularizaci tohoto žánru se do velké 

míry postaral právě zábavný pořad SNL vysílaný americkou televizní stanicí NBC 

nepřetržitě od roku 1975. V loňském roce tedy pořad oslavil 40. výročí a nyní se 

nachází téměř v polovině 41. řady. Podle autora této práce by proto bylo přínosné blíže 

zpracovat politickou satiru v pořadu SNL, stejně jako pořad samotný, neboť v České 

republice odborná práce či publikace na toto téma chybí. V zahraniční literatuře je 

nicméně téma televizní politické satiry ve spojitosti s pořadem SNL stále atraktivnější 

a je v poslední době často zpracováváno jak v monografiích, tak v odborných článcích.  

 Autor si z uvedených důvodů stanovil jako cíl této práce prozkoumat žánr 

politické satiry prezentovaný v pořadu SNL v letech 2008 - 2014 s důrazem na období, 

ve kterém se v USA konaly dvoje prezidentské a čtvery kongresové volby. Autor si 

klade čtyři základní výzkumné otázky, jejichž zodpovězením by měl být splněn cíl 

práce. Otázka č. 1: Jaký prostor byl v pořadu Saturday Night Live věnován politické 

satiře? Otázka č. 2: Jací politici byli v pořadu satiricky zobrazováni nejčastěji? Otázka 

č. 3: Jaká politická témata byla v pořadu satiricky zobrazována nejčastěji? Otázka 

č. 4: Jakou formou pořad satiricky zobrazoval jednotlivé politiky? Oproti schváleným 

tezím této práce tak přibyly dvě výzkumné otázky, nicméně jedná se v podstatě jen 

o přeformulování znění otázek původních. Dále se autor na základě existujících 

výzkumů pokusí zjistit, zda mohl pořad prostřednictvím politické satiry ovlivňovat 

postoje, případně i volební chování, diváků v důsledku způsobu zobrazování 

jednotlivých politiků.  

 Jako základní metoda zpracování tématu byla zvolena kvantitativní obsahová 

analýza, jejíž výstupy by měly poskytnout odpovědi na vytyčené výzkumné otázky. 

Analyzována bude politická satira ve vybraných dílech pořadu SNL ve stanoveném 

časovém období. Aplikace metody obsahové analýzy, stejně jako charakteristika 

výzkumného období, je podrobně rozebrána ve třetí kapitole práce.  

 Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zabývá žánrem politické satiry 

v rámci amerického televizního vysílání. Na začátku kapitoly je politická satira nejprve 

definována a pro lepší pochopení zasazena do stručného historického kontextu. Hlavní 
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náplní kapitoly je však představení vývoje politické satiry jako televizního žánru v USA 

od jeho počátků do současnosti.  

 Druhá kapitola se zaměří na samotný pořad Saturday Night Live. Budou 

zmíněny kořeny pořadu, jeho vznik a ve stručné podobě i jeho dnes již více 

než čtyřicetiletá historie. Čtenář se dále dozví, jakým způsobem se připravují jednotlivé 

díly pořadu. V poslední části kapitoly je představena politická satira tak, jak je v pořadu 

prezentována, včetně jejích možných dopadů na diváky.  

 Ve třetí kapitole bude provedena kvantitativní obsahová analýza politické satiry. 

Jak bylo nastíněno výše, blíže specifikována bude jak výzkumná metoda, 

tak i zkoumané období. Dále budou v kapitole uvedeny výstupy analýzy a jejich 

interpretace. V závěru práce dojde ke shrnutí poznatků, zhodnocení výsledků 

a zodpovězení výzkumných otázek. 

 Kromě samotných dílů pořadu SNL byly pro autora nepostradatelným zdrojem 

informací zejména následující tituly. K prozkoumání televizního žánru politické satiry  

posloužily především knihy Satire TV: Politics and Comedy in the Post-Network Era 

autorů Jonathana Graye, Jeffreyho Jonese a Ethana Thompsona a Politics is a Joke!: 

How TV Comedians Are Remaking Political Life od Roberta S. Lichtera, Jodyho 

Baumgartnera a Jonathana S. Morrise. Pořad SNL přiblížily knihy Saturday Night Live 

and American TV Nicka Marxe, Matta Sienkiewicze a Rona Beckera a Live from New 

York: The Complete, Uncensored History of Saturday Night Live as Told by Its Stars, 

Writers, and Guests od Toma Shalese a Jamese A. Millera. V souvislosti 

s vypracováním obsahové analýzy autor vycházel z knihy Winfrieda Schulze Analýza 

obsahu mediálních sdělení.  
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1. Politická satira v USA jako televizní žánr 
 Politická satira je v současnosti ve Spojených státech oblíbeným televizním 

žánrem, ale vždy tomu tak nebylo. Politická satira klade vysoké nároky jak na její 

tvůrce, tak na publikum, kterému je určena. Americké televizní stanice, jakožto 

soukromé společnosti, byly prakticky od začátku televizního vysílání v USA závislé 

na příjmu z reklamy. Z ekonomického hlediska tedy byly dlouho preferovány jiné 

žánry, které cílily na širší publikum. Asi nejdůležitějším mezníkem pro rozvoj politické 

satiry do dnešní podoby, byla změna způsobu podnikání televizních 

společností, konkrétně přechod na placené kabelové vysílání, které díky možnosti cílit 

na užší skupinu diváků, způsobilo výraznou programovou i žánrovou změnu. Nicméně 

popularizace politické satiry nemůže být přičítána pouze této změně. Důvodů je 

samozřejmě více a zahrnují i měnící se preference publika a samozřejmě vývoj samotné 

satiry a parodie jako televizních žánrů. Satira a parodie jsou dva specifické výrazové 

prostředky, kterých využívá i zkoumaný pořad Saturday Night Live.  

 

1.1 Satira a parodie 

 Satira je definována jako umělecký žánr, který prostřednictvím karikatury, 

ironie, sarkasmu, výsměchu a nadsázky poukazuje na společenské nedostatky, problémy 

a negativní jevy. Satira má obvykle, nikoliv však bezpodmínečně,  zábavnou podobu 

a může být dvojího typu. Pokud se využívá pouze za účelem kritiky a postrádá jakýkoli 

optimismus, jedná se o tzv. filozofickou satiru. Jestliže je ale jejím účelem osvěta 

a snaha o společenskou proměnu, lze hovořit o tzv. didaktické satiře. Účinek didaktické 

satiry tedy spočívá v kontrastu mezi realitou a ideálem, respektive autorovou představou 

lepšího stavu věcí. Někteří lingvisté vnímají satiru spíše jako diskurs, který operuje 

napříč žánry.1 Všichni se ale shodují v tom, že kontext satiry sestává z autora, 

který dává najevo morální a intelektuální převahu, objektu satiry a publika, které se 

musí orientovat ve vztahu zobrazované skutečnosti a vnějšího světa, ze kterého autor 

svůj námět čerpá. Satira je těsně spjata s dobovými a společenskými normami a její 

intenzita a význam roste především v obdobích krizí a velkých společenských změn. 

                                                
1 SIMPSON, Paul. On the Discourse of Satire: Towards a stylistic model of satirical humour. 
Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2003, 242 s. ISBN 90-272-3333-0, s. 8.  
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Mezi nejčastější témata současné satiry patří rasové otázky, vztahy a rozdíly mezi 

pohlavími, populární kultura a samozřejmě politika.2  

 Etymologický původ slova satira není zcela jasný, ale s největší 

pravděpodobností je odvozený z latinského satur a následného spojení lanx satura, 

které doslova znamenalo „mísa plná různých druhů ovoce“, v přeneseném významu 

pak „všehochuť“. V římské literatuře se slovem satura (později satira) nejprve 

označovaly básně, které se lišily formou i námětem. Až tvorba básníka Gaia Lucilia3 

dala tomuto beztvarému slovu význam, který nese dodnes, a učinila tak ze satiry 

svébytný literární žánr. Přestože význam slova satira a její literární ukotvení pochází 

od Římanů, kořeny satiry jako takové jsou starší. Za zakladatele žánru je považován 

už řecký dramatik Aristofanés4, v jehož hrách se objevovala politická a sociální kritika.  

 Definice parodie a její vztah k satiře je problematičtější. Samotný termín je 

odvozeninou řeckého slova parōidía znamenajícího „přezpívání“. Někteří teoretici 

chápou parodii jako umělecký postup, který původní obsah napodobuje a přetváří 

s cílem jej pouze zesměšnit. Takovou parodii nazývají tzv. humoristickou a někdy ji 

označují slovy burleska, travestie či pastiš.5 Jiní parodii vnímají a priori jako humornou 

formu kritiky autorit a institucí či polemiku se stávajícími pořádky. Pokud se parodie 

vyznačuje posledním jmenovaným rysem – polemizuje a kritizuje životní postoje 

a hodnoty – stává se satirickou.6 Parodie tedy může, ale nemusí být satirická, 

v závislosti na cílech autorů.7 Existuje i další dělení parodie, a to podle druhu 

parodované předlohy. V takovém případě lze rozlišit parodii architextu, parodii 

konkrétního díla a parodii individuálního stylu. Přestože jednotliví teoretici vnímají 

parodii různě, v jedné věci se shodují – parodie je zcela závislá na publiku. Stejně jako 

v případě satiry musí diváci znát původní obsah a jeho charakteristické rysy a detaily 

natolik dobře, aby byli schopni parodii odhalit a pochopit.8  

 

                                                
2 ELLIOTT, Robert C. The Power of Satire: Magic, Ritual, Art. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 
1960, 300 s. ISBN 978-069-1012-766, s. 15; MOCNÁ, Dagmar a Josef PETERKA. Encyklopedie 
literárních žánrů. Praha: Paseka, 2004, 699 s. ISBN 80-718-5669-X, s. 612-613.   
3 Žil v letech 180 př. n. l. – 102 př. n. l.  
4 Žil v letech 448 př. n. l. – 385 př. n. l.  
5 ROSE, Margaret A. Parody: Ancient, Modern, and Post-modern. New York, NY, USA: Cambridge 
University Press, 1993, 316 s. ISBN 05-214-2924-2, s. 52.  
6 DENTITH, Simon. Parody. New York: Routledge, 2000, 211 s. ISBN 04-151-8221-2, s. 9; SIMPSON, 
Paul. On the Discourse of Satire, s. 35. 
7 HUTCHEON, Linda. A theory of parody: the teachings of twentieth-century art forms. Urbana: 
University of Illinois Press, 2000, 143 s. ISBN 02-520-6938-2, s. 56.  
8 MOCNÁ, Dagmar a Josef PETERKA. Encyklopedie literárních žánrů, s. 441.   
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1.2 Politická satira 

 Politická satira, jako jeden z druhů satiry, nesouhlasně poukazuje na absurdity, 

pokrytectví a další negativní jevy související s politikou scénou. Politická satira je 

vlastně kombinací humoru a politické analýzy.  

 Kořeny politické satiry lze nalézt u vzniku organizované vlády a politiky jako 

takové. Cílem této podkapitoly není poskytnout výčet, ani analýzu dějin politické satiry, 

nicméně uvedení některých významných děl typických pro danou historickou etapu je 

bezpochyby užitečné k přiblížení a lepšímu pochopení tohoto žánru.  

 Již ve starověkém Egyptě přibližně ve 14. století př. n. l. neznámí umělci 

ve svých malovaných karikaturách zobrazovali neoblíbeného nevlastního otce 

pozdějšího faraona Tutanchamona. Nalezena byla i komická vyobrazení pozdějších 

egyptských panovníků, Kleopatru nevyjímaje. Vedle Egypta vznikaly zhruba ve stejné 

době kreslené příběhy zesměšňující neschopné vladaře například i v Indii.9  

 Malby na vázách a stěnách v antickém Řecku zase často znevažovaly olympské 

božstvo. Komedie již zmiňovaného dramatika Aristofana z konce 5. století př. n. l. často 

cílily na tehdejší aténské politické představitele a další významné činitele. 

V divadelních hrách Acharňané a Jezdci byl zesměšňován státník a vojevůdce Kleón, 

ve hře Oblaka i filosof Sokrates.10 

 V římské říši byli častým terčem satiry armádní generálové, členové Senátu, 

vyznavači okrajových náboženství, ale i samotní císaři. Římský básník Horatius je 

mnohými považován za toho, kdo satiru v 1. století př. n. l. dvěma básnickými sbírkami 

pojmenovanými příznačně Satiry zpopularizoval.11 Na jeho tvorbu navázal na konci 

1. a počátku 2. století n. l. další římský básník Iuvenalis, z jehož díla se zachovalo 

šestnáct satir, ve kterých rozebírá především morální úpadek společnosti a neopomíjí 

ani kritiku římské elity.12 

 V období renesance vzniklo několik rozsáhlých a stěžejních literárních děl, 

ve kterých jejich autoři hojně využívali satirických prostředků. Italský básník Dante 

                                                
9 Ilan Danjoux. „Reconsidering the Decline of the Editorial Cartoon.“ PS: Political Science & Politics 
[online]. 40 (2007): 245-248. [cit. 2015-09-09]. Dostupné z: 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1004216&fileId=S10490965
07070370.  
10 Atkinson, J. E.. „Curbing the Comedians: Cleon Versus Aristophanes and Syracosius' Decree.” The 
Classical Quarterly [online]. 42(1) (1992): 56–64. [cit. 2015-09-09]. Dostupné z: 
http://www.jstor.org/stable/639144.  
11 HORATIUS, Quintus Flaccus. Vavřín a réva: Ódy; Epódy; Satiry; Listy. Praha: Odeon, 1972, 364 s. 
ISBN 01-043-72.  
12 IUVENALIS, Decimus Iunius. Satiry. Praha: Svoboda, 1972, 315 s. ISBN 25-010-72. 
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Alighieri ve svém eposu Božská komedie mnohé politické figury historie umístil 

do části nazvané Peklo a náležitě je tak vylíčil. Další italský básník a prozaik Giovanni 

Boccaccio ve svém díle Dekameron zesměšňuje mimo jiné katolickou církev a její 

představitele. Italskými autory, především Bocacciem, se na konci 14. století nechal 

inspirovat anglický básník Geoffrey Chaucer, v jehož vrcholném díle – Canterburských 

povídkách – se společenská a politická satira taktéž objevuje.   

 Satira je přítomna i v díle Williama Shakespeara, konkrétně například 

v divadelní hře Richard II., která je plná odkazů na alžbětinskou dobu a její politiky.13  

 Velký rozvoj zaznamenala politická satira v 18. století. Zářným příkladem je 

tvorba Jonathana Swifta, především pamflet Skromný návrh (celým názvem Skromný 

návrh, jak zabránit tomu, aby děti chuďasů nepřipadaly na obtíž rodičům a zemi, a jak 

to zařídit, aby z nich měla veřejnost prospěch). Swift v tomto díle s velkou mírou ironie 

nabádá irské rodiče, aby snědli svoje potomky a tak předešli tomu, že se z dětí stane 

přítěž jak pro rodiče samotné, tak pro celou společnost. Swift samozřejmě narážel 

na tehdejší politiku britské vlády vůči Irsku.14 Malichernost politiky Swift ukázal 

i ve svém nejznámějším díle Gulliverovy cesty.  

 Satira byla oblíbeným literárním žánrem i v tehdejší Francii. Voltairova novela 

Candide, byla nejenom reakcí na bezbřehý optimismus osvícenství a učení o nejlepším 

možném světě, ale zároveň i kritikou společenských institucí – politické moci, církve, 

aristokracie i absolutistické formy vlády.15  

 V souvislosti s politickou satirou nelze opomenout tvorbu britského malíře, 

grafika a ilustrátora Williama Hogartha, který je díky svým ilustracím a rytinám 

považován za průkopníka moderního komiksu.16 Politicky motivované satirické 

ilustrace se záhy začaly objevovat i na severoamerickém kontinentě. Ta nejznámější, 

pojmenovaná Join, or Die, pochází od Benjamina Franklina a vyšla v roce 1754 

v novinách Pennsylvania Gazette. Franklin v reakci na probíhající Francouzsko-

                                                
13 BLOUSTEIN, Jessica. Political Humor Has Long and Storied History. Newsweek [online]. 2008-10-09 
[cit. 2015-09-09]. Dostupné z: http://www.newsweek.com/political-humor-has-long-and-storied-history-
89105.  
14 SWIFT, Jonathan. Modest Proposal [online]. A. South Bend, IN, USA: Infomotions, Inc., 2001. [cit. 
2015-09-09]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/cuni/detail.action?docID=5001142.  
15 BARNES, Julian. A candid view of Candide. The Guardian [online]. 2011-08-01 [cit. 2015-09-09]. 
Dostupné z: http://www.theguardian.com/books/2011/jul/01/candide-voltaire-rereading-julian-barnes.  
16 JONES, Jonathan. Hogarth's anti-progress: how the father of British painting went missing from our 
galleries. The Guardian [online]. 2014-10-24 [cit. 2015-09-09].  
Dostupné z: http://www.theguardian.com/artanddesign/jonathanjonesblog/2014/oct/24/william-hogarth-
father-british-painting-missing-250th-anniversary.  
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indiánskou válku znázorňoval osm tehdy ještě britských kolonií jako rozřezaného 

hada.17  

 V průběhu 19. století se  díky vyšší gramotnosti a rostoucímu novinovému 

nákladů politicky zaměřené komiksy staly velice populárními. Za zmínku rozhodně stojí 

práce karikaturisty Thomase Nasta, který kromě mnoha jiných podobenství znázornil 

americkou Republikánskou stranu jako slona – symbol, kterým se označuje dodnes.18 

Irský spisovatel a dramatik Oscar Wilde byl proslulým satirikem viktoriánské Anglie, 

novinář a spisovatel Mark Twain zase využíval ve svých knihách satiry k nabourání 

kontroverzních a tabuizovaných témat tehdejší americké společnosti.19 

 Ve 20. století byla politická satira ústředním tématem mnoha literárních děl dnes 

světového významu. Nejen českým čtenářům je dobře znám čtyřdílný román Jaroslava 

Haška Osudy dobrého vojáka Švejka, který mimo jiné satiricky líčí i situaci a poměry 

v postupně zanikajícím Rakousku-Uhersku. Román Konec civilizace: aneb překrásný 

nový svět od Aldouse Huxleyho paroduje utopicky optimistické vize budoucnosti. 

George Orwell využíval satiry v románu Farma zvířat, který představoval alegorii 

na říjnovou revoluci a stalinskou éru Sovětského svazu. Satirou na poměry v sovětském 

svazu byl i román ruského spisovatele a dramatika Michaila Bulgakova Mistr 

a Markétka. Příkladem moderní satiry jsou i díla amerického spisovatele a dramatika 

Josepha Hellera, především jeho první a nejznámější román Hlava 22 inspirovaný 

autorovými zážitky z druhé světové války.  

 

1.3 Politická satira jako televizní žánr  

 V počátcích amerického televizního vysílání byla televizními komiky využívána 

jako spolehlivý nástroj k zaplnění vysílacího času tehdy oblíbená parodie, nicméně 

jejím terčem byly téměř výhradně každodenní situace, filmy a v menší míře i jiné 

televizní pořady. Přestože se někteří tehdejší televizní producenti obávali, že parodii 

porozumí pouze zasvěcení a ne masové publikum, s žánrem tohoto typu sklidil 

obrovský úspěch komik Sid Caesar, který se díky pořadům Your Show of Shows 

                                                
17 Join, or Die. Newspapers [online]. 2015-01-19 [cit. 2015-09-09].  
Dostupné z: https://www.newspapers.com/clip/1607106/join_or_die/.  
18 YARDLEY, Jonathan. Thomas Nast: The Father of Modern Political Cartoons by Fiona Deans 
Halloran. The Washington Post [online]. 2013-02-15 [cit. 2015-09-09].  
Dostupné z: https://www.washingtonpost.com/opinions/thomas-nast-the-father-of-modern-political-
cartoons-by-fiona-deans-halloran/2013/02/15/e924d808-6964-11e2-ada3-d86a4806d5ee_story.html.  
19 Dudden, Arthur Power. „The Record of Political Humor.” American Quarterly [online]. 37 (1985): 50–
70. [cit. 2015-09-09]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/2712762. 
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a Caesar’s Hour vysílaných na stanci NBC stal ikonou americké televizní zábavy první 

poloviny 50. let minulého století.20  

 Co se týče satiry na společenská a politická témata, ta se v tomto období 

rozvíjela v jiných médiích, především na gramofonových deskách, 

které zprostředkovávaly živá vystoupení stand-up komiků, a v satirických časopisech. 

Nejznámějším časopisem byl MAD, který byl založen v roce 1952. MAD měl nejprve 

podobu komiksu, ve formátu časopisu začal vycházet o tři roky později. MAD se 

postupně stal velice oblíbeným čtením především poválečné generace Američanů, počet 

prodaných výtisků se každoročně navyšoval až na více než 2 miliony na počátku 

70. let.21  

 Od začátku 60. let s dospíváním první poválečné generace začaly Spojené státy 

procházet společenskou a kulturní revoltou. Podhoubí pro satiru bylo všudypřítomné, 

nicméně kromě několika výjimek se neodrazilo v televizním vysílání, které kromě 

zpravodajského pokrytí vlastně ignorovalo reflexi sociálního napětí a probíhajících 

změn v tehdejší americké společnosti. Televizní činitelé odpovědní za programovou 

skladbu pořadů a zadavatelé reklamy se stále pokoušeli zalíbit se co nejširšímu publiku, 

což se odrazilo v nárůstů množství vysílaných sitkomů, které měly primárně poskytnout 

svým divákům rozptýlení a odpočinek od všední reality.22  Zmiňovanou výjimkou první 

poloviny 60. let, která ale brzy potvrdila pravidlo, byl satirický pořad That Was The 

Week That Was, který byl vysílán na televizní stanici NBC od ledna 1964 do května 

1965. Pořad prostřednictvím falešného zpravodajství zesměšňoval aktuální události 

včetně politiky. Jednalo se o americkou verzi stejnojmenného britského pořadu, 

který mohli diváci sledovat na obrazovkách BBC od listopadu 1962 do prosince 1963, 

kdy byl zrušen kvůli obavám televizní stanice z možné předpojatosti před blížícími se 

volbami ve Velké Británii.23  

 Koncem 60. let začaly i americké televizní stanice více vnímat, že společensky 

relevantní otázky vzbuzují zájem publika a dvěma pořadům se podařilo do svého 

obsahu postupně zahrnout i politickou satiru. Tím prvním byl komediální a varietní 

pořad The Smothers Brothers Comedy Hour vysílaný od února 1967 na televizi CBS. 

                                                
20 GRAY, Jonathan, Jeffrey P. JONES a Ethan THOMPSON. Satire TV: politics and comedy in the post-
network era. New York: NYU Press, 2009, 283 s. ISBN 978-0-8133-4717-2, s. 20. 
21 MAD Magazine. The New York Times [online]. 2009-04-13 [cit. 2015-09-11]. Dostupné z: 
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/m/mad_magazine/index.html.   
22 GRAY, Jonathan, Jeffrey P. JONES a Ethan THOMPSON. Satire TV: politics and comedy in the post-
network era, s. 21. 
23 BBC marks TW3 anniversary. BBC [online]. 2002-11-26 [cit. 2015-09-11].  
Dostupné z: http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/2516511.stm.  
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Jeho moderátory byli bratři Thomas a Richard Smothersovi a pořad kombinoval 

hudební čísla s krátkými často satirickými vystoupeními. Ta se v průběhu pořadu stále 

více zabývala otázkami, které zajímaly mladou generaci – zejména rasismus a válka 

ve Vietnamu. Do pořadu byli zváni mladí hudebníci, kteří často kvůli svým politickým 

názorům nedostali prostor jinde. Čím více se pořad stával politicky angažovaným, 

tím více rostly obavy a cenzurní zásahy televize CBS. Z pořadu byly vystřiženy některé 

písně i komediální vystoupení a v polovině třetí řady v roce 1969 byl úplně zrušen.24  

 Druhým pořadem byl Rowan & Martin Laugh-In (zkráceně Laugh-In), 

který začala v lednu 1968 vysílat televizní stanice NBC. Jednalo se o rychle se měnící 

sled krátkých komediálních skečů, ve kterých vystupovali a které propojovali 

moderátoři Dan Rowan a Dick Martin. Laugh-In čerpal inspiraci především 

z inovativních vystoupení komika Ernieho Kovacse a z výše zmiňovaného pořadu That 

was The Week That Was. Kromě stálého moderátorského dua v pořadu často 

hostovali známé osobnosti. V září volebního roku 1968 se v jednom díle pořadu 

objevil republikánský kandidát na prezidenta Richard Nixon. Pozvánka byla poslána 

i tehdejšímu úřadujícímu viceprezidentovi a prezidentskému kandidátovi 

za demokratickou stranu Hubertu Humphreyovi. Ten ji ale odmítl, čehož později velice 

litoval, když, podle tvůrce pořadu George Schlattera, řekl, že tato neúčast mohla být 

jedním z důvodů jeho volebního neúspěchu.25 Přestože se v pořadu občas objevovaly 

politické narážky, jeho hlavním přínosem bylo zachycení energie a popové kultury 

60. let. Laugh-In se stal diváckým hitem, v letech 1968-1970 byl dokonce 

nejsledovanějším pořadem vysílaným americkými televizemi.26 Celkově se 

ho odvysílalo šest řad, po kterých byl z důvodu upadající sledovanosti v roce 1973 

zrušen.27  

 Postupná proměna televizních žánrů se dotkla i toho nejoblíbenějšího – 

rodinného sitkomu. V lednu 1971 totiž společnost CBS uvedla na televizní obrazovky 

sitkom z názvem All in the Family, který se od svých předchůdců lišil právě tématy, 

jež dříve nebyly americkými televizními stanicemi považovány za vhodné pro žánr 

                                                
24 WINDOLF, Jim. Tom, Dick and Carlin. The New York Times [online]. 2010-01-29 [cit. 2015-09-11]. 
Dostupné z: http://www.nytimes.com/2010/01/31/books/review/Windolf-t.html.  
25 NAYSMITH, Stephen. Judy Carne. HeraldScotland [online]. 2015-09-09 [cit. 2015-09-11].  
Dostupné z: http://www.heraldscotland.com/opinion/obituaries/13654976.Judy_Carne/.  
26 TV Ratings: 1968-1970. ClassicTVHits [online]. [cit. 2015-09-11].  
Dostupné z: http://www.classictvhits.com/tvratings/1968.htm.  
27 MURPHY, Mary Jo. Remembering 'Rowan & Martin’s Laugh-In'. The New York Times [online]. 2015-
09-10 [cit. 2015-09-11]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/2015/09/11/arts/television/remembering-
rowan-martins-laugh-in.html.  
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komedie – rasismus, feminismus, náboženství, sexuální otázky, válka ve Vietnamu 

a další. Děj seriálu se odehrával zejména kolem hlavní postavy Archieho Bunkera, 

veterána z Druhé světové války, dělníka a otce rodiny, který žil v newyorské čtvrti 

Queens. Archie byl vykreslen jako nerudný, tvrdohlavý, konzervativní a úzkoprsý 

člověk, který byl předpojatý proti všemu neamerickému a každému, kdo nesdílel jeho 

světové názory pramenící z minulosti. Zmíněné charakteristiky nebyly povahovými rysy 

v pravém slova smyslu, nýbrž vyplývaly z marné snahy hlavní postavy přizpůsobit se 

novým poměrům. Právě ty symbolizovala postava manžela Archieho dcery, 

vysokoškoláka levicového smýšlení ovlivněného kulturou 60. let. Mezi těmito dvěma 

muži, kteří navíc žili pod společnou střechou, docházelo k neustálým konfliktům, 

které odrážely reálný střet před- a poválečné generace, který se tehdy odehrával 

v amerických domácnostech. All in the Family byl jedním z nejoblíbenějších seriálů 

vůbec, od své premiéry do roku 1976 i nejsledovanějším, pravidelně se na něj dívala 

až třetina amerických domácností vlastnících televizní přijímač.28 Seriál byl ukončen 

v roce 1979 po devíti odvysílaných řadách.29  

 

1.3.1 Late-night talk shows 

 Noční diskuzní pořady, tzv. late-night talk shows, mají pro tuto práci význam 

ve dvou rovinách. Politická satira se, sice se zpožděním a ve velice omezené míře, 

začala objevovat i v nich, ale především formát těchto pořadů posloužil jako inspirace 

pro budoucí pořady, včetně Saturday Night Live.  

 V počátcích televize byly formáty vysílaných pořadů velice podobné těm 

rozhlasovým a mezi hlavní součásti vysílání tak patřily i diskuzní pořady. V roce 1954 

uvedla na televizní obrazovky stanice NBC pořad Tonight!, který začínal každý všední 

den ve 23:15 po posledních nočních zprávách a končil jednu hodinu po půlnoci. Prvním 

moderátorem byl bývalý estrádní umělec Steve Allen. Pořad byl od počátku věnovaný 

rozhovorům s hosty a humorným scénkám. Po Allenovi se v roli moderátorů krátce 

vystřídali Jack Lescoulie a Al Collins, ale nastálo pořad převzal v roce 1957 až bývalý 

rozhlasový hlasatel Jack Paar, který jej pod názvem Tonight Starring Jack Paar 

a později The Jack Paar Tonight Show vedl do roku 1962. Paar nebyl bavič jako Allen, 

                                                
28 TV Ratings: 1971-1976. ClassicTVHits [online]. [cit. 2015-09-12].  
Dostupné z: http://www.classictvhits.com/tvratings/1971.htm.  
29 NUSSBAUM, Emily. The Great Divide: Norman Lear, Archie Bunker, and the rise of the bad fan. The 
New Yorker [online]. 2014-04-07 [cit. 2015-11-12].  
Dostupné z: http://www.newyorker.com/magazine/2014/04/07/the-great-divide-3.  
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proto se ještě více soustředil na rozhovory. V roce 1959 Paar natočil na Kubě velice 

kritizovaný a kontroverzní rozhovor s Fidelem Castrem a tentýž rok byl hostem pořadu 

i senátor a prezidentský kandidát John F. Kennedy. Pořad v té době trval 105 minut, 

což se postupem času stalo pro Paara neúnosné a z pořadu odešel. V roce 1962 se 

tak novým moderátorem stal Johnny Carson, který do té doby uváděl populární pořad 

Who Do You Trust? na konkurenční stanici ABC. S nástupem Carsona se zároveň 

s přejmenováním pořadu na The Tonight Show Starring Johnny Carson změnila i jeho 

struktura, která se v pořadech tohoto typu dodržuje dodnes. Carson začínal každý díl asi 

patnáctiminutový monologem, po kterém následoval krátký skeč, rozhovor s hosty 

a pořad zpravidla končil hudebním vystoupením. Přestože během monologů Carson 

často vtipkoval na adresu politiků, především v průběhu aféry Watergate, a v průběhu 

60. let si pozval jako hosty budoucího prezidenta Richarda Nixona či nejvyššího 

státního návladního Roberta F. Kennedyho, pravidelným rozhovorům s politiky 

a diskuzemi o politických tématech se ale vyhýbal. Nutno dodat, že The Tonight Show 

Starring Johnny Carson byl v 70. a 80. letech nejpopulárnějším nočním pořadem 

vysílaným na amerických televizích.30 

 Ke konci 80. let se začalo spekulovat, kdo nahradí Carsona v roli moderátora 

The Tonight Show. Když se Carson v roce 1992 rozhodl pořad po 30 letech opustit, 

bylo jasné, že jeho nástupcem se stane buď David Letterman, nebo Jay Leno. Letterman 

měl od roku 1982 vlastní pořad Late Night with David Letterman, který na NBC 

následoval po The Tonight Show a sám Carson ho považoval za svého následovníka.  

Komik Jay Leno zase od roku 1987 opakovaně zaskakoval za Carsona v roli moderátora 

The Tonight Show. Vedení televize NBC se nakonec rozhodlo angažovat Lena a pořad 

se přejmenoval na The Tonight Show with Jay Leno. Dotčený Letterman podepsal 

smouvu s konkurenční televizí CBS, kde od roku 1993 začal moderovat vlastní pořad 

Late Show with David Letterman, který měl hodinový formát a byl vysílán ve všední 

dny od 23:35, přesně jako The Tonight Show with Jay Leno. Oba, jak David Letterman, 

tak Jay Leno, se drželi formátu zavedeného Carsonem a ani o jednom pořadu se tedy 

nedá říct, že by politická témata byla jeho hlavní náplní. Nicméně oproti Carsonovi se 

v obou pořadech na politická témata, především na jejich komentování, začal klást větší 

důraz. Stejně tak hosté z řad politiků se stali regulérní součástí pořadů, především 

v předvolebních obdobích. Jay Leno skončil jako moderátor The Tonight Show 

                                                
30 LICHTER, S, Jody C. BAUMGARTNER a Jonathan S. MORRIS. Politics is a joke!: how TV 
comedians are remaking political life. Boulder, CO: Westview Press, 2015, 253 s. ISBN 978-081-3347-
172, s. 20-21.  
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na začátku roku 2014 a pořad převzal komik Jimmy Fallon. David Letterman po více 

než třiceti letech na televizních obrazovkách pořad na jaře 2015 opustil. Od září 

stejného roku moderuje Stephen Colbert známý moderováním satirického pořadu 

The Colbert Report, o kterém bude řeč níže.31 

 

1.3.2 Simpsonovi 

 Konec 70. a téměř celá 80. léta minulého století se v americkém televizním 

vysílání vyznačovala stagnací satiry obecně. Americká společnost se po liberálních 

60. a 70. letech obracela zpět ke konzervatismu, což se odrazilo i v televizní produkci. 

Na samém konci 80. a počátku 90. let se ale sešlo několik faktorů, které zásadně 

ovlivnily budoucí směřování televizní zábavy i politické satiry.  

 V roce 1989 televizní společnost Fox Broadcasting Company (FOX) fungující tři 

roky začala vysílat animovaný sitkom Simpsonovi. Simpsonovi jsou satirickým 

vyobrazením americké rodiny střední třídy, skrze něž parodují americkou kulturu, 

společnost a politiku. Seriál byl v podstatě novým televizním formátem a svou podobou 

bořil staré a zaváděl nové normy v tehdejší televizní kultuře. Přínos seriálu Simpsonovi 

tkví bezpochyby v tom, že se zasloužil o vznik a popularizaci nového televizního žánru 

– animovaného seriálu, který  je určený primárně pro dospělé publikum a je přenášen 

v hlavním vysílacím čase. Obrovský úspěch seriálu u diváků měl za následek, že se 

televize FOX rychle stala rovnocenným partnerem tzv. velké trojce tehdejších 

amerických televizních stanic – ABC, CBS a NBC, a zároveň umožnil rozmach žánrově 

podobných seriálů. Z těch nejznámějších tak postupně vznikaly seriály The Critic 

(ABC/FOX), South Park (Comedy Central), King of the Hill, Futurama, Family Guy, 

American Dad (všechny FOX), Lil’ Bush (Comedy Central) a mnohé další. Simpsonovi 

jsou dnes již ve své 27. řadě a jedná se tak o nejdéle vysílaný sitkom v historii 

amerického televizního vysílání.32   

 

1.3.3 Comedy Central 

 Další výraznou změnou v rámci americké televizní zábavy bylo spuštění 

kabelové televize The Comedy Channel v roce 1989. Ta se po dvou letech spojila 

                                                
31 Ibid., s. 23-25. 
32 GRAY, Jonathan, Jeffrey P. JONES a Ethan THOMPSON. Satire TV: politics and comedy in the post-
network era, s. 24-25.  
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s konkurenční stanicí Ha! a vznikla stanice Comedy Central. V prvních letech existence 

Comedy Central mohli diváci sledovat hlavně vystoupení stand-up komiků a záznamy 

úspěšných komedií ze 70. a 80. let, ale televize se začala postupně profilovat směrem 

k satiře a politickému humoru. V roce 1992 svérázným způsobem zprostředkovala 

nominační sjezdy k následné prezidentské volbě a o rok později začala vysílat pořad 

Politically Incorrect. 33   

 

1.3.3.1 Politically Incorrect  

 Politically Incorrect byl třicetiminutový pořad vysílaný čtyři dny v týdnu, 

který uváděl komik Bill Maher. Maher začínal každý díl monologem, 

po kterém jednotlivě představil zpravidla čtyři hosty z řad jak politiků, novinářů, 

tak i bavičů. Společně s hosty pak rozebíral vybraná témata. Pořadu se tak podařilo 

smísit seriózní a zábavné diskuse o politice v jeden celek, který působil přirozeným 

dojmem, a jen podtrhl do velké míry umělé rozdělení zábavy a politiky v tehdejším 

televizním vysílání. Obliba pořadu u diváků i odborné veřejnosti utvrdila televizní 

stanici Comedy Central v přesvědčení, že satira, obzvláště politická, je správnou cestou 

jejího dalšího směřování.34  

 V roce 1997 se pořad Politically Incorrect přesunul na celostátní stanici ABC, 

kde byl vysílán pod stejným názvem. Po teroristických útocích 11. září 2001 označil 

Maher americkou armádu za zbabělce, což jednak vyvolalo ostrou debatu, ale také 

to vedlo k odchodu některých zadavatelů reklamy. To vše spolu s klesající sledovaností 

přimělo stanici ABC k zrušení pořadu v létě 2002.35 

 

1.3.3.2 The Daily Show 

 Televize Comedy Central tedy pokračovala v tvorbě vlastních pořadů. Jedním 

z nich byl i The Daily Show. Tento třicetiminutový pořad vysílaný od pondělí 

                                                
33 HALL, Jane. Cable Comedy--Will HBO Have the Last Laugh? : Television: The 24-hour Comedy 
Channel premieres tonight, but Viacom has plans to launch its own comedy channel, HA!, in the 
spring. Los Angeles Times [online]. 1989-11-15 [cit. 2015-10-11].  
Dostupné z: http://articles.latimes.com/1989-11-15/entertainment/ca-1886_1_comedy-channel. 
BOONE, Brian. The Origin and Early Programs of Comedy Central. Splitsider [online]. 2012-01-12 [cit. 
2015-10-11]. Dostupné z: http://splitsider.com/2012/01/the-origin-and-early-programs-of-comedy-
central/.  
34 GRAY, Jonathan, Jeffrey P. JONES a Ethan THOMPSON. Satire TV: politics and comedy in the post-
network era, s. 26. 
35 CARTER, Bill. ABC to End ‚Politically Incorrect‘. New York Times [online]. 2002-05-14 [cit. 2015-
10-11]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/2002/05/14/business/media/14ABC.html.  
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do čtvrtka se na televizních obrazovkách poprvé objevil v roce 1996. Prvním 

moderátorem byl bývalý sportovní hlasatel Craig Kilborn, který pořad orientoval 

na parodování zpráv týkajících se především pop kultury a zábavního průmyslu.36  

 Po neshodách tvůrců s Kilbornem a jeho následného odchodu převzal  v roce 

1999 roli moderátora komik John Stewart a pozornost pořadu se obrátila na politiku 

a média. Stewart začínal každý díl dlouhým monologem, ve kterém satiricky 

komentoval hlavní události předchozích dní, často za pomoci falešných reportérů 

nacházejících se ve smyšlených či absurdních lokalitách. Pořad uzavíral rozhovor se 

známou osobností, často právě politikem. Díky odlišnému schématu od tradičních late-

night talk shows a faktu, že na kabelové televizní stanici nemuseli tvůrci cílit na co 

nejširší publikum, bylo možné dát více prostoru právě politické satiře. Pořad se dostal 

do většího povědomí diváků i odborné veřejnosti především díky zprostředkování 

americké prezidentské kampaně v roce 2000 a následně i v roce 2004.37   

 Svoje kritické názory si Stewart nenechával jen do vysílání The Daily Show. 

V říjnu 2004 byl jako host pozván do debatního pořadu Crossfire vysílaného 

na televizní stanici CNN. V přímém přenosu pak Crossfire označil za ostudu americké 

televizní žurnalistiky a vyzval moderátory, aby svým jednání přestali ubližovat 

americké veřejnosti, ke které mají mít jako žurnalisté určitou odpovědnost. Tato kritika 

způsobila ostrou diskusi, jejíž výsledkem bylo zrušení pořadu Crossfire v lednu 

následujícího roku.38  

 The Daily Show pod vedením Jona Stewarta získal 23 televizních ocenění 

Emmy z celkových 60 nominací a řadu dalších televizních cen.39 Stewart začal být 

mnohými novináři i politickými komentátory označován za tzv. hlídacího psa 

demokracie, přestože on sám opakovaně prohlašoval, že je pouze komikem. V roce 

2005 ho časopis Time zařadil do žebříčku „100 nejvlivnějších lidí světa“.40  

                                                
36 JAMES, Caryn. A Parody Of Shows Covering Pop News. The New York Times [online]. 1996-08-01 
[cit. 2015-10-15]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/1996/08/01/arts/a-parody-of-shows-covering-
pop-news.html.  
37 GOODMAN, Tim. Jon Stewart, seriously, here to stay. SF Gate [online]. 2004-10-29 [cit. 2015-10-15]. 
Dostupné z: http://www.sfgate.com/entertainment/article/Jon-Stewart-seriously-here-to-stay-
2678273.php.  
38 CARTER, Bill. CNN Will Cancel 'Crossfire' and Cut Ties to Commentator. The New York 
Times [online]. 2005-01-06 [cit. 2015-10-15].  
Dostupné z: http://www.nytimes.com/2005/01/06/business/media/cnn-will-cancel-crossfire-and-cut-ties-
to-commentator.html.  
39 The Daily Show with Jon Stewart. Emmys [online]. [cit. 2015-10-15].  
Dostupné z: http://www.emmys.com/shows/daily-show-jon-stewart.  
40 BROKAW, Tom. Jon Stewart [online]. 2005-04-18 [cit. 2015-10-15]. Dostupné z: 
http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1972656_1972696_1973218,00.html.  
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 Mezi prominentní politické hosty, které Stewart často griloval svými otázkami, 

patřili v průběhu let současný prezident Barack Obama (hostem byl celkově sedmkrát), 

viceprezident Joe Biden, bývalí američtí prezidenti Jimmy Carter a Bill Clinton, bývalí 

premiéři Velké Británie Tony Blair a Gordon Brown, bolivijský prezident Evo Morales, 

jordánský král Abdalláh II. a mnoho dalších. Stewart v roli moderátora The Daily Show 

skončil po svém rozhodnutí a po více než 16 letech a 2000 odvysílaných dílech v srpnu 

2015. Od září 2015 Stewarta v roli moderátora nahradil jihoafrický komik a moderátor 

Trevor Noah.41  

 

1.3.3.3 South Park 

 Opravdu velký zlom pro televizi Comedy Central nastal ale v roce 

1997 s uvedením animovaného sitkomu South Park. Oproti seriálu Simpsonovi, 

kterým se tvůrci do určité míry inspirovali, South Park vysílaný na kabelové televizi byl 

od počátku určený výhradně pro dospělé diváky. Seriál je proslulý používáním vulgarit, 

černého a bizarního humoru a samozřejmě parodie a satiry jakožto ústředních 

výrazových prostředků. South Park se rychle stal diváckým hitem a jedním 

z nejsledovanějších komediálních pořadů vysílaných na kabelových televizích. V září 

roku 2015 začala už jeho 19. řada a seriál byl prodloužen nejméně do roku 2019.42  

 V souvislosti s politickou satirou stojí za zmínku termín „South Park 

Republican“, kterým na přelomu tisíciletí někteří političtí komentátoři začali označovat 

novou generaci voličů, kteří podle nich podporovali některé konzervativní, středo-

pravicové a libertariánské hodnoty, ale přímo se neidentifikovali s Republikánskou 

stranou. Za tímto tvrzením stálo přesvědčení, že South Park si bere na mušku především 

liberální hodnoty.43 Když byli jeho tvůrci Trey Parker a Matt Stone na toto téma 

dotázáni, odpověděli že je pro ně větší zábava častěji kritizovat a parodovat liberály, 

protože republikány zesměšňují všichni ostatní, ale zdůraznili, že sami nesympatizují 

ani s jednou ze zmíněných stran.44  

                                                
41 FREEMAN, Hadley. Jon Stewart: why I quit The Daily Show. The Guardian [online]. 2015-04-18 [cit. 
2015-10-15]. Dostupné z: http://www.theguardian.com/media/2015/apr/18/jon-stewart-why-i-quit-the-
daily-show.  
42 WILONSKY, Robert. IT HAPPENS. New Times BPB [online]. 2001-07-26 [cit. 2015-10-15]. 
Dostupné z: http://www.browardpalmbeach.com/arts/it-happens-6323939.   
43 TIERNEY, John. South Park Refugees [online]. 2006-08-29 [cit. 2015-10-15].  
Dostupné z: http://www.nytimes.com/2006/08/29/opinion/29tierney.html?_r=0.   
44 LEO, Alex. Matt Stone & Trey Parker Are Not Your Political Allies (No Matter What You 
Believe). The Huffington Post [online]. 2010-04-27 [cit. 2015-10-12].  
Dostupné z: http://www.huffingtonpost.com/2010/02/25/matt-stone-trey-parker-ar_n_475744.html.   
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1.3.3.4 That’s My Bush 

 Na jaře roku 2001 měl na televizní stanici Comedy Central premiéru hraný seriál 

That’s My Bush, za kterým stálo opět tvůrčí duo Parker a Stone. Přestože se z názvu 

může zdát, že se jedná o jasnou politickou satiru na osobu George W. Bushe, děj seriálu 

se točil primárně kolem fiktivního osobního života prezidenta a skrze něj parodoval 

tradiční televizní sitkomy. Nicméně George W. Bush jako republikánský prezident 

poskytl tvůrcům mnoho podnětů s oblasti politiky a seriál se tak satirickou formou 

zabýval kromě jiného i otázkami souvisejícími s držením zbraní, trestem smrti 

nebo interrupcí.45  

 Kvůli vysokým výrobním nákladům byla natočena a odvysílána pouze jedna 

řada seriálu čítající osm dílů, nicméně podle  tvůrců samotných by pokračování seriálu 

v období po teroristických útocích 11. září 2001 stejně neobstálo.46 

 

1.3.3.5 Chapelle’s Show 

 V roce 2003 uvedla televize Comedy Central pořad s názvem Chappelle’s Show. 

Ten byl založen na satirických skečích, které v každém díle následovaly po úvodním 

stand-up vystoupení moderátora Davea Chappella. Chappell opět posunul satiru o kus 

dále, když jako Afroameričana zábavnou formou zpracovával témata, která v ostatních 

televizních pořadech nedostávala takový prostor – rasismus, držení zbraní, drogy, 

prostituce atd. Zároveň dával Chappelle na konci pořadu prostor hudebníkům, často 

černošským zpěvákům soulu a hip hopu. Po dvou řadách se Chappelle z osobních 

důvodů rozhodl pořad opustit a ten tak v roce 2006 skončil.47  

 

                                                
45 JAMES, Caryn. TELEVISION/RADIO; 'That's My Bush': A Raucous Leap Into a New Era. The New 
York Times [online]. 2001-04-01 [cit. 2015-10-16].  
Dostupné z: http://www.nytimes.com/2001/04/01/arts/television-radio-that-s-my-bush-a-raucous-leap-
into-a-new-era.html?src=pm&pagewanted=1.  
46 SCHIMKOWITZ, Matt. That’s My Bush: Inside Matt Stone and Trey Parker’s Short-Lived Presidential 
Parody. Splitsider [online]. 2013-10-07 [cit. 2015-10-16]. Dostupné z: http://splitsider.com/2013/10/thats-
my-bush-inside-matt-stone-and-trey-parkers-short-lived-presidential-parody/.  
47 PEERBUX, Ahmed. Your next box set: Chappelle's Show [online]. 2010-10-29 [cit. 2015-10-18]. 
Dostupné z: http://www.theguardian.com/tv-and-radio/2010/oct/29/chappelles-show-your-next-box-set. 
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1.3.3.6 The Colbert Report 

 Třicetiminutový pořad The Colbert Report moderovaný Stephenem Colbertem 

se na televizních obrazovkách objevil v říjnu 2005 a přímo navazoval na The Daily 

Show with Jon Stewart, kde Colbert působil několik předchozích let jako zpravodaj. 

The Colbert Report byl satirickou parodií televizních pořadů, které sympatizovaly 

s konzervativními hodnotami, především The O‘Reilly Factor moderovanou Billem 

O’Reillym televizní kabelové stanice Fox News Channel. Stephen Typický díl The 

Colbert Report začínal opět parodií na tradiční zpravodajství, ale tentokrát pohledu 

pravicového moderátora – role, kterou si Colbert záměrně zvolil. Další část byla 

zpravidla věnována vybranému tématu, které bylo probíráno samostatně, nebo spadalo 

do jednoho z opakujících se segmentů. Následoval rozhovor se známou osobností, se 

kterou Colbert často schválně nesouhlasil a snažil se z pozice konzervativce rozebrat její 

argumenty. Některé díly byly zakončeny hudebním vystoupením.48  

 Colbert v roli pravicového moderátora nezůstal pouze na televizní obrazovce, 

ale pod tímto alter egem vystupoval i ve skutečném světě. V roce 2005 byl Asociací 

zpravodajů Bílého domu pozván do sídla prezidentů jako hlavní řečník každoročního 

setkání. Přestože se proslov jevil jako pochvala, Colbert v něm tvrdě zkritizoval 

tehdejšího prezidenta George W. Bushe. V roce 2007 zase oznámil, že hodlá kandidovat 

na prezidenta Spojených států jak za Republikány, tak za Demokraty. Ve státě Jižní 

Karolína dokonce podal za Demokraty přihlášku, která ale byla stranou odmítnuta. 

Aby upozornil na pochybná pravidla financování prezidentských kampaní napomáhající 

praní špinavých peněz, Colbert v roce 2010 založil „vysoce transparentní“ výbor 

„Američané za lepší zítřek, zítra“ a ukázal tak politický lobbying v praxi. Jeho výbor 

vybral přes 1 milion dolarů, za které Colbert nechal odvysílat několik mystifikujících 

televizních reklam.49  

 Stephen Colbert na konci roku 2014 přijal nabídku na moderování již zmiňované 

Late Show po odcházejícím Davidu Lettermanovi. V prosinci 2014 tak byl po deseti 

úspěšných letech, téměř 1500 odvysílaných dílů, sedmi oceněními Emmy The Colbert 

Report ukončen.50  

                                                
48 MCGRATH, Charles. How Many Stephen Colberts Are There? The New York Times 
Magazine [online]. 2012-01-04 [cit. 2015-10-18].  
Dostupné z: http://www.nytimes.com/2012/01/08/magazine/stephen-colbert.html?pagewanted=1&_r=1&.  
49 GRAY, Jonathan, Jeffrey P. JONES a Ethan THOMPSON. Satire TV: politics and comedy in the post-
network era, s. 77-78. 
50 ITZKOFF, Dave. Stephen Colbert, the Late Night Hope. The New York Times [online]. 2015-09- [cit. 
2015-10-18]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/2015/09/06/arts/television/stephen-colbert-the-late-
night-hope.html.  
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 Nástupcem The Colbert Report je pořad The Nightly Show with Larry Wilmore. 

Ten se začal vysílat v lednu 2015 a dal by se charakterizovat jako průnik mezi pořady 

The Daily Show a Politically Incorrect, protože zpracovává jak denní zpravodajství, 

tak se věnuje panelovým diskusím s hosty.51 

 

1.3.3.7 Lil’ Bush 

 V roce 2007 se televize Comedy Central pokusila navázat na úspěch 

animovaného sitcomu South Park taktéž animovaným satirickým seriálem Lil’ Bush. 

Děj seriálu se odehrával v alternativní realitě, ve které byl prezidentem George H. W. 

Bush a jeho syn George W. Bush spolu s ostatními členy svého kabinetu byli dětmi 

a chodili na základní školu. George W. Bush v roli hlavní postavy byl v seriálu 

vykreslen jako někdo, kdo dělal bezhlavá rozhodnutí, aniž by přemýšlel nad možnými 

důsledky, a nikdo z jeho přátel ho na jeho chování neupozornil. Seriál tak primárně 

karikoval prezidenta George W. Bushe, jeho rodinu a členy administrativy, nicméně se 

v něm objevovaly postavy např. i Hillary Clintonová, Baracka Obamy a mnoha dalších 

amerických politiků jak z řad republikánů, tak demokratů. Seriál si nezískal diváckou 

podporu, nedočkal se ani pozitivního přijetí od kritiků, kteří mu vyčítali neaktuálnost 

a příliš infantilní humor a byl po sedmnácti dílech zrušen.52 

 

1.3.4 HBO 

 Rozmach politického humoru a satiry ale nebyl pouze v režii televize Comedy 

Central. Kabelová stanice Home Box Office (HBO) už v roce 1983 uvedla pořad Not 

Necessarily the News, který po vzoru britského pořadu Not the Nine O’Clock News 

obsahoval satirické skeče a parodoval především zpravodajství a reklamy, ale politická 

satira se v něm objevovala jen zřídka a velice okrajově.53  

 Možná i v reakci na úspěch pořadu Politically Incorrect na stanice Comedy 

Central, uvedla HBO v 90. letech dva pořady – Dennis Miller Live a The Chris Rock 

                                                
51 STANLEY, Alessandra. Setting His Place at the Head of the Table: Larry Wilmore Makes Debut as 
Comedy Central Host. The New York Times [online]. 2015-01-20 [cit. 2015-10-18].  
Dostupné z: http://www.nytimes.com/2015/01/21/arts/television/larry-wilmore-makes-debut-as-comedy-
central-host.html.   
52 HALE, Mike. TELEVISION REVIEW; The President and His Friends, Younger and More 
Animated [online]. 2007-06-13 [cit. 2015-10-19]. Dostupné z: 
http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9D02E7D7173FF930A25755C0A9619C8B63.   
53 GRAY, Jonathan, Jeffrey P. JONES a Ethan THOMPSON. Satire TV: politics and comedy in the post-
network era, s. 24. 
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Show – které se staly určitou necenzurovanou platformou pro politické a sociální 

komentáře. S příchodem nového milénia tak měla satira vybudovanou určitou tradici i 

na televizi HBO, která tento dále rozvíjela pořady Real Time with Bill Maher, Da Ali G 

Show nebo Last Week Tonight with John Oliver.  

 

1.3.4.1 Dennis Miller Live 

 Prvním zmiňovaným pořadem byl Dennis Miller Live z roku 1994. Každý díl 

pořadu měl pevné schéma – moderátor Dennis Miller začínal krátkým monologem, 

ve kterém hodnotil aktuálního dění, poté následoval rozhovor s hostem, buď osobně, 

nebo přes satelit, a díl byl zakončen černobílými útržky zpráv, které Miller satiricky 

komentoval. Dennis Miller Live mohli diváci na obrazovkách sledovat do roku 2002, 

kdy se Miller i v důsledku teroristických útoků z 11. září 2001 rozhodl pořad tohoto 

druhu opustit.54  

 

1.3.4.2 The Chris Rock Show 

 The Chris Rock Show měl premiéru v roce 1997. Pořad se opíral o osobu 

černošského stand-up komika Chrise Rocka, který show moderoval a zároveň účinkoval 

ve většině komediálních skečů, které měly často rasistický, sexuální a vulgární podtext 

a upozorňovaly na společenské stereotypy. V každém díle pořadu nechyběl ani rozhovor 

se známou osobností a hudební vystoupení. The Chris Rock Show se natočilo 

a odvysílalo celkem pět řad, ta poslední skončila v listopadu 2000.55 

 

1.3.4.3 Real Time with Bill Maher 

 Od února 2003 se na kabelové televizní stanici HBO začalo vysílat faktické 

pokračování pořadu Politically Incorrect s názvem Real Time with Bill Maher. Tento 

pořad mohou diváci sledovat i v letošním roce. Oproti Politically Incorrect je vysílán 

živě a v pořadu i díky delší stopáži přibyl rozhovor s jedním hostem, který předchází 

panelové diskuzi, a závěrečný Maherův monolog. Maher byl velkým kritikem 

                                                
54 GRAY, Justin. Dennis Miller: Not So Black and White [online]. 2013-07-03 [cit. 2015-10-19]. 
Dostupné z: http://splitsider.com/2013/07/dennis-miller-not-so-black-and-white/.  
55 RHODES, Joe. Chris Rock Hates Everybody's Fussing. The New York Times [online]. 2005-09-18 [cit. 
2015-10-19]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/2005/09/18/arts/television/chris-rock-hates-
everybodys-fussing.html.  
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administrativy George W. Bushe a politiky Republikánů. Sám se neztotožňuje s žádnou 

politickou stranou, nicméně v prezidentských volbách v roce 2004 i 2008 podporoval 

demokratické kandidáty.56  

 

1.3.4.4 Da Ali G Show 

 Taktéž v únoru roku 2003 uvedla HBO druhou řadu komediální reality show Da 

Ali G Show, ta první byla v roce 2000 odvysílána v britské televizi Channel 4. Tvůrcem 

a ústřední postavou pořadu byl britský komik Sacha Baron Cohen, který ztvárnil tři 

vymyšlené postavy – britského hip-hopového novináře Ali G, naivního kazašského 

novináře Borata Sagdiyeva, který byl ale zároveň antisemita a nepřítel žen, 

a rakouského gaye a obdivovatele módy Brüna Geharda. Toto trio vedlo absurdní 

rozhovory s nic netušícími respondenty, celebritami, politiky a dalšími známými 

osobnostmi, které svými otázkami a chováním přivádělo do nepříjemných situací 

a na odpovědích mnoha z nich ukazovalo předsudky a stereotypy americké společnosti 

Pořad byl po dvou řadách v roce 2004 ukončen.57  

 

1.3.4.5 Last Week Tonight with John Oliver 

 Nejnovějším satirickým pořadem vysílaným na amerických televizích je Last 

Week Tonight with John Oliver z produkce HBO. Stejně jako Stephen Colbert 

i Angličan John Oliver před moderováním vlastního pořadu pracoval jako zpravodaj 

v The Daily Show, dokonce v létě 2013 osm týdnů pořad místo Jona Stewarta 

moderoval. Last Week Tonight je třicetiminutový pořad vysílaný od dubna 2014 jednou 

týdně. Jak z názvu vyplývá, jedná se o ohlédnutí za tím, co se ve Spojených státech 

i ve světě událo předešlý týden. Oliver jako moderátor nejprve krátce referuje 

o vybraných událostech, poté detailně rozebírá jedno téma, většinou politické, které se 

bezprostředně týká americké společnosti. Nejpoužívanějšími výrazovými prostředky 

jsou satira a narážky na populární kulturu a celebrity. Pořad často skrze vymyšlené 

reklamy paroduje skutečné značky a společnosti. Přestože Oliver sám sebe považuje 

                                                
56 LEE, Veronica. Bill Maher interview: 'I’m an intellectual free agent and I don’t pander to anybody’s 
view.'. Independent [online]. 2015-05-09 [cit. 2015-10-19]. Dostupné z: 
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/comedy/features/bill-maher-interview-i-m-an-
intellectual-free-agent-and-i-don-t-pander-to-anybody-s-view-10237070.html.  
57 US critics applaud new Ali G show. BBC [online]. 2004-07-19 [cit. 2015-10-20].  
Dostupné z: http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/3907739.stm.  
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pouze za komika, je často médií označován za investigativního žurnalistu např. i díky 

rozhovoru, který natočil v Moskvě s hledaným bývalým pracovníkem americké Národní 

bezpečností agentury a Ústřední zpravodajské služby Edwardem Snowdenem, 

který vyzradil médiím přísně tajné informace.58 

 

 

                                                
58 John Oliver will stay on HBO through 2017. Chicago Tribune [online]. 2015-02-17 [cit. 2015-10-20]. 
Dostupné z: http://www.chicagotribune.com/entertainment/tv/chi-john-oliver-on-hbo-through-2017-
20150217-story.html.  
YUHAS, Alan. John Oliver presses Edward Snowden on whether he read all leaked NSA 
material [online]. 2015-04-06 [cit. 2015-10-20]. Dostupné z: http://www.theguardian.com/us-
news/2015/apr/06/edward-snowden-john-oliver-last-week-tonight-nsa-leaked-documents.  
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2. Pořad Saturday Night Live 
 Saturday Night Live je americký komediální a varietní pořad z produkce 

televizní stanice NBC. Pořad měl premiéru měl 11. října 1975 a dodnes je vysílán živě 

ze Studia 8H v centrále televize NBC, která sídlí v Comcast Building, také známé jako 

30 Rockefeller Center, v centru města New York. Díly SNL začínají vždy v sobotu 

ve 23:30 hod. Východního standardního času, trvají 90 minut a jsou poskládány z řady 

komediálních skečů, které parodují aktuální události, pop kulturu a politiku. Kromě 

stálého ansámblu herců je do každého dílu pozvána jedna celebrita, která pronáší úvodní 

monolog a účastní se i některých skečů, a hudební host, který obvykle odehraje dvě 

písně. Díl SNL začíná bez jakéhokoli uvedení přímo komediální scénkou, kterou jedna 

z postav zakončí typickým provoláním „Live from New York, it’s Saturday Night!“.59  

 Pořad SNL si od svého vzniku vysloužil řadu ocenění. Za zmínku nepochybně 

stojí 45 televizních cen Emmy z celkových 202 nominací, dvě prestižní George Foster 

Peabody Awards a uvedení do Síně slávy americké Národní asociace vysílatelů. V říjnu 

2015 začala celkově už 788. dílem 41. řada SNL, což z něj dělá nejdéle vysílaný 

zábavný pořad v historii amerického televizního vysílání.60   

 

2.1 Kořeny pořadu Saturday Night Live 

 Podoba pořadu SNL vycházela do určité míry z tradice estrádních a varietních 

vystoupeních. Tyto umělecké formy, nazývané ve Spojených státech souhrnně slovem 

„vaudeville“, kombinovaly prvky kabaretu, cirkusu, hudebních čísel, komediálních 

skečů, četby literatury atd. a byly vzájemně propojeny osobou uvaděče. Od 20. let 20. 

století podobu těchto vystoupení začaly přejímat nově vznikající rádiové stanice. 

Experimentální stanice WEAF uvedla v letech 1922 a 1923 dva pořady, The Capitol 

Theater Gang a The Eveready Hour, které se staly prvními velkými rádiovými hity 

a stály tak za zrodem nového rádiového žánru – varieté (angl. comedy-variety show). 

Rozhlasové stanice varietní pořady samozřejmě upravovaly, aby co nejlépe vyhovovaly 

technologickým i ekonomickým potřebám média. Větší důraz byl kladen na osobu 

moderátora, který uváděl, propojoval a mnohdy se sám účastnil jednotlivých 

komediálních vystoupení. S plošným rozšířením rádiového pokrytí a ekonomickou 

                                                
59 SATURDAY NIGHT LIVE: ABOUT THE SHOW. NBC [online]. [cit. 2015-10-25].  
Dostupné z: http://www.nbc.com/saturday-night-live/about. 
60 Ibid.  
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stabilizací stanic na začátku 30. let nastal i rozmach varietních pořadů. Vrcholu 

popularity dosáhly v polovině 40. let, kdy jich bylo v jednu chvíli až dvacet zařazeno 

do hlavního vysílacího času. Jedním z nejoblíbenějších pořadů byl v té době Texaco 

Star Theater moderovaný bavičem Miltonem Berlem. Právě tento pořad se jako první 

rozhodla převzít televize NBC a od června 1948 jej začala vysílat živě. Texaco Star 

Theater se rychle stal televizní senzací a do roku 1951 byl nejsledovanějším pořadem. 

Milton Bertle, přezdívaný „Mr. Television“, se stal jednou z prvních velkých televizních 

hvězd a připisuje se mu velká zásluha na obrovském nárůstu prodeje televizních 

přijímačů v první polovině 50. let. Po vzoru Texaco Star Theater začaly především 

v režii stanice NBC vznikat i další varietní pořady vysílané živě. Sobotní večery patřily 

od roku 1950 pořadu Your Show of Shows, který moderovalo komediální duo Imogen 

Coca a Sid Ceasar. Ve stejném roce se začal vysílat i další varietní pořad The Colgate 

Comedy Hour, který uváděli zpěvák Dean Martin a komik Jerry Lewis. Pozdější podobu 

televizní zábavy výrazně ovlivnil i pořad The Ernie Kovacs Show moderovaný 

komikem Ernie Kovacsem, který byl vysílán od roku 1952 do roku 1955 postupně 

na televizních stanicích NBC, CBS a DuMont a na začátku 60. let i na stanici ABC. 

Od druhé poloviny 50. let nicméně začal narůstat počet a popularita hraných seriálů, 

které postupně vytlačovaly varietní pořady vysílané živě.61 

 Na konci 60. let si televizní stanice začaly více uvědomovat diváckého 

potenciálu dospívající poválečné generace. Oslovit tuto generaci, která měla odlišné 

preference než jejich rodiče, znamenalo obměnit programovou strukturu pořadů, ale jen 

do takové míry, aby nebyly ztraceny sympatie ostatních diváků. V seriálech se tak např. 

začalo objevovat více mladých postav a do sitkomů se vnášela společensky relevantní 

témata. V komediálních žánrech se tyto změny nejvíce odrazily uvedením dvou nových 

pořadů, které velkou měrou přispěly k budoucí podobě SNL – The Smothers Brothers 

Comedy Hour a Rowan & Martin Laugh-In (viz kapitola 1.3). 

 Dalším televizním žánrem, jehož prvky se uplatnily při tvorbě SNL, byly late-

night talk shows. Pole nočních diskusních pořadů dlouhodobě opanovala The Tonight 

Show Starring Johnny Carson vysílaná na stanici NBC (viz kapitola 1.3.1.). Late-night 

talk shows pořad SNL ovlivnily především kombinací monologů, improvizovaných 

rozhovorů a hudebních vystoupení.62  

                                                
61 MARX, Nick (ed.), Matt SIENKIEWICZ (ed.) a Ron BECKER (ed.). Saturday Night Live and 
American TV. Bloomington, IN: Indiana University Press, 2013. 294 s. ISBN 978-0-253-01077-3, s. 25-
30.  
62 Ibid., s. 32-33.  
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 Velká inspirace pro budoucí tvůrce SNL i samotnou televizní stanici NBC 

dorazila na počátku 70. let z Velké Británie, kde měl v roce 1969 na televizi BBC 

premiéru seriál Monty Python’s Flying Circus. V roce 1970 začala na severoamerickém 

kontinentě jednotlivé díly seriálu vysílat kanadská veřejnoprávní televizní stanice CBC 

(Canadian Broadcasting Corporation). Scénárista a budoucí vedoucí produkce SNL 

Lorne Michaels, který se narodil a vyrůstal v Torontu, byl tímto seriálem fascinován. 

„Bylo to pro mě jako zázrak, zjevení. Zdálo se, že změny znovu přicházejí z Anglie.“63 

Seriál Monty Python’s Flying opírající se o tradice britského humoru nabídl americkým 

divákům i tvůrcům nový druh skečové komedie, který do té doby neznali. O šíření 

seriálu se v USA nejprve staraly malé veřejné televizní stanice, které odkupovaly 

a vysílaly jednotlivé díly. Komediální skupina Monty Python se do širšího povědomí 

amerického publika dostala nejprve svým vystoupením v The Tonight Show a posléze 

uvedením filmu Monty Python a svatý grál o dva roky později.64  

 

2.2 Vznik a historie pořadu Saturday Night Live 

 Nelze říci, že výsledná podoba SNL byla úplně něčím novým. Převratný byl 

ale obsah a přístup samotných tvůrců a účinkujících. Pořad SNL přitom nevznikl 

primárně proto, že televize NBC chtěla vytvořit něco nového. Hlavním důvodem jeho 

vzniku byl Johnny Carson, respektive jeho opakované prosby směrem k televizi NBC, 

aby přestala vysílat reprízy pořadu The Tonight Show o víkendech a namísto toho je 

zařadila ve všední dny a on si tak mohl trochu odpočinout od nabitého programu. Poté, 

co televize NBC své moderátorské hvězdě konečně v roce 1974 vyhověla, měla 

v podstatě jen dvě možnosti, jak novou situaci vyřešit – dát uvolněný čas k dispozici 

lokálním stanicím a přijít tak o nemalé příjmy z reklamy, nebo se ho pokusit vyplnit 

novým pořadem. Především z ekonomického hlediska byla zvolena druhá možnost. 

Televize NBC tak nejprve zvažovala vytvoření show s některými tehdy již známými 

komiky, ale nový a ambiciózní prezident NBC Herbert Schlosser spolu s ředitelem 

nočního vysílání Dickem Ebersolem dali prostor mladému a málo známému 

kanadskému scénáristovi Lornu Michaelsovi, který předtím psal scénáře mimo jiné 

i pro pořad Rowan & Martin’s Laugh-In. Michaels dostal v podstatě volnou ruku 

                                                
63 MILLER, Jeffrey S. Something completely different: British television and American culture. 
Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2000, 250 s. ISBN 0-8166-3241-3, s. 162.  
64 MARX, Nick (ed.), Matt SIENKIEWICZ (ed.) a Ron BECKER (ed.). Saturday Night Live and 
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a od začátku tak nový pořad koncipoval jako směs komediálních skečů, politické satiry 

a hudebních vystoupení. A to vše živě. Pořad tak posunul kupředu i proto, že ho 

částečně navrátil do počátků televizní zábavy. Heslo pořadu „Live from New York, it’s 

Saturday Night!“ tento posun přesně vystihovalo. Právě živé vysílání byl jeden 

z hlavních faktorů stojících za budoucím úspěchem pořadu. Živé vysílání totiž mělo 

navrátit komediální skeče do jejich počátků na divadelních jevištích, obnovit 

skomírající tradici varietních představení, odstranit tzv. sitkomizaci televizních pořadů 

způsobenou natáčením na filmový záznam a dodat každému dílu prvek něčeho 

spontánního, neočekávaného a vzrušujícího. Do SNL tak byly včleněny některé prvky 

užívané v komediálních pořadech vysílaných živě v rádiu jako např. opakující se 

postavy či rutinní komediální vystoupení. Některé jiné postupy obvyklé pro živě 

vysílané pořady ale Michaels odmítl, nebo pozměnil. Centrální figurou pořadu neměl 

být jeden hlavního moderátor, nýbrž ansámbl jak stálých, tak i hostujících herců, 

kteří se měli pravidelně střídat a jejich složení obměňovat.65  

 Původní herecké obsazení zahrnovalo Laraine Newmanovou, Johna Belushiho, 

Jane Curtinovou, Gildu Radnerovou, Dana Aykroyda, Garretta Morrise a Chevyho 

Chase. Pro toto uskupení se vžilo označení „Not Ready for Prime Time Players“. Jako 

první uvaděč byl vybrán kontroverzní stand-up komik George Carlin. Pořad měl 

premiéru 11. října 1975 pod původním názvem NBC’s Saturday Night, 

protože Saturday Night Live with Howard Cosell se jmenoval existující komediální 

pořad vysílaný na konkurenční stanici ABC. Televize NBC nicméně v roce 1976 

odkoupila od ABC práva na tehdy již zaniklý pořad a od roku 1977 přejmenovala 

NBC’s Saturday Night na Saturday Night Live. 66  

 Již během první řady bylo jasné, že SNL je obrodou televizního humoru 

a rozšiřuje obzory toho, co se v televizním vysílání do té doby považovalo za přijatelné. 

Vysílací čas pozdě večer, přístup účinkujících a tvůrců, kteří byli do jisté míry rebelové, 

a živé vysílání se ukázaly jako kombinace s často nepředvídatelným výsledkem. Již 

ve třetím díle např. herec John Belushi naprosto ignoroval připravenou scénku a místo 

toho se začal rozkřikovat na hostujícího celebritu Roba Reinera a vyčítat mu jeho 

elitářské názory. Zábava tohoto druhu byla velice přitažlivá mladé generaci diváků, 
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stejně jako samotný obsah pořadu reflektující měnící se postoje a tehdejší problémy 

americké společnosti. 67   

 Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat a počínaje druhou řadou se z pořadu stal 

divácký hit a z herců televizní hvězdy. Ta největší, Chevy Chase, na začátku druhé řady 

pořad opustil a šel se věnovat sólové herecké kariéře. Popularita pořadu nicméně stále 

rostla a první čtyři řady, na jejichž tvorbě se podíleli původní tvůrci i herecká sestava, 

od roku 1977 s komikem Billem Murraym místo Chevyho Chase, se považují za tvůrčí 

vrchol a zlatý věk SNL, se kterým je další pokračování pořadu neustále srovnáváno.68 

 Pátá řada SNL vysílaná od srpna 1979 do května 1980 ale znamenala pro pořad 

první větší zatěžkávací zkoušku, která málem znamenala jeho ukončení. Řada začala 

bez Dana Aykroyda a Johna Belushiho, kteří z pořadu odešli natáčet společný film The 

Blues Brothers. U některých herců vrcholily vleklé problémy s drogami a mezi 

scénáristy panovalo po pěti letech tvůrčího vypětí všeobecné vyčerpání. Vedoucí 

produkce Lorne Michaels žádal televizi NBC, aby o půl roku odložila začátek další 

řady, ale nesetkal se s pochopením. Po konci páté řady tak z pořadu kromě  zbývajících 

členů původního hereckého složení odešel také Michaels a z loajality k němu i všichni 

scénáristé. 69 

 Na uvolněnou Michaelsovu pozici byla dosazena Jean Doumanianová, do té 

doby jedna z produkčních. Doumanianová během několika měsíců musela najít jak nové 

herce, tak nové scénáristy. Televize NBC navíc snížila rozpočet na jeden díl pořadu 

téměř o třetinu. Kvalitativní úpadek šesté řady tak byl téměř nevyhnutelný a také nastal. 

Toho si nemohli nevšimnout diváci a pořadu začala strmě klesat sledovanost. 

Nejsvětlejším bodem tohoto období bylo angažování mladého komika Eddie Murphyho, 

což nejenom že odstartovalo jeho filmovou kariéru, ale ukázalo se jako zásadní 

pro budoucí existenci pořadu. Doumanianová byla ještě před koncem šesté řady 

z funkce odvolána a novým vedoucím produkce se stal Dick Ebersol.70  

 Ebersol byl tím, kdo v roce 1974 najal Lorne Michaelse a velkou měrou se 

tak podílel na samotném vzniku pořadu. Jeho novou úlohou bylo zvednout sledovanost 

především mezi mladšími diváky, na které cílili inzerenti, a zachránit tak pořad před 

zrušením. Ebersol započal novou řadu SNL s obměněnou sestavou. Z bývalých herců 

zůstali jen Eddie Murphy a Joe Piscopo. Ebersol se rozhodl do většiny skečů obsadit 
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právě je dva, přičemž ostatní herci měli hrát v podstatě jen vedlejší role. 

Toto rozhodnutí se ukázalo jako správné. Eddie Murphy se rychle stal televizní hvězdou 

a byla to právě jeho popularita, která pomohla z velké míry navrátit SNL ztracenou 

slávu i sledovanost. Eddie Murphy, stejně jako někteří jeho předchůdci, se nicméně 

rozhodl plně věnovat filmové kariéře a na začátku roku 1984, v polovině deváté řady, 

SNL opustil. A následně odešel i Joe Piscopo. Ebersol tak musel nahradit dvě největší 

hvězdy, na kterých do velké míry znovunabytý úspěch pořad závisel. Ebersol tentokrát 

nechtěl nic riskovat a rozhodl se angažovat již známé komiky. Tahouny desáté řady se 

tak stali Billy Crystal, hvězda seriálu Soap, který v SNL o rok dříve dvakrát vystupoval 

jako host, a Martin Short známý z kanadského komediálního pořadu Second City 

Television. V dubnu 1985 skončila jubilejní desátá řada SNL, která je zpětně 

považována za jednu z nejzábavnějších v historii pořadu. Většina herců ale neprojevila 

zájem pokračovat a tak stejně jako Lorne Michaels o pět let dříve, tentokrát Ebersol 

požádal televizi NBC o odložení další řady o několik měsíců, aby mohl provést nutné 

změny. Protože ani jemu nebylo vyhověno, rozhodl se také z pořadu odejít.71  

 Pro televizi NBC bylo pokračování SNL možné jen v případě, že se vrátí Lorne 

Michaels jako vedoucí produkce pořadu. Michaels nabídku přijal a spolu s ním se 

do pořadu vrátili i někteří původní scénáristé. Diváci i kritici očekávali návrat „zlatého 

období“, ale ten se nekonal. Místo toho byla následující jedenáctá řada propadákem. 

Michaels se proto znovu rozhodl dát šanci relativně neznámým interpretům, kteří spíše 

než herci byli v první řadě komiky a především dokázali sami psát skeče a vytvářet 

zajímavé postavy. Počínaje dvanáctou řadou vysílanou od října 1986 se tak pořad opíral 

o talentované imitátory Dana Carveyho, Phila Hartmana a Kevina Nealona, Dennise 

Millera v roli moderátora zpravodajského segmentu Weekend Update a o silné ženské 

trio Noru Dunnovou, Jan Hooksovou a Victorii Jacksonovou. Jmenované v roce 1989 

doplnil kanadský komik Mike Myers. Tato herecká sestava vydržela v pořadu 

do začátku 90. let beze změn a i díky většímu důrazu na politickou satiru se jí podařilo 

znovu oživit kvalitu i popularitu SNL.72 

 Michaels si byl vědom, že původní generace diváků SNL pomalu stárne 

a aby přilákal generaci novou, rozhodl se postupně dávat více prostoru mladým tvářím. 

V průběhu šestnácté řady vysílané od září 1990 se tak kromě již zkušených a velice 
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oblíbených herců zmiňovaných výše postupně objevilo i několik nových jmen. Šlo 

o Chrise Rocka, Chries Farleyho, Davida Spadea, Roba Schneidera a Adama Sandlera, 

kterým se rychle začalo přezdívat „Bad Boys“. Tato kombinace zkušenosti a mládí se 

ukázala jako dobře vyvážená a období následujících čtyř let bylo po tvůrčí stránce 

velice úspěšné. Konec devatenácté řady s sebou ale přinesl odchod několika klíčových 

herců. Pořad již v průběhu osmnácté řady opustil Dana Carvey a Chris Rock a teď se 

k němu připojil i Phil Hartman a Rob Schneider. Dvacátá řada tak začala v září 1994 

s hereckou sestavou, kde kromě Mikea Myerse, který odešel ještě v jejím průběhu, 

nezůstal už nikdo z původního obsazení konce 80. let. Rychle se ukázalo, že právě je 

nemá kdo nahradit. Dvacátá řada je spolu s šestou a jedenáctou považována za nejhorší 

v historii pořadu a po jejím skončení, více než dříve, hrozilo definitivní zrušení 

pořadu.73   

 Lorne Michaels už poněkolikáté musel téměř kompletně obměnit hereckou 

sestavu a zachránit budoucnost SNL. Dva nově příchozí členové, Darrell Hammond 

a Will Ferrell, se stali hnacím motorem pořadu, který se především díky jejich imitacím 

amerických prezidentů zejména ve volebních letech 1996 a 2000 začal více než dříve 

orientovat na politickou satiru. Počátkem 24. řady v říjnu 1998 pořad doplnili mladí 

komici v čele s hercem a zpěvákem Jimmy Fallonem, který si svými výstupy rychle 

získal přízeň mladých diváků. SNL tak měl opět stabilní sestavu, rostoucí sledovanost 

a nic mu nebránilo úspěšně vstoupit do nového milénia. Osmnáct dní před začátkem 

27. řady spáchali teroristé 11. září 2001 útok na budovy Světového obchodního centra 

v New Yorku. Lorne Michaels zvažoval, jestli by nebylo vhodnější v této pro Spojené 

státy těžké době začátek další řady SNL odsunout, ale nakonec se rozhodl držet 

původního harmonogramu. První díl 27. řady začal vystoupením newyorského starosty 

Rudolpha Giulianiho, který na Michaelsovu otázku, jestli může být pořad vtipný, 

odpověděl: „Proč začínat teď?“74 

 Po skončení 27. řady v květnu 2002 odešla po sedmi letech z pořadu jeho hlavní 

hvězda Will Ferrell, který je svou popularitou, komediálním talentem a významem 

pro SNL přirovnávám k Eddie Murphymu. Po odchodu Ferrella se pořad opíral 

především o již zmiňovaného Jimmyho Fallona a stále populárnější Tinu Feyovou, 

kteří spolu od roku 2000 moderovali zpravodajský segment Weekend Update. 
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Po odchodu Fallona se k Tině Feyové začátkem jubilejní 30. řady v říjnu 2004 přidala 

herečka Amy Poehlerová a společně tak vytvořily první a zatím poslední ženskou 

moderátorskou dvojici segmentu Weekend Update. Řada s pořadovým číslem 30 se 

nesla ve znamení prezidentských voleb, nicméně úspěšná politická satira, o kterou se 

pořad opíral v průběhu dvou předcházejících prezidentských voleb, tentokrát 

mezi diváky tolik nerezonovala. V říjnu 2005 začala 31. řada posílená o mladé 

komediální trio zvané The Lonely Island. Členové tohoto uskupení, Akiva Schaffer, 

Jorma Taccone a Andy Samberg, vytvořili nový segmentu pojmenovaný An SNL 

Digital Short. Jednalo se o krátké videoklipy, často hudební, ve kterých většinou 

vystupoval Andy Samberg, členové SNL a hostující celebrita příslušného týdne. Druhý 

videoklip, rapová píseň nazvaná Lazy Sunday, se stal jedním vůbec z prvních virálních 

videí na serveru YouTube a takřka přes noc proslavil trio Lonely Island a pořadu SNL 

získal nové diváky, jak v televizi, tak na internetu. V průběhu dalších let bylo 

v segmentu An SNL Digital Short odvysíláno více než sto videí.75 Konec 31. řady 

v květnu 2006 znamenal odchod celkem pěti herců včetně Tiny Feyové, která zároveň 

působila jako hlavní scénáristka. Kvůli velkým škrtům v rozpočtu se nenajal ani jeden 

nový herec a následující řadu jich tak odehrálo pouze jedenáct, nejméně v historii 

pořadu.76 V průběhu 33. řady navíc vypukla více než tříměsíční stávka Amerického 

odborového sdružení scénáristů. Kromě plánovaných dvaceti dílů se tak nakonec 

odvysílalo jen dvanáct. To vše se podepsalo na klesající sledovanosti a zdálo se, že se 

pořad, stejně jako v minulosti už několikrát, dostává do problémů.77  

 Následující 34. řada začala už v polovině září 2008, o dva týdny dříve než bylo 

zvykem, aby alespoň částečně vykompenzovala zkrácenou řadu minulou. V tomto 

období ve Spojených státech pomalu vrcholila volební kampaň před listopadovými 

prezidentskými volbami. Pořad SNL se ve volebních letech vždy více soustředil 

na politickou satiru a jinak tomu nebylo ani tentokrát, jak bude ukázáno ve třetí kapitole 

této práce. Nicméně byla to právě politická satira, díky které byla 34. řada pořadu 
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divácky nejúspěšnější za předchozích čtrnáct let a přispěla tak k opětovné popularizaci 

SNL.78  

 Konec prvního a začátek druhého desetiletí nového milénia byly ve znamení 

odchodů zkušených členů herecké sestavy. Po konci 34. řady se s pořadem po čtrnácti 

letech účinkování rozloučil Darrell Hammond, po osmi letech vystupování odešla 

i Amy Poehlerová a následující rok i komik Will Forte. Po skončení 37. řady v květnu 

2012 pořad dále skončili populární Kristen Wiigová a Andy Samberg, jehož odchod 

znamenal prakticky konec segmentu An SNL Digital Short. Následující řada byla 

poslední i pro Billa Hadera a Jasona Sudeikise, kteří v pořadu vystupovali shodně 

od roku 2005. V průběhu 39. řady dal SNL sbohem také Seth Myers, který od roku 2006 

moderoval zpravodajský segment Weekend Update.79 

 Pořad oslavil 40. narozeniny speciálním dílem odvysílaným v neděli 15. února 

2015. Během tří a půl hodin komediálních skečů a hudebních vystoupení se v něm 

vystřídalo přes 80 účinkujících, kteří v minulosti v pořadu působili či hostovali. 

Nechyběla taková jména jako Chevy Chase, Dan Aykroyd, Bill Murray, Eddie Murphy, 

Will Ferrell, Alec Baldwin, Paul McCartney a desítky dalších.80 Tento speciální díl, 

který se stal nejsledovanějším zábavným pořadem vysílaným na televizi NBC 

za posledních deset let,81 názorně ukázal na fenomén, jakým tento výjimečný 

a neopakovatelný pořad beze sporu je. 

 

2.3 Příprava dílu pořadu Saturday Night Live 

 Každý díl pořadu je jakousi časovou kapsou, která zachycuje momentální 

politickou situaci, módní trendy, známé osobnosti atd. daného týdne, potažmo roku, a je 

tak určitým odrazem americké společnosti a jejích hodnot. Příprava dílu vysílaného 

v sobotu večer začíná v pondělí, kdy se sejdou herci, scénáristé, vedoucí produkce 

Lorne Michaels a hostující celebrita a společně probírají nápady na úvodní scénku 
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a následný monolog. V úterý začnou scénáristé pracovat na jednotlivých skečích. Každý 

týden vznikne několik desítek scénářů, ale pouze několik z nich se nakonec použije. 

V úterý se zároveň producenti setkají z hudebním hostem a rozhodují o výběru písní, 

které v pořadu zazní. Ve středu producenti s herci a scénáristy procházejí napsané 

scénáře. V případě nutnosti jsou přítomni i maskéři, kostyméři, osvětlovači a další 

technici., kteří posuzují proveditelnost a náročnost jednotlivých scénářů. Michaels 

s hostující celebritou následně rozhodnou o tom, jaké scénáře se zrealizují, a zároveň 

načrtnout podobu dílu. Vybrané skeče se ve čtvrtek upravují a přepisují a některé z nich 

se začínají zkoušet. Hostující celebrita, hudební host a někteří herci natočí několik 

krátkých video ukázek propagujících show. Ve čtvrtek se sejde tým zodpovědný 

za zpravodajský segment Weekend Update a začne pracovat na jeho podobě. Většina 

tohoto segmentu musí být vytvořena až ke konci týdne, aby byl pořad co nejaktuálnější. 

Pátek je vyhrazen na nácvik zbytku plánovaných skečů. V sobotu v poledne probíhá 

nejprve zkouška všech skečů přímo na jevišti, aby se zajistilo, zda se vejdou 

do požadované stopáže 90 minut a večer následuje generální zkouška v kostýmech 

před živým publikem. V závislosti na reakci publika i samotných producentů poté ještě 

dochází k závěrečným změnám, aby byla show připravena na živé vysílání ve 23:30.82 

 

2.4 Politická satira v pořadu Saturday Night Live 

 Saturday Night Live byl od svého počátku a stále zůstává pořadem, který se 

prostřednictvím politické satiry vyjadřuje o amerických prezidentem, prezidentských 

kandidátech a volebních kampaních. Přestože v 90. letech minulého století a následné 

dekádě nového milénia vznikaly nové formáty politické satiry (viz kapitola 1.3.), SNL 

i v jejich konkurenci nadále zaujímá relevantní místo. SNL nabízí unikátní politické 

komentáře, jejichž podoba je do velké míry ovlivněna formátem pořadu. Oproti 

např. monologům moderátorů late-night talk shows, kteří se vyjadřují k událostem 

uplynulého dne, SNL, který je vysílán živě a pouze jednou týdně, může proběhlé 

události ve svých komediálních skečích přehrát jako celek a případně je zasadit 

do kontextu dalších aktualit.  

                                                                                                                                          
 
82 Pekurny, Robert. „The Production Process and Environment of NBC's ‘Saturday Night Live’.”  Journal 
of Broadcasting [online]. 24(1) (1980): 91-99. [cit. 2015-11-17].  
Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08838158009363968.  
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 Politická satira je určitým poznávacím znamením pořadu SNL, protože se v něm 

pravidelně objevuje už od první řady. Jak již bylo řečeno, v polovině 70. let nebyla 

politika, mimo televizní zpravodajství, běžným tématem v amerických televizích. 

Politická satira s výjimkou občasných vtipů v The Tonight Show, Roman & Martin 

Laugh-In a The Smothers Brothers Comedy Hour vlastně neexistovala. O to 

pozoruhodnější bylo ztělesnění tehdejšího prezidenta Geralda Forda v podání Chevyho 

Chase už ve čtvrtém díle první řady SNL. Ford za dva roky působení v úřadě měl 

za sebou již řadu společenských faux pas včetně dvojího pádu ze schodů prezidentského 

letadla. Chase se Fordovi vůbec nepodobal a ani se o to nepokoušel, jednoduše ve svém 

výstupu prohlásil, že je prezident Ford a v průběhu vystoupení ho vykreslil jako 

nemehlo a šaška. Tento přístup přímo zapadal do konceptu SNL a jeho mladického 

a neotřelého přístupu ke komedii. Vedoucí produkce Lorne Michaels prohlásil, 

že umělci stejně jako celá mladá generace měli o politiku zájem a bylo tedy přirozené 

a logické ji zakomponovat do programu pořadu. Co víc, domnívali se, nebo alespoň 

doufali, že mohou politiku ovlivnit. Na otázky týkající souvislosti prezidentských voleb 

v roce 1976 a parodie prezidenta Forda Chevy Chase později v rozhovoru pro CNN 

uvedl: „Chtěl jsem, aby vyhrál Carter... a uvědomil jsem si, že každý týden se na nás 

dívají miliony lidí, tak proč to tak nedělat.“83  

 Stylizace do role politiků také poskytla hercům prostor rozvinout jejich 

komediální talent, který zužitkovali, Chevy Chase toho byl dobrým příkladem, i mimo 

SNL a zároveň umožnila pořadu opakovaně použít postavy, které diváci již znali. 

Politici si počínaje zmiňovaným prezidentem Fordem měnícího se televizního prostředí 

samozřejmě začali všímat a pokoušeli se mu přizpůsobit. Mnoho z nich se i v SNL 

osobně objevilo, nejčastěji během volebních kampaní. 

 Osoby politiků poskytují pro diváky pořadu dobře rozpoznatelné a známé tváře 

a ukotvují pořad ve skutečném světě, takže se k nim může divák snadněji vztáhnout. 

Seth Meyers, jeden z hlavních scénáristů SNL, řekl: „Pro scénáristu je skvělé, když 70 

milionů lidí sleduje prezidentskou debatu, protože potom všichni vědí, kdo řekl co. My 

pak nemusíme nic vysvětlovat a vtipy se píšou prakticky samy.“84 

 Je dobré zmínit, že z politické satiry má pořad značný ekonomický přínos. Díly 

vysílané v období především prezidentských voleb mají zpravidla vyšší sledovanost, 

                                                
83 Chevy Chase: I wanted Carter to win. CNN [online]. 2008-11-03 [cit. 2015-11-17].  
Dostupné z: http://edition.cnn.com/2008/SHOWBIZ/TV/11/03/chevy.chase.snl/index.html?iref=topnews.  
84 MARX, Nick (ed.), Matt SIENKIEWICZ (ed.) a Ron BECKER (ed.). Saturday Night Live and 
American TV, s. 85. 
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což má samozřejmě pozitivní dopad na příjmy z reklamy. Tvůrci pořadu tohoto 

fenoménu využívají a s politickými tématy pracují i nad rámec standardních dílů. Jsou 

tak např. vysílány speciální díly v období voleb, některé skeče jsou vydávány jako 

kompilace na DVD a dalších nosičích. Tvůrci pořadu poznali, že politická témata 

potřebují a že se od nich jejich zpracování i očekává.85  

 

2.4.1 Weekend Update 

 Nejdéle vysílanou částí pořadu SNL, která se orientuje převážně na politickou 

satiru, je segment Weekend Update, který obvykle následuje po prvním hudebním 

vystoupení. Jeden či dva členové hereckého ansámblu v tomto segmentu vystupují jako 

moderátoři, kteří parodují tradiční televizní zpravodajství. Prostředí tohoto skeče se 

podobá opravdovému televiznímu studiu, moderátor je formálně oblečen a zachovává si 

vážnou tvář a mluvu. Weekend Update neparoduje pouze zpravodajství, ale ukazuje 

i absurditu samotných zpráv, které se v daném týdnu odvysílaly. Zároveň se v segmentu 

objevují zcela vymyšlené zprávy, které se prezentují jako skutečné. V segmentu se 

nejčastěji formou komentářů k zobrazeným fotografiím dotčených politiků podtrhují 

a přehánějí zejména vyjádření politiků, o kterých bylo reportováno v televizním 

zpravodajství.  

 Weekend Update se objevil již v prvním díle pořadu SNL a roli moderátora 

v něm ztvárnil Chevy Chase. Ten byl i autorem frází jako „Dobrý večer, jsem Chevy 

Chase a Vy ne“ nebo „Dobrou noc a mějte příjemný zítřek“. Poslední zmiňovaná fráze 

v SNL takřka zlidověla a byla mnoha následovníky Chase používána opakovaně jako 

závěrečná věta segmentu.86 V počátcích pořadu vystupoval v segmentu pouze 

moderátor, ale od konce 70. let jej doplnili fiktivní zpravodajové, reportéři a hosté. 

Se změnou vedoucího produkce v roce 1981 se Weekend Update přejmenoval na SNL 

News Break a posléze na Saturday Night News. S návratem Lornea Michaelse v roce 

1985 se vrátilo i původní pojmenování. Weekend Update posloužil jako inspirace 

mnoha budoucím pořadům včetně The Daily Show a The Colbert Report.87 

                                                
85 Ibid., s. 87-88.  
86 HILL, Doug a Jeff WEINGRAD. Saturday Night: A Backstage History of Saturday Night Live, s. 132. 
87 REINCHELD, Aaron. "Saturday Night Live" and Weekend Update. Journalism History [online]. 
2006, 31(4): 190-197 [cit. 2015-11-16]. ISSN 00947679.  
Dostupné z: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&an=19839710&scope=site.  
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 Před prezidentskými volbami v roce 2008 byly v říjnu odvysílány tři speciální 

díly SNL Weekend Update Thursday jako samostatné třicetiminutové pořady. Další tři 

díly byly odvysílány v září a říjnu roku 2009 a zatím poslední dva díly v září 2012.88  

 Od začátku pořadu SNL se v moderátorské židli segmentu Weekend Update 

vystřídalo celkem už 22 herců. Někteří z nich moderovali pouze v několika dílech, jiní 

naopak v několika řadách. Rekordmanem je zatím Seth Meyers, který v průběhu osmi 

řad moderoval sám nebo ve dvojici 154 dílů segmentu. Současnými moderátory jsou 

herci Colin Jost a Michael Che.89  

 

2.4.2 SNL efekt 

 Většina lidí nemá s politikou přímou zkušenost. Lidé samozřejmě zažívají 

politiku z první ruky, když jdou volit, nebo když například komunikují se svým 

zastupitelem, ať už skrze emailovou korespondenci, či osobně na předvolebních 

mítincích. Velkou část povědomí o politice získávají ovšem až prostřednictvím 

sekundárních komunikačních kanálů, především masových médií. Tradičními 

informačními zdroji, ze kterých se lidé dozvídali o politice, byly zpravodajské 

organizace, ať už novinové, rozhlasové či televizní. V případě americké televize 

to znamenalo sledovat především večerní zprávy na jedné ze tří celostátních stanic. 

Od 90. let ale pravidelná sledovanost právě večerních zpravodajských relací klesá, 

do roku 2008 o více než 40 %. Důvodů je samozřejmě více, ale jedním je i fakt, že více 

diváků zaměřuje svoji pozornost na tzv. soft news, žánr, který smazává hranici mezi 

informacemi a zábavou. Téměř polovina (46 %) diváků ve věku od 18 do 24 let uvedla, 

že se dozvěděla nějaké informace o prezidentské kampani v roce 2008 ze zábavných 

pořadů Saturday Night Live či The Daily Show with Jon Stewart. V případě 

prezidentských voleb v roce 2012 to samé uvedlo 31 % dospělé populace.90 

 V souvislosti s politickou satirou pořadu Saturday Night Live se tak mezi 

politology a mediálními teoretiky začalo hovořit o tzv. SNL efektu. „SNL efektem“ se 

míní schopnost pořadu ovlivňovat veřejné mínění a vylepšit tak, nebo naopak zhoršit, 

                                                
88 RYAN, Mike. SNL Election Special Scorecard: Mitt Romney In The Satirical Crosshairs. The 
Huffington Post [online]. 2012-11-20 [cit. 2015-11-16].  
Dostupné z: http://www.huffingtonpost.com/mike-ryan/snl-election-special-scorecard_b_1902196.html.  
89 FIGUEROA, Dariel. Here’s Your Complete History Of ‘Saturday Night Live’ Weekend Update 
Anchors. UPROXX [online]. 2014-09-14 [cit. 2015-11-16].  
Dostupné z: http://uproxx.com/tv/2014/09/snl-weekend-update-anchors-history/.  
90 LICHTER, S, Jody C. BAUMGARTNER a Jonathan S. MORRIS. Politics is a joke!: how TV 
comedians are remaking political life, s. 31-32.  



   

 

37 

  

obraz politika. Jedni tvrdí, že přestože politická satira v pořadu redukuje množství spolu 

soupeřících narativů jen na ty poutavé a tyto narativy jsou bezpochyby nějakým 

způsobem ponižující, na druhé straně mohou ukázat lidskou stránku politiků, 

kterým tak mohou diváci snadněji porozumět a případně se s nimi identifikovat. 

Jako dobrý příklad uvádějí ztvárnění prezidenta George H. W. Bushe v podání komika 

Dana Carveyho z konce 80. a začátku 90. let minulého století. Republikánský politik 

umírněných názorů působil nevýrazně, zvláště oproti svému charizmatickému 

předchůdci Ronaldu Reaganovi, který šel do politiky jako filmová hvězda. Carveyho 

karikatura ukázala Bushe jako někoho, kdo volí netradiční slovní spojení a má obecně 

zvláštní styl vyjadřování, což prý pomohlo Bushe přiblížit veřejnosti a dotvořit jeho 

obraz jako trochu potrhlého dobráka, kterému se člověk sice může smát, ale nebude ho 

kritizovat. Toto vyobrazení bylo navíc posíleno samotným Bushem, který sám čas 

od času opakovat Carveyho fráze a parodoval tak vlastně parodii sám sebe. Dalším 

příkladem, jak mohla narace přispět k popularizaci obrazu politika, mělo být ztvárnění 

prezidenta Billa Clintona. Herec Phil Hartman ho ztělesnil jako bystrého a přátelského 

člověka, který ale holduje ve velkém nezdravé stravě. Imitace  Darrella Hammonda 

Clintonův neukojitelný hlad přetvořily v touhu po ženách a sexu a pomohly 

tak bagatelizovat jeho milostný poměr s Monikou Lewinskou, který ve svých důsledcích 

vyústil až v pokus Kongresu o obžalobu prezidenta. Druzí se domnívají, že politická 

satira může mít záporný efekt např. na volební účast. Argumentují tím, že satira je 

založená primárně na zesměšňování politiky a politiků a ukazuje pouze jejich negativní 

stránky, což může diváky vést k větší míře apatie, cynismu a znechucení a to se může 

posléze projevit na jejich zapojení do politického procesu.91  

 Potenciál „SNL efektu“ narostl před prezidentskými volbami v roce 2008, 

kdy herečka Tina Feyová několikrát v pořadu imitovala guvernérku Aljašky 

a republikánskou kandidátku na viceprezidentku Sarah Palinovou. Palinová byla 

vykreslena jako někdo, komu chybí potřebný intelekt i zkušenosti a kdo se chová velice 

naivně. Po odvysílání prvního dílů pořadu, ve kterém byla Palinová takto ztvárněna, se 

dramaticky zvýšila sledovanost dílů následujících – zbytek řady sledovalo o 50 % více 

diváků, nejvíce za předchozích čtrnáct let. Rapidní pokles popularity Palinové 

před blížícími se volbami tak začali někteří teoretici i některá média dávat do souvislosti 

právě se zmiňovanými imitacemi a tuto souvislost označili termínem „Fey efekt“. 

                                                
91 MARX, Nick (ed.), Matt SIENKIEWICZ (ed.) a Ron BECKER (ed.). Saturday Night Live and 
American TV, s. 81-86.  
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Výzkum „Fey efektu“ politology Jody Baumgartnerem a Jonathanem Morrisem z East 

Carolina University, ukázal, že u vzorku oslovených vysokoškolských studentů ve věku 

18 - 24 let, kteří viděli některou z imitací, byla asi o 15 % vyšší pravděpodobnost, 

že nesouhlasili s nominací Sarah Palinové na viceprezidentskou kandidátku, 

než u studentů, kteří žádnou imitaci neviděli. Zároveň u první skupiny studentů byla 

o 11 % vyšší pravděpodobnost, že kvůli Sarah Palinové nebudou volit republikánského 

kandidáta na prezidenta Johna McCaina. Tyto negativní efekty byl nejvíce pozorovány 

u studentů identifikujících se s Republikánskou stranou a u těch, kteří se považovali 

za nezávislé. Studentům identifikujících se s Demokraty zhlédnutí imitací názory 

v podstatě nezměnilo, neboť si již předtím o Palinové utvořili výrazně negativnější 

obrázek než ostatní. Přestože jsou výsledky tohoto výzkumu zajímavé, sami autoři 

považují za nepravděpodobné, že by imitace Palinové měly nějaký vliv na samotné 

volby a poukazují na mnoho dalších faktorů které mohly zapříčinit pokles její popularity 

a upozorňují i na fakt, že jimi vybraný výzkumný vzorek nebyl reprezentativní na celou 

americkou populaci.92 

 

 

 

                                                
92 BAUMGARTNER, J. C., J. S. MORRIS a N. L. WALTH. The Fey Effect: Young Adults, Political 
Humor, and Perceptions of Sarah Palin in the 2008 Presidential Election Campaign. Public Opinion 
Quaterly [online]. 76 (1): 95-114 [cit. 2015-11-25]. DOI: 10.1093/poq/nfr060.  
Dostupné z: http://poq.oxfordjournals.org/cgi/doi/10.1093/poq/nfr060.  
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3. Obsahová analýza 
 

3.1 Výzkumná metoda 

 Pro potřeby této práce byla jako metoda výzkumu politické satiry v pořadu 

Saturday Night Live v letech 2008 - 2014 zvolena kvantitativní obsahová analýza. 

 Průběh a výsledky této metody zkoumání mediálních obsahů podléhají předem 

stanoveným pravidlům a postupům, což umožňuje zpětnou ověřitelnost výsledků, 

a vysoká míra strukturovanosti metody je velkou předností při zpracování velkého 

množství dat, přesně jako v případě této práce. Metodou takové obsahové analýzy se 

vybrané jevy vyskytující se ve zkoumaném obsahu kvantifikují a řadí do zvolených 

kategorií. Samotné výsledky analýzy je tak možné dále statisticky zpracovat a dají se 

v podobě číselných hodnot snadno a přehledně zanést do tabulek, popřípadě grafů, 

což umožní jejich snadnější vyhodnocení a následnou interpretaci.93  

 Aplikace metody kvantitativní obsahové analýzy při zkoumání politické satiry 

v pořadu SNL probíhala v následujících krocích. 

 

3.1.1 Výzkumné otázky 

 Autor si již v úvodu této práce vytyčil čtyři základní výzkumné otázky, na něž 

by měl prostřednictvím analýzy obsahu poskytnout odpovědi, které by charakterizovaly 

politickou satiru v pořadu SNL ve zvoleném období. Znění otázek bylo následující:  

 Otázka č. 1:  Jaký prostor byl v pořadu Saturday Night Live věnován   

   politické satiře? 

 Otázka č. 2: Jací politici byli v pořadu satiricky zobrazováni nejčastěji?  

 Otázka č. 3: Jaká politická témata byla v pořadu satiricky zobrazována  

   nejčastěji? 

 Otázka č. 4:  Jakou formou pořad satiricky zobrazoval jednotlivé politiky?  

 

                                                
93 SCHULZ, Winfried. Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 2011. 149 s. ISBN 978-80-
246-1980-4, s. 29-30, 76.  
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3.1.2 Charakteristika zkoumaného období 

 Zkoumané období let 2008 - 2012 bylo vybráno z toho důvodu, že se v jeho 

průběhu ve Spojených státech uskutečnily dvoje prezidentské a čtvery kongresové 

volby. Americké prezidentské volby se konají jednou za čtyři roky, ve zkoumaném 

období to bylo v letech 2008 a 2012. Volby do obou komor amerického Kongresu - 

Senátu a Sněmovny reprezentantů - se konají každé dva roky, v tomto případě tedy 

v letech 2008, 2010, 2012 a 2014. V senátních volbách se standardně obměňuje třetina 

ze sta křesel, ve volbách do Sněmovny reprezentantů vždy všech 435 křesel. 

 

3.1.2.1 Prezidentské volby 2008 

 Americké prezidentské volby v roce 2008 se konaly 4. 11. Za Demokratickou 

stranu kandidovalo deset politiků - senátoři Barack Obama, Hillary Clintonová, Joe 

Biden, Mike Gravel, Christopher Dodd a Evan Bayh, bývalý senátor John Edwards, člen 

Sněmovny reprezentantů Dennis Kucinich, guvernér Bill Richardson a bývalý guvernér 

Tom Vilsack. Výslednou stranickou nominaci získal Barack Obama a na post 

viceprezidenta byl nominován Joe Biden.94  

 O republikánskou nominaci se ucházelo dvanáct politiků - senátoři John McCain 

a Sam Brownback, bývalý senátor Fred Thompson, členové Sněmovny reprezentantů 

Ron Paul, Duncan Hunter a Tom Tancredo, bývalý guvernéři Mitt Romney, Mike 

Huckabee,  Tommy Thompson a Jim Gilmore, bývalý starosta města New York Rudy 

Giuliani a Alan Keyes). Republikáni nominovali Johna McCaina, jeho viceprezidentkou 

se měla stát guvernérka Aljašky Sarah Palinová.95  

 Své prezidentské kandidáty nominovaly i marginální politické strany. 

Za Libertariánskou stranu to byl bývalý člen Sněmovny reprezentantů Bob Barr, 

za Konstituční stranu Chuck Baldwin, za Zelené bývalá členka Sněmovny reprezentantů 

Cynthia McKinneyová. Nezávislým kandidátem byl advokát Ralph Nader.96  

 Volební kampaň se týkala několika zásadních témat (válka v Iráku, ekonomická 

krize a zdravotnická reforma), na která zastávali dva hlavní kandidáti, Barack Obama 

a John McCain, odlišné názory. Obama vystavěl svou kampaň na možnosti změny, 

                                                
94 The Presidential Candidates. The New York Times [online]. [cit. 2015-12-01].  
Dostupné z: http://politics.nytimes.com/election-guide/2008/candidates/.  
95 Ibid.  
96 Federal Elections 2008. Federal Election Commisson [online]. [cit. 2015-12-01].  
Dostupné z: http://www.fec.gov/pubrec/fe2008/federalelections2008.pdf.   
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kterou mělo jeho zvolení přinést, McCain na druhé straně vyzdvihoval svou dlouholetou 

politickou zkušenost.97  

 Ve volbách zvítězil se ziskem 365 z 538 hlasů volitelů a téměř 70 miliónů hlasů 

občanů (52,9 %) Barack Obama a stal se tak jako první Afroameričan 44. prezidentem 

USA. Do úřadu byl oficiálně inaugurován 20. 1. 2009.98  

 

3.1.2.2 Kongresové volby 2008 

 Souběžně s prezidentskými volbami se v roce 2008 uskutečnily i volby do obou 

komor amerického Kongresu. Hlavní témata byla v podstatě shodná s tématy 

prezidentských voleb, jen s větším důrazem na domácí politiku a především ekonomiku. 

Volby skončily vítězstvím Demokratické strany. Ta si v Senátu polepšila o osm křesel 

na celkový počet 59. Vůdcem demokratické většiny v Senátu zůstal Harry Reid.99 

Do Sněmovny reprezentantů usedlo 257 demokratických politiků, o 21 více 

než v předchozím funkčním období. Předsedkyní Sněmovny reprezentantů tak nadále 

zůstala demokratka Nancy Pelosiová.100  

 

3.1.2.3 Kongresové volby 2010 

 Další volby (tzv. midterm elections) do obou komor amerického Kongresu se 

proběhly 2. 11. 2010. Volby se nesly v atmosféře nespokojenosti s ekonomickou 

politikou administrativy prezidenta Obamy. Demokraté ztratili v Senátu šest křesel, 

nicméně si zachovali většinu 53 křesel.101 Ve Sněmovně reprezentantů zaznamenali 

Republikáni zisk 63 křesel a vytvořili tak s celkovými 242 křesly novou většinu, jejímž 

předsedou se stal John Boehner.102  

 

                                                
97 Elections 2008: On the Issues. The New York Times [online]. [cit. 2015-12-01].  
Dostupné z: http://elections.nytimes.com/2008/president/issues/economy.html.  
98 Federal Elections 2008. Federal Election Commisson [online]. 
99 Election Results 2008: Senate. The New York Times [online]. 2008-12-09 [cit. 2015-12-01].  
Dostupné z: http://elections.nytimes.com/2008/results/senate/votes.html.   
100 Election Results 2008: House of Representatives. The New York Times [online]. 2008-12-09 [cit. 
2015-12-01]. Dostupné z: http://elections.nytimes.com/2008/results/house/votes.html.   
101 Elections 2010: Senate Map. The New York Times [online]. [cit. 2015-12-01].  
Dostupné z: http://elections.nytimes.com/2010/results/senate.  
102 Elections 2010: House Map. The New York Times [online]. [cit. 2015-12-01].  
Dostupné z: http://elections.nytimes.com/2010/results/house.  
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3.1.2.4 Prezidentské volby 2012 

 V roce 2012 se prezidentské volby konaly 6. 11. Úřad prezidenta obhajoval 

za Demokraty Barack Obama, úřad viceprezidenta Joe Biden.103 

 Republikánů se o prezidentskou nominaci ucházelo deset - členové Sněmovny 

reprezentantů Ron Paul, Michelle Bachmannová a Thaddeus McCotter, bývalý senátor 

Rick Santorum, bývalý člen Sněmovny reprezentantů Newt Gingrich, guvernér Rick 

Perry, bývalí guvernéři Mitt Romney, Jon Huntsman a Buddy Roemer a Herman Cain. 

Nominaci získal Mitt Romney, o viceprezidenta se ucházel člen Sněmovny 

reprezentantů Paul Ryan.104  

 Kromě Demokratů a Republikánů nominovali své kandidáty opět i malé strany. 

Libertariáni nominovali bývalého guvernéra Garyho Johnsona, Zelení lékařku Jill 

Steinovou, Konstituční strana bývalého člena Sněmovny reprezentantů Virgila Gooda 

a Strana spravedlnosti bývalého starostu města Salt Lake City Rockyho Andersona.105  

 Ústředním tématem kampaně byl stav americké ekonomiky, řešily se především 

daně, federální schodek rozpočtu, sociální zabezpečení a financování zdravotnické 

reformy.106  

 Barack Obama byl se ziskem 332 hlasů volitelů a téměř 66 miliónů hlasů občanů 

(51,1 %) zvolen prezidentem i do druhého funkčního období. Jeho inaugurace proběhla 

20. 1. 2013.107  

 

3.1.2.5 Kongresové volby 2012 

 Ve stejný den jako prezidentské volby se v roce 2012 znovu uskutečnily i volby 

do obou komor Kongresu. Oproti předchozímu období si Demokraté o jedno křeslo 

posílili svoji většinu v Senátu.108 V případě Sněmovny reprezentantů získali Demokraté 

na úkor Republikánů osm křesel, nicméně poměr sil se tím výrazněji nezměnil.109 

                                                
103 Obama Clinches Democratic Nomination. CNN [online]. 2012-04-04 [cit. 2015-12-01].  
Dostupné z: http://whitehouse.blogs.cnn.com/2012/04/04/obama-clinches-democratic-nomination/.  
104 Election 2012: Republican Presidential Candidates. The New York Times [online]. [cit. 2015-12-01]. 
Dostupné z: http://elections.nytimes.com/2012/primaries/candidates.  
105 Federal Elections 2012. Federal Election Commission [online]. [cit. 2015-12-01].  
Dostupné z: http://www.fec.gov/pubrec/fe2012/federalelections2012.pdf.  
106 LAUTER, David. Central issues of Election 2012. Los Angeles Times [online]. 2012-10-13 [cit. 2015-
12-01]. Dostupné z: http://timelines.latimes.com/central-issues-election-2012/.  
107 Ibid.  
108 Elections 2012: Senate Map. The New York Times [online]. 2012-11-29 [cit. 2015-12-01].  
Dostupné z: http://elections.nytimes.com/2012/results/senate.  
109 Elections 2012: House Map. The New York Times [online]. 2012-11-29 [cit. 2015-12-01].  
Dostupné z: http://elections.nytimes.com/2012/results/house.  
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3.1.2.6 Kongresové volby 2014 

 Zatím poslední kongresové volby proběhly 4. 11. 2014. Volby so Senátu 

dopadly pro Demokratickou stranu ztrátou osmi křesel a tak i většiny. Republikáni 

tak poprvé po osmi letech s 54 křesly a Mitchem McConnellem v čele vytvořili 

v Senátu většinu.110 Demokraté utrpěli porážku i ve volbách do Sněmovny 

reprezentantů a ztratili dalších třináct křesel na úkor Republikánů, kteří tak s celkovými 

247 křesly posílili svoji většinu v této komoře Kongresu.111 Tyto volby postrádaly 

jakýkoliv sjednocující či vymezující prvek a možná i proto se těšily nejnižší volební 

účasti (36,4 %) od roku 1942.112  

 

3.1.3 Základní soubor jednotek 

 Základním vzorkem jednotek byly všechny díly pořadu Saturday Night Live, 

které byly odvysílány v průběhu zkoumaného období let 2008 - 2014. Vzorek se týkal 

celkem 160 dílů v rozmezí 33. - 40. řady pořadu.  

 

3.1.4 Vzorek analýzy 

 Po prvotním zhlédnutí všech dílů ze základního souboru jednotek byl 

pro samotnou obsahovou analýzu vybrán vzorek, který se časově překrýval s obdobími 

souvisejícími s prezidentskými a kongresovými volbami konanými ve zmiňovaném 

časovém úseku let 2008 - 2014. Vznikly tak vlastně čtyři menší vzorky, potažmo čtyři 

dílčí období, které se staly předmětem analýzy.   

 První dílčí dané období bylo ohraničeno dnem 27. 9. 2007, kdy se v pořadu 

poprvé objevila politická satira týkající se prezidentských voleb v roce 2008, a dnem 31. 

                                                
110 Elections 2014: Senate Election Results. The New York Times [online]. 2014-12-17 [cit. 2015-12-01]. 
Dostupné z: 
http://elections.nytimes.com/2014/results/senate?utm_source=top_nav&utm_medium=web&utm_campai
gn=election-2014.  
111 Elections 2014: House Election Results. The New York Times [online]. 2014-12-17 [cit. 2015-12-01]. 
Dostupné z: 
http://elections.nytimes.com/2014/results/house?utm_source=top_nav&utm_medium=web&utm_campai
gn=election-2014.  
112 ALTER, Charlotte. Voter Turnout in Midterm Elections Hits 72-Year Low. Time [online]. 2014-11-10 
[cit. 2015-12-01]. Dostupné z: http://time.com/3576090/midterm-elections-turnout-world-war-two/.  
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1. 2009, jakožto prvním dílem odvysílaným po inauguraci nově zvoleného amerického 

prezidenta. Do tohoto období spadal vzorek 29 dílů pořadu.  

 Ve druhém dílčím zkoumaném období se politická satira související s volbami 

do amerického Kongresu objevovala v pořadu ve dnech 25. 9. - 18. 12. 2010, vzorek 

tedy představovalo deset dílů.  

 Třetí dílčí zkoumané období reflektující prezidentské volby v roce 2012 trval 

od 24. 9. 2011 do 26. 1. 2013, důvod časového vymezení byl stejný jako v případě 

prvního období. Vzorek ve třetím období činil 36 dílů pořadu.  

 Čtvrté dílčí zkoumané období týkající se kongresových voleb v roce 2014 bylo 

ohraničeno dny 27. 9. - 20. 12. 2014, vzorek tak tvořilo deset dílů pořadu.  

 

3.1.5 Jednotka analýzy 

 Jednotky analýzy byly s ohledem na výzkumné otázky a kategorie obsahu 

stanoveny dvě - segment a zobrazení.  

 Segment byl definován jako tematicky ucelená a nezávislá část pořadu, která má 

jasně vymezený začátek a konec. Série po sobě jdoucích segmentů tvoří jeden díl 

pořadu.  

 Zobrazení autor definoval jako úsek, po který byl konkrétní politik objektem 

politické satiry. Každé zobrazení nabývalo časových hodnot v závislosti na délce trvaní 

satiry.  

 

3.1.6 Kategorie obsahu (proměnné) 

 Zkoumáno bylo několik kategorií obsahů, u nichž naměřené a interpretované 

hodnoty poskytly podrobné odpovědi na jednotlivé výzkumné otázky. Kategorie byly 

následující:    

- Počet a stopáž všech segmentů a segmentů obsahujících politickou satiru 

- Druh segmentu  

 Pořad má stabilní programové schéma, hodnoty, kterých tato kategorie nabývala, 

 byly proto s jedinou výjimkou ve všech dílčích zkoumaných obdobích stejné: 

 úvod (úvodní skeč), monolog (úvodní vystoupení hosta), skeč, hudební 

 vystoupení, Weekend Update (zpravodajský segment), An SNL Digital Short 

 (předtočený segment), závěr (rozloučení se hosta). 

- Počet a stopáž satirických zobrazení 
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- Aktér satirického zobrazení (hlavní činitel, o kom se promlouvá)  

- Stranická příslušnost aktéra 

- Počet kandidátů ve volbách 

- Téma politické satiry  

 Pro zjednodušení a lepší možnost porovnání byly předem určeny hodnoty, 

 kterých může tato kategorie nabývat: volby, domácí politika, zahraniční politika, 

 ekonomika, aféry. 

- Forma politické satiry  

 

3.2 Výstupy 

 Tato část práce prezentuje výsledky obsahové analýzy pro každé ze čtyř dílčích 

zkoumaných období. Naměřené hodnoty jsou podle výše stanovených proměnných 

zaneseny do tabulek. Pod tabulkami jsou následně připojeny jejich interpretace, 

které poskytují odpovědi na jednotlivé výzkumné otázky. Pro lepší přehlednost jsou 

výzkumné otázky uvedené nad příslušnými tabulkami.  Procentuálně vyjádřené hodnoty 

jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa, časové hodnoty stopáže jsou uvedeny 

v mezinárodním formátu hh:mm:ss. 

 

3.2.1 První dílčí zkoumané období 27. 9. 2007 - 31. 1. 2009 

 

Otázka č. 1: Jaký prostor byl v pořadu Saturday Night Live věnován politické satiře?  

Tabulka č. 1: Segmenty  

 Všechny segmenty Segmenty obsahující politickou satiru 
Celkový počet segmentů 398 70 
Procentuálně segmentů 100 % 17,59 % 
Průměrný počet na jeden díl 13,72 2,41 
Celková stopáž 29:29:11 4:30:15 
Procentuální stopáž 100 % 15,28 % 
Průměrná stopáž na jeden díl 1:01:00 0:09:19 

 

 Tabulka č. 1 znázorňuje, že zkoumaných 29 dílů pořadu se celkově skládalo 

z 398 segmentů, z nichž 70 (17,59 %) obsahovalo politickou satiru. Politická satira se 

tedy objevila průměrně ve 2,41 segmentu v rámci jednoho dílu pořadu. Délka stopáže 
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politické satiry činila 4:30:15 (15,28 %) z celkově odvysílaného času 29:29:11, 

což znamenalo průměrně 0:09:19 politické satiry na jeden díl pořadu.  

 

Tabulka č. 2: Druh segmentu  

 
Počet 
všech 

segmentů 

Počet segmentů 
obsahujících 

politickou satiru 

Procentuálně 
segmentů 

obsahujících 
politickou satiru 

Celková 
stopáž 

politické satiry 

Procentuální 
stopáž 

politické satiry 

Weekend 
Update 

29 29 100 % 0:55:49 20,65 % 

Úvod 29 26 89,66 % 2:36:22 57,86 % 
Skeč 218 14 6,42 % 0:55:09 20,41 % 
An SNL 
Digital Short 

17 1 5,88 % 0:02:55 1,08 % 

Monolog 26 0 0 % 0:00:00 0 % 
Hudební 
vystoupení 

53 0 0 % 0:00:00 0 % 

Závěr 26 0 0 % 0:00:00 0 % 
Celkem 398 70 17,59 % 4:30:15 100 % 

 

 Tabulka č. 2 ukazuje, že se politická satira nejčastěji objevovala 

ve zpravodajském segmentu Weekend Update, a to ve všech 29 případech. Ve 26 

případech (89,66 %) se pak objevila v úvodu, čtrnáctkrát (6,42 %) ve skečích a jednou 

(5,88 %) i v předtočeném segmentu An SNL Digital Short. Co se týká celkové stopáže, 

nejdéle trvala politická satira v úvodech, konkrétně 2:36:22 (57,86 %). Až poté 

následoval s časem 0:55:49 (20,41 %) segment Weekend Update, 0:55:09 (20,41 %) 

zabírala politická satira ve skečích a 0:02:55 (1,08 %) v segmentu An SNL Digital 

Short. V monolozích, hudebních vystoupeních a závěrech se politická satira 

nevyskytovala.  

 

Otázka č. 2: Jací politici byli v pořadu satiricky zobrazováni nejčastěji?  

Tabulka č. 3: Aktéři politické satiry  

 
Stranická 

příslušnost 
Počet 

zobrazení 
Procentuální 

zobrazení 
Celková stopáž 
politické satiry 

Procentuální 
stopáž politické 

satiry 
Barack Obama Demokraté 28 14,36 % 0:41:10 15,23 % 
Hillary 
Clintonová 

Demokraté 23 11,79 % 0:38:10 14,12 % 

John McCain Republikáni 23 11,79 % 0:42:39 15,78 % 
Sarah Palinová Republikáni 18 9,23 % 0:34:41 12,83 % 
George W. Bush Republikáni 14 7,18 % 0:05:31 2,04 % 
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Joe Biden Demokraté 9 4,62 % 0:15:44 5,82 % 
Bill Clinton Demokraté 8 4,10 % 0:09:07 3,37 % 
Rod Blagojevich Demokraté 7 3,59 % 0:10:28 3,87 % 
John Edwards Demokraté 5 2,56 % 0:02:54 1,07 % 
Rudy Giuliani Republikáni 4 2,05 % 0:01:15 0,46 % 
Laura Bushová Republikáni 3 1,54 % 0:00:46 0,28 % 
Fred Thompson Republikáni 3 1,54 % 0:03:54 1,44 % 
Bill Richardson Demokraté 3 1,54 % 0:02:05 0,77 % 
Christopher Dodd Demokraté 3 1,54 % 0:02:51 1,05 % 
David Paterson Demokraté 3 1,54 % 0:08:55 3,30 % 
Mahmúd 
Ahmadínežád 

- 2 1,03 % 0:05:04 1,87 % 

Dennis Kucinich Demokraté 2 1,03 % 0:01:27 0,54 % 
Mitt Romney Republikáni 2 1,03 % 0:00:34 0,21 % 
Al Gore Demokraté 2 1,03 % 0:05:02 1,86 % 
Mike Gravel Demokraté 2 1,03 % 0:01:48 0,67 % 
Arnold 
Schwarzenegger 

Republikáni 2 1,03 % 0:00:34 0,21 % 

Eliot Spitzer Demokraté 2 1,03 % 0:04:07 1,52 % 
Robert Byrd Demokraté 2 1,03 % 0:02:24 0,89 % 
Barney Frank Demokraté 2 1,03 % 0:02:57 1,09 % 
Fidel Castro - 1 0,51 % 0:00:09 0,06 % 
Mike Huckabee Republikáni 1 0,51 % 0:02:40 0,99 % 
Michael 
Bloomberg 

Nezávislí 1 0,51 % 0:00:13 0,08 % 

Charlie Crist Republikáni 1 0,51 % 0:00:14 0,09 % 
Jimmy Carter Demokraté 1 0,51 % 0:03:03 1,13 % 
Donald Rumsfeld Republikáni 1 0,51 % 0:00:20 0,12 % 
Vito Fosella Republikáni 1 0,51 % 0:00:15 0,09 % 
Nancy Pelosiová Demokraté 1 0,51 % 0:01:11 0,44 % 
Michelle 
Obamová 

Demokraté 1 0,51 % 0:02:02 0,75 % 

Dick Cheney Republikáni 1 0,51 % 0:04:58 1,84 % 
Larry Craig Republikáni 1 0,51 % 0:00:13 0,08 % 
John Murtha Demokraté 1 0,51 % 0:03:47 1,40 % 
Carolyn 
Maloneyová 

Demokraté 1 0,51 % 0:00:23 0,14 % 

Saxby Chambliss Republikáni 1 0,51 % 0:00:12 0,07 % 
Walter Jones Republikáni 1 0,51 % 0:00:47 0,29 % 
Gregory Meeks Demokraté 1 0,51 % 0:00:30 0,19 % 
Peter King Republikáni 1 0,51 % 0:00:16 0,10 % 
Richard Shelby Republikáni 1 0,51 % 0:00:49 0,30 % 
Evan Bayh Demokraté 1 0,51 % 0:00:10 0,06 % 
Elizabeth 
Doleová 

Republikáni 1 0,51 % 0:00:30 0,19 % 

Steve Chu Demokraté 1 0,51 % 0:00:11 0,07 % 
Roland Burris Demokraté 1 0,51 % 0:03:05 1,14 % 
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Richard Nixon Republikáni 1 0,51 % 0:00:10 0,06 % 
Celkem   195 100 % 4:30:15 100 % 

 

 V tabulce č. 3 je zobrazeno, že se politická satira celkově týkala 47 osob, 

s dvěma výjimkami (prezident Íránu Mahmúd Ahmadínežád a prezident Kuby Fidel 

Castro) to byli Američané. Kromě Michelle Obamové (manželky senátora a následně 

prezidenta Baracka Obamy) a Laury Bushové (manželky prezidenta George W. Bushe) 

byli všichni aktéři bývalí či současní politici. Demokratický senátor a následně vítěz 

prezidentských voleb Barack Obama byl s 28 zobrazeními (14,36 %) nejčastějším 

terčem politické satiry. John McCain, republikánský senátor a kandidát na prezidenta, 

byl aktérem 23 zobrazení (11,79 %), která ale celkově trvala 0:42:39 (15,78 % stopáže), 

což bylo o 0:01:29 déle než v případě Baracka Obamy. Ve stejném počtu jako John 

McCain byla zobrazena i demokratická senátorka a kandidátka na prezidentku Hillary 

Clintonová, ale byla aktérkou politické satiry kratší dobu, konkrétně 0:38:10 (14,12 % 

stopáže). Republikánská guvernérka a kandidátka na viceprezidentku Sarah Palinová 

byla terčem satiry v osmnácti zobrazeních (9,23 %) trvajících 0:34:41 (12,83 % 

stopáže). Prezident George W. Bush byl zobrazen ve čtrnácti případech (7,18 %) 

po dobu 0:05:31 (2,04 % stopáže). Ostatní aktéři byli zobrazeni v méně než deseti 

případech.  

 

Tabulka č. 4: Stranická příslušnost aktérů  

 
Počet 
aktérů 

Počet 
zobrazení 

Procentuální 
zobrazení 

Celková stopáž 
politické satiry 

Procentuální stopáž 
politické satiry 

Demokraté 24 110 56,41 % 2:43:31 60,51 % 
Republikáni 20 81 41,54 % 1:41:18 37,48 % 
Nezávislí 1 1 0,51 % 0:00:13 0,08 % 
Ostatní 2 3 1,54 % 0:05:13 1,93 % 
Celkem 47 195 100 % 4:30:15 100 % 

 

 Tabulka č. 4 navazuje na tabulku předchozí a detailněji rozebírá hodnoty spojené 

se stranickou příslušností aktérů politické satiry. Členové Demokratické strany, kterých 

se v pořadu objevilo 24, byli zobrazeni nejčastěji, celkem 110krát (56,41 %) po dobu 

2:43:31 (60,51 % stopáže). Dvacet aktérů politické satiry příslušících k Republikánské 

straně bylo jejím terčem v 81 případech (41,54 %), které trvaly 1:41:18 (37,48 % 

stopáže). Starosta města New York Michael Bloomberg, který byl zobrazen jednou 

(0,51 %) po dobu třinácti sekund (0,08 % stopáže), nepatřil k ani jedné ze dvou výše 

zmíněných politických stran, sám sebe považoval za nezávislého. Zahraniční politici 
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Mahmúd Ahmadínežád a Fidel Castro, kteří byli dohromady zobrazeni třikrát (1,54 %) 

se stopáží 0:05:13 (1,93 %), nespadali ani do jedné kategorie, jsou tedy řazeni mezi 

ostatní.  

 

Tabulka č. 5: Kandidáti ve volbách 

 
Počet 
aktérů 

Počet 
zobrazení 

Procentuální 
zobrazení 

Celková stopáž 
politické satiry 

Procentuální stopáž 
politické satiry 

Demokraté 8 69 35,38 % 2:43:31 36,70 % 
Republikáni 6 51 26,15 % 1:41:18 31,72 % 
Kandidáti celkem 14 120 61,54 % 3:04:54 68,42 % 

 

 Tabulka č. 5 ukazuje počet aktérů, kteří kandidovali v prezidentských volbách 

v roce 2008. Příslušné procentuální hodnoty jsou vztaženy ke všem zobrazením (195) 

a celkové stopáži politické satiry (4:30:15). Kandidátů bylo mezi všemi aktéry politické 

satiry celkem čtrnáct a dohromady byli zobrazeni 120krát (61,54 %) po dobu 3:04:54 

(68,42 % stopáže). Na pozici prezidenta kandidovalo sedm demokratických politiků: 

senátoři Barack Obama, John Edwards, Christopher Dodd a Mike Gravel, senátorka 

Hillary Clintonová, člen Sněmovny reprezentantů Dennis Kucinich a guvernér Bill 

Richardson, na pozici viceprezidenta kandidoval senátor Joe Biden. Demokraté byli 

aktéry politické satiry nejčastěji a nejdéle, a to v 69 případech (35,38 %) trvajících 

2:43:31 (36,70 % stopáže). Republikáni měli pět kandidátů na prezidenta: senátory 

Johna McCaina a Freda Thompsona, bývalé guvernéry Mitta Romneyho a Mika 

Huckabeeho a bývalého starostu města New York Rudyho Giulianiho. 

Na viceprezidentku kandidovala guvernérka Sarah Palinová. Tito republikánští 

kandidáti byli zobrazeni 51krát (26,15 %) s celkovou stopáží 1:41:18 (31,72 %).  

 

Otázka č. 3: Jaká politická témata byla v pořadu satiricky zobrazována nejčastěji? 

Tabulka č. 6: Téma politické satiry  

 
Počet 

zobrazení 
Procentuální 

zobrazení 
Celková stopáž 
politické satiry  

Procentuální stopáž 
politické satiry 

Volby 113 57,95 % 3:08:05 69,59 % 
Domácí politika 28 14,36 % 0:35:08 13,00 % 
Zahraniční 
politika 

12 6,15 % 0:14:09 5,24 % 

Ekonomika 11 5,64 % 0:06:34 2,43 % 
Aféry 10 5,13 % 0:10:26 3,86 % 
Jiné 21 10,77 % 0:15:53 5,88 % 
Celkem 195 100 % 4:30:15 100 % 
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 Tabulka č. 6 ukazuje, že politické satiře dominovalo téma voleb se 113 

zobrazeními (57,95 %). Jednalo se pouze o volby prezidentské, kongresové volby pořad 

nereflektoval. Volby byly zároveň nejdéle zobrazovaným tématem, jejich stopáž činila 

3:02:15 (69,59 %). Následovala domácí politika s 28 zobrazeními (14,36 %) a 0:35:08 

stopáže (13 %), zahraniční politika s dvanácti zobrazeními (6,15 %) trvajícími 0:14:09 

(5,24 % stopáže), téma ekonomiky bylo zobrazeno jedenáctkrát (5,64 %) po dobu 

0:06:34 (2,43 % stopáže) a deset zobrazení (5,13%) s 0:10:25 stopáže (3,86%) bylo 

věnováno aférám. Žádné ze zbylých 21 zobrazení (10,77 %) se stopáží 0:15:53 (5,88 %) 

nespadalo ani do jednoho ze zvolených témat.   

 

Otázka č. 4: Jakou formou pořad satiricky zobrazoval jednotlivé politiky? 

Tabulka č. 7: Forma politické satiry  

 
Počet 

zobrazení 
Procentuální 

zobrazení 
Celková stopáž 
politické satiry 

Procentuální stopáž 
politické satiry 

Komentovaná 
fotografie 

97 49,74 % 0:23:47 8,80 % 

Imitace 84 43,08 % 3:27:56 76,94 % 
Vystoupení 
osobně  

10 5,13 % 0:25:54 9,58 % 

Verbální 3 1,54 % 0:07:30 2,78 % 
Animace 1 0,51 % 0:05:08 1,90 % 
Celkem 195 100 % 4:30:15 100 % 

 

 V tabulce č. 7 je zachyceno, v jaké formě byla politická satira v prvním dílčím 

zkoumaném období vyjadřována. V nejvíce případech, v počtu 97 (49,74 %), byli 

politici zobrazeni ve formě komentované fotografie, která je typickým výrazovým 

prostředkem zpravodajského segmentu Weekend Update (viz kapitola 2.4.1). Imitováni 

byli politici 84krát (43,08 %) a v deseti případech (5,13 %) se v pořadu sami objevili. 

Osobně se vysílání zúčastnili Barack Obama, Hillary Clintonová, Mike Huckabee, Rudy 

Giuliani, John McCain a Sarah Palinová. Všichni jmenovaní byli kandidáty 

v prezidentských volbách. Ve třech případech (1,54 %) bylo o politicích referováno 

pouze verbálně a jednou (0,51 %) se objevili v animovaném skeči. Co se týče stopáže, 

zdaleka nejdéle trvaly imitace, a to 3:27:56 (76,94 %). Osobní vystoupení politiků trvala 

0:25:54 (9,58 %), forma komentovaných fotografií zabrala 0:23:47 (8,80 %), verbální 

politická satira trvala 0:07:30 (2,78 %) a stopáž jediné animace byla 0:05:08 (1,90 %).  
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3.2.2 Druhé dílčí zkoumané období 25. 9. - 18. 12. 2010 

 

Otázka č. 1: Jaký prostor byl v pořadu Saturday Night Live věnován politické satiře? 

Tabulka č. 8: Segmenty  

 Všechny segmenty Segmenty obsahující politickou satiru 
Celkový počet segmentů 158 20 
Procentuálně segmentů 100 % 12,66 % 
Průměrný počet na jeden díl 15,8 2 
Celková stopáž  11:04:09 0:56:53 
Procentuální stopáž 100 % 8,56 % 
Průměrná stopáž na jeden díl  1:06:25 0:05:41 

 

 Z tabulky č. 8 lze vyčíst, že zkoumaných deset dílů pořadu se celkově skládalo 

ze 158 segmentů, z nichž dvacet (12,66 %) obsahovalo politickou satiru. Politická satira 

se tedy objevila průměrně ve dvou segmentech v rámci jednoho dílu pořadu. Délka 

stopáže politické satiry činila 0:56:53 (8,56 %) z celkově odvysílaného času 11:04:09, 

což znamenalo průměrně 0:05:41 politické satiry na jeden díl pořadu.   

 Oproti prvnímu dílčímu zkoumanému období se satira v tomto objevovala 

v méně procentech segmentů a s kratší procentuální stopáží.  

 

Tabulka č. 9: Druh segmentu  

 
Počet 
všech 

segmentů 

Počet segmentů 
obsahujících 

politickou satiru 

Procentuálně 
segmentů 

obsahujících 
politickou satiru 

Celková 
stopáž 

politické satiry  

Procentuální 
stopáž 

politické satiry 

Weekend 
Update 

10 10 100 % 0:23:20 41,02 % 

Úvod 10 9 90 % 0:32:09 56,52 % 
Skeč 89 1 1,12 % 0:01:24 2,46 % 
Monolog 10 0 0 % 0:00:00 0 % 
An SNL 
Digital Short 

9 0 0 % 0:00:00 0 % 

Hudební 
vystoupení 

20 0 0 % 0:00:00 0 % 

Závěr 10 0 0 % 0:00:00 0 % 
Celkem 158 20 12,66 % 0:56:53 100 % 

 

 Tabulka č. 9 ukazuje, že se politická satira nejčastěji objevovala 

ve zpravodajském segmentu Weekend Update, a to ve všech deseti případech. V devíti 

případech (90 %) se pak objevila v úvodu a jednou (1,12 %) ve skeči. Co se týká 

celkové stopáže, nejdéle trvala politická satira v úvodech, konkrétně 0:32:09 (56,52 %). 
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Poté následoval segment Weekend Update s časem satiry 0:23:20 (41,02 %). V jednom 

skeči zabírala politická satira 0:01:24 (2,46 %). V monolozích, hudebních vystoupeních, 

závěrech, se politická satira opět nevyskytovala a tentokrát ani v segmentu An SNL 

Digital Short.  

 Porovnají-li se naměřené hodnoty opět s prvním dílčím zkoumaným obdobím, je 

patrný výrazný úbytek politické satiry v segmentu skečů a naopak procentuální nárůst 

její stopáže v segmentu Weekend Update.  

 

Otázka č. 2: Jací politici byli v pořadu satiricky zobrazováni nejčastěji?  

Tabulka č. 10: Aktéři politické satiry  

 
Stranická 

příslušnost 
Počet 

zobrazení 
Procentuální 

zobrazení 
Celková stopáž 
politické satiry 

Procentuální 
stopáž politické 

satiry 
Barack Obama Demokraté 11 20,75 % 0:10:23 18,25 % 
Christine 
O'Donnellová 

Republikáni 4 7,55 % 0:07:21 12,92 % 

David Paterson Demokraté 4 7,55 % 0:06:38 11,66 % 
Rahm Emanuel Demokraté 3 5,66 % 0:03:44 6,56 % 
George W. Bush Republikáni 3 5,66 % 0:02:51 5,01 % 
Hillary 
Clintonová 

Demokraté 3 5,66 % 0:00:45 1,32 % 

Mahmúd 
Ahmadínežád 

- 2 3,77 % 0:02:35 4,54 % 

Jimmy McMillan Republikáni 2 3,77 % 0:02:52 5,04 % 
Joe Biden Demokraté 2 3,77 % 0:03:39 6,42 % 
Sarah Palinová Republikáni 2 3,77 % 0:02:11 3,84 % 
Nancy Pelosiová Demokraté 2 3,77 % 0:01:56 3,40 % 
Charles Rangel Demokraté 2 3,77 % 0:01:52 3,28 % 
Kim Čong-il - 1 1,89 % 0:00:13 0,38 % 
Kim Čong-un - 1 1,89 % 0:00:15 0,44 % 
Arnold 
Schwarzenegger 

Republikáni 1 1,89 % 0:00:05 0,15 % 

Harry Reid Demokraté 1 1,89 % 0:02:13 3,90 % 
Ken Buck Republikáni 1 1,89 % 0:00:16 0,47 % 
Rudy Giuliani Republikáni 1 1,89 % 0:00:14 0,41 % 
Chu Ťin-tchao - 1 1,89 % 0:02:00 3,52 % 
John McCain Republikáni 1 1,89 % 0:00:16 0,47 % 
John Boehner Republikáni 1 1,89 % 0:01:35 2,78 % 
Muammar 
Kaddáfí 

- 1 1,89 % 0:00:23 0,67 % 

Hamíd Karzáí - 1 1,89 % 0:00:16 0,47 % 
Bill Clinton Demokraté 1 1,89 % 0:00:10 0,29 % 
Michael Steele Republikáni 1 1,89 % 0:02:10 3,81 % 



   

 

53 

  

Celkem  53 100 % 0:56:53 100 % 

 

 V tabulka č. 10 je ukázáno, že se politická satira celkově týkala 25 osob, z nichž 

šest bylo zahraničních politiků (Mahmúd Ahmadínežád, vůdci KLDR Kim Čong-il 

a Kim Čong-un, prezident Číny Chu Ťin-tchao, vůdce Libye Muammar Kaddáfí 

a prezident Afghánistánu Hamíd Karzáí), zbytek opět tvořili bývalí či současní američtí 

politici. Přestože bylo druhé dílčí zkoumané období téměř třikrát kratší než to první, 

bylo v něm zobrazeno třikrát více zahraničních politiků s celkově delší stopáží. 

Prezident Barack Obama byl s jedenácti zobrazeními (20,75 %) se stopáží 0:10:23 

(18,25%) nejčastějším terčem politické satiry. Republikánská kandidátka do Senátu 

Christine O’Donnellová byla aktérkou čtyř zobrazení (7,55 %), která celkově trvala 

0:07:21 (12,92 % stopáže). Ve stejném počtu jako Christine O’Donnellová byl zobrazen 

i demokratický guvernér David Paterson, ten byl aktérem politické satiry po dobu 

0:06:38 (11,66 % stopáže). Shodně po třech zobrazeních (5,66 %) měl bývalý ředitel 

kanceláře Bílého domu Rahm Emanuel, bývalý prezident George W. Bush a ministryně 

zahraničí Hillary Clintonová. Ostatní aktéři byli zobrazeni ve dvou a méně případech.  

 

Tabulka č. 11: Stranická příslušnost aktérů  

 
Počet 
aktérů 

Počet 
zobrazení 

Procentuální 
zobrazení 

Celková stopáž 
politické satiry 

Procentuální stopáž 
politické satiry 

Demokraté 9 29 54,72 % 0:31:20 55,08 % 
Republikáni 10 17 32,08 % 0:19:51 34,90 % 
Ostatní 6 7 13,21 % 0:05:42 10,02 % 
Celkem 25 53 100 % 0:56:53 100 % 

 

 Tabulka č. 11 navazuje na tabulku předchozí a detailněji ukazuje hodnoty 

spojené se stranickou příslušností aktérů politické satiry. Devět členů Demokratické 

strany, kteří se v pořadu objevili, bylo zobrazeno celkem 29krát (54,72 %) po dobu 

0:31:20 (55,08 % stopáže). Deset aktérů příslušících k Republikánské straně bylo 

terčem satiry v sedmnácti případech (32,08 %), které trvaly 0:19:51 (34,90 % stopáže). 

V komentáři k tabulce č. 10 byla uvedena jména šesti zahraničních politiků, kteří tím 

pádem nepříslušeli ani k jedné politické straně. Ti byli zobrazeni sedmkrát (13,21 %) 

s celkovou stopáží 0:05:42 (10,02 %).   
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Tabulka č. 12: Kandidáti ve volbách 

 
Počet 
aktérů 

Počet 
zobrazení 

Procentuální 
zobrazení 

Celková stopáž 
politické satiry 

Procentuální stopáž 
politické satiry 

Republikáni 3 7 13,20 % 0:10:29 18,43 % 
Demokraté 1 1 1,89 % 0:02:13 3,90 % 
Kandidáti celkem 4 8 15,09 % 0:12:42 22,33 % 

 

 Tabulka č. 12 ukazuje počet aktérů, kteří kandidovali v kongresových volbách 

v roce 2010. Procentuální hodnoty jsou vztaženy ke všem zobrazením (53) a celkové 

stopáži politické satiry (0:56:53) ve druhém dílčím zkoumaném období. Kandidáti byli 

mezi všemi aktéry politické satiry celkem čtyři a dohromady byli zobrazeni osmkrát 

(15,09 %) po dobu 0:12:42 (22,33 % stopáže). Tři republikánští kandidáti byli zobrazeni 

sedmkrát (13,20 %) s celkovou stopáží 0:10:29 (18,43 %). Jednalo se o kandidátku 

na senátorku Christine O’Donnellovou a kandidáty na senátora Kena Bucka a Jimmyho 

McMillana. Svou senátorskou pozici obhajoval za Demokraty Harry Reid a aktérem 

politické satiry byl jednou (1,89 %) po dobu 0:02:13 (3,90 % stopáže).  

 Z těchto výsledků se dá odhadovat, že kandidáti v kongresových volbách v roce 

2010, především ti demokratičtí, nebyli příliš atraktivním zdrojem politické satiry.  

 

Otázka č. 3: Jaká politická témata byla v pořadu satiricky zobrazována nejčastěji? 

Tabulka č. 13: Téma politické satiry  

 
Počet 

zobrazení 
Procentuální 

zobrazení 
Celková stopáž 
politické satiry 

Procentuální stopáž 
politické satiry 

Volby 14 26,42 % 0:23:17 40,93 % 
Domácí politika 13 24,53 % 0:09:25 16,55 % 
Zahraniční 
politika 

12 22,64 % 0:08:37 15,15 % 

Ekonomika 6 11,32 % 0:08:40 15,24 % 
Aféry 0 0 % 0:00:00 0 % 
Jiné 8 15,09 % 0:06:54 12,13 % 
Celkem 53 100 % 0:56:53 100 % 

 

 Jak je možné vypozorovat z tabulky č. 13, nejčastějším tématem politické satiry 

byly volby se čtrnácti zobrazeními (26,42 %). Volby byly zároveň i nejdéle 

zobrazovaným tématem, jejich stopáž činila 0:23:17 (40,93 %). Následovala domácí 

politika se třinácti zobrazeními (24,53 %) a stopáží 0:09:25 (16,55 %), zahraniční 

politika s dvanácti zobrazeními (22,64 %) trvajícími 0:08:37 (15,15 % stopáže) a téma 

ekonomiky bylo zobrazeno šestkrát (11,32 %) po dobu 0:08:40 (15,24 % stopáže). 
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Zobrazení související s aférami se v tomto období v pořadu nevyskytovala. Zbylých 

osm zobrazení (15,09 %) se stopáží 0:06:54 (12,13 %) nespadalo ani do jednoho 

ze zvolených témat.  

 V tomto období byly sice volby nejzobrazovanějším tématem politické satiry, 

nicméně jejich procentuální zobrazení i stopáž nabývaly mnohem nižších hodnot 

než v prvním dílčím zkoumaném období. Politická satira se poměrně více orientovala 

na zahraniční politiku a ekonomiku.  

 

Otázka č. 4: Jakou formou pořad satiricky zobrazoval jednotlivé politiky? 

Tabulka č. 14: Forma politické satiry  

 
Počet 

zobrazení 
Procentuální 

zobrazení 
Celková stopáž 
politické satiry 

Procentuální stopáž 
politické satiry 

Imitace 26 49,06 % 0:42:01 73,86 % 
Komentovaná 
fotografie 

25 47,16 % 0:09:50 17,29 % 

Vystoupení 
osobně  

1 1,89 % 0:02:47 4,89 % 

Verbální 1 1,89 % 0:02:15 3,96 % 
Celkem 53 100 % 0:56:53 100 % 

 

 Tabulka č. 14 ukazuje, že v nejvíce zobrazeních, v počtu 26 (49,06 %), byli 

politici imitováni. Komentovaná fotografie politiků se objevila 25krát (47,16 %). 

Osobně se vysílání zúčastnil jednou (1,89 %) guvernér David Paterson po dobu 0:02:47 

(4,89 %). Také v jednom případě (1,89 %) bylo o politicích referováno pouze verbálně. 

Co se týče stopáže, téměř tři čtvrtiny času satiry trvaly imitace, konkrétně 0:42:01 

(73,86 %). Forma komentovaných fotografií trvala 0:09:50 (17,29 %) a verbální 

politická satira 0:02:15 (3,96 %).  

 Ve srovnání s prvním dílčím zkoumaným obdobím se snížila procentuální 

zobrazení i stopáž osobních vystoupení politiků, na druhé straně vzrostla procentuální 

stopáž komentovaných fotografií, což potvrzuje výše zmiňovaný nárůst stopáže 

v segmentu Weekend Update, který právě komentovaných fotografií využívá 

jako hlavní formy politické satiry.  
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3.2.3 Třetí dílčí zkoumané období 24. 9. 2011 - 26. 1. 2013 

 

Otázka č. 1: Jaký prostor byl v pořadu Saturday Night Live věnován politické satiře? 

Tabulka č. 15: Segmenty  

 Všechny segmenty Segmenty obsahující politickou satiru 
Celkový počet 485 68 
Procentuálně segmentů 100 % 14,02 % 
Průměrný počet na jeden díl 13,47 1,89  
Celková stopáž  38:08:43 3:19:59 
Procentuální stopáž 100 % 8,74 % 
Průměrná stopáž na jeden díl 1:03:35 0:05:33 

 

 Tabulka č. 15 v souhrnu ukazuje, že 36 dílů pořadu se celkově skládalo ze 485 

segmentů, z nichž 68 obsahovalo politickou satiru (14,02 %). Politická satira se tedy 

objevila průměrně v 1,89 segmentu v rámci jednoho dílu pořadu. Délka stopáže 

politické satiry činila 3:19:59 (8,74 %) z celkově odvysílaného času 38:08:43, 

což znamenalo průměrně 0:05:33 politické satiry na jeden díl pořadu.  

 V tomto zkoumaném období se politická satira objevovala v o něco více 

segmentech a s nepatrně delší procentuální stopáží než v období druhém, ale přesto 

s o poznání nižšími hodnotami než vykazovalo období první.  

 

Tabulka č. 16: Druh segmentu  

 
Počet 
všech 

segmentů 

Počet segmentů 
obsahujících 

politickou satiru 

Procentuální 
počet segmentů 

obsahujících 
politickou satiru 

Celková 
stopáž 

politické satiry 

Procentuální 
stopáž 

politické satiry 

Weekend 
Update 

36 36 100 % 1:00:34 30,29 % 

Úvod 36 26 72,22 % 2:02:26 61,22 % 
Skeč 265 6 2,26 % 0:16:59 8,49 % 
Monolog 34 0 0 % 0:00:00 0 % 
An SNL 
Digital Short 

11 0 0 % 0:00:00 0 % 

Hudební 
vystoupení 

69 0 0 % 0:00:00 0 % 

Závěr 34 0 0 % 0:00:00 0 % 
Celkem 485 68 14,02 % 3:19:59 100 % 

 

 Hodnoty v tabulce č. 16 ukazují, že se politická satira nejčastěji objevovala 

ve zpravodajském segmentu Weekend Update, a to ve všech 36 případech. Ve 26 

případech (72,22 %) se pak objevila v úvodu a šestkrát (2,26 %) ve skečích. Co se týká 
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celkové stopáže, nejdéle trvala politická satira v úvodech, konkrétně 2:02:26 (61,22 %). 

Až poté následoval s časem 1:00:34 (30,29 % stopáže) segment Weekend Update 

a 0:16:59 stopáže (8,49 %) zabírala politická satira ve skečích. V monolozích, segmentu 

An SNL Digital Short, hudebních vystoupeních a závěrech se politická satira opět 

nevyskytovala.  

 Ve srovnání s dvěma předešlými dílčími zkoumanými obdobími, trvala nyní 

politická satira procentuálně ještě déle v úvodech. Segment Weekend Update zaujímal 

delší procentuální stopáž satiry než v první období, ale kratší než ve druhém. Satira 

zároveň oproti druhému období přibyla ve skečích.   

 

Otázka č. 2: Jací politici byli v pořadu satiricky zobrazováni nejčastěji? 

Tabulka č. 17: Aktéři politické satiry  

Aktér satiry 
Stranická 

příslušnost 
Počet 

zobrazení 
Procentuální 

zobrazení 
Celková stopáž 
politické satiry 

Procentuální 
stopáž politické 

satiry 
Mitt Romney Republikáni 39 22,54 % 0:56:37 28,31 % 
Barack Obama Demokraté 29 16,76 % 0:38:01 19,01 % 
Herman Cain Republikáni 12 6,94 % 0:09:10 4,58 % 
Rick Santorum Republikáni 11 6,36 % 0:08:52 4,43 % 
Rick Perry Republikáni 10 5,78 % 0:10:28 5,23 % 
Newt Gingrich Republikáni 9 5,20 % 0:02:42 1,35 % 
Joe Biden Demokraté 6 3,47 % 0:08:03 4,03 % 
Michele 
Bachmannová 

Republikáni 5 2,89 % 0:05:36 2,80 % 

Chris Christie Republikáni 5 2,89 % 0:09:21 4,68 % 
Paul Ryan Republikáni 5 2,89 % 0:04:49 2,41 % 
Ron Paul Republikáni 4 2,31 % 0:01:11 0,59 % 
Michael 
Bloomberg 

Nezávislí 4 2,31 % 0:07:29 3,74 % 

Ann Romneyová Republikáni 4 2,31 % 0:05:49 2,91 % 
Jon Huntsman Republikáni 3 1,73 % 0:03:37 1,81 % 
Sarah Palinová Republikáni 3 1,73 % 0:03:15 1,63 % 
Kim Čong-un - 3 1,73 % 0:02:50 1,42 % 
Alžběta II. - 2 1,16 % 0:02:22 1,18 % 
Michelle 
Obamová 

Demokraté 2 1,16 % 0:01:10 0,58 % 

Hillary 
Clintonová 

Demokraté 2 1,16 % 0:01:21 0,68 % 

Mahmúd 
Ahmadínežád 

- 2 1,16 % 0:03:39 1,83 % 

Muammar 
Kaddáfí 

- 1 0,58 % 0:03:07 1,56 % 

Angela - 1 0,58 % 0:00:09 0,08 % 
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Merkelová 

Nicolas Sarkozy - 1 0,58 % 0:00:09 0,08 % 
Silvio Berlusconi - 1 0,58 % 0:00:08 0,07 % 
Princ Philip - 1 0,58 % 0:02:15 1,13 % 
George W. Bush Republikáni 1 0,58 % 0:01:44 0,87 % 
Bill Clinton Demokraté 1 0,58 % 0:00:12 0,10 % 
Bašár Asad - 1 0,58 % 0:02:36 1,30 % 
Tag Romney Republikáni 1 0,58 % 0:00:20 0,17 % 
Josh Romney Republikáni 1 0,58 % 0:00:20 0,17 % 
Matt Romney Republikáni 1 0,58 % 0:00:20 0,17 % 
John Boehner Republikáni 1 0,58 % 0:02:11 1,09 % 
Vladimir Putin - 1 0,58 % 0:00:06 0,05 % 
Celkem  173 100,00 % 3:19:59 100,00 % 

 

 Tabulka č. 17 zobrazuje jména aktérů politické satiry. Ta se celkově týkala 33 

osob, deset z nich byli zahraniční politici (Kim Čong-un, královna Spojeného království 

Alžběta II. s manželem princem Philipem, Mahmúd Ahmadínežád, zesnulý vůdce Libye 

Muammar Kaddáfí, kancléřka Německa Angela Merkelová, prezident Francie Nicolas 

Sarkozy, premiér Itálie Silvio Berlusconi, prezident Sýrie Bašár Asad a prezident Ruska 

Vladimir Putin). Bývalý guvernér a republikánský kandidát na prezidenta Mitt Romney 

byl s 39 zobrazeními (22,54 %) trvajícími 0:56:37 (28,31 % stopáže) nejčastějším 

terčem politické satiry. Barack Obama obhajující úřad prezidenta byl aktérem 29 

zobrazení (16,76 %), která celkově trvala 0:38:01 (19,01 % stopáže). Třetí dílčí 

zkoumané období Republikánský prezidentský kandidát Herman Cain byl zobrazen 

dvanáctkrát (6,94 %) a byl aktérem politické satiry po dobu 0:09:10 (4,58 % stopáže). 

Bývalý republikánský senátor a také kandidát na prezidenta Rick Santorum byl terčem 

satiry v jedenácti zobrazeních (6,36 %) trvajících 0:08:52 (4,43 % stopáže). Na post 

prezidenta kandidoval i republikánský guvernér Rick Perry, který byl zobrazen v deseti 

případech (5,78 %) po dobu 0:10:28 (5,23 % stopáže). Ostatní aktéři byli v tomto 

období zobrazeni v méně než deseti případech.  

 Z výše uvedených dat vyplývá, že v tomto období bylo aktéry politické satiry 

nejvíce zahraničních politiků a zároveň je třetí dílčí zkoumané období jediné, 

ve kterém nebyl Barack Obama nejvíce zobrazovaným politikem.  
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Tabulka č. 18: Stranická příslušnost aktérů  

 
Počet 
aktérů 

Počet 
zobrazení 

Procentuální 
zobrazení 

Celková stopáž 
politické satiry 

Procentuální stopáž 
politické satiry 

Republikáni 17 115 66,47 % 2:06:22 63,19 % 
Demokraté 5 40 23,12 % 0:48:47 24,39 % 
Nezávislí 1 4 2,31 % 0:07:29 3,74 % 
Ostatní 10 14 8,09 % 0:17:21 8,68 % 
Celkem 33 173 100,00 % 3:19:59 100,00 % 

 

 Tabulka č. 18 opět navazuje na tabulku předchozí a dále rozebírá hodnoty 

spojené se stranickou příslušností aktérů politické satiry. Členové Republikánské strany, 

kterých se v pořadu objevilo sedmnáct, byli zobrazeni nejčastěji a nejdéle, celkem 

115krát (66,47 %) po dobu 2:06:22 (63,19 % stopáže). Pět aktérů politické satiry 

příslušících k Demokratické straně bylo terčem satiry ve 40 případech (23,12 %), 

které trvaly 0:48:47 (24,39 % stopáže). Starosta města New York Michael Bloomberg, 

považovaný za nezávislého, který byl zobrazen ve čtyřech případech (2,31 %) po dobu 

0:07:29 (3,74 % stopáže) Ostatní zobrazovaní byli zahraniční politici zmiňovaní výše.  

 

Tabulka č. 19: Kandidáti ve volbách 

 
Počet 
aktérů 

Počet 
zobrazení 

Procentuální 
zobrazení 

Celková stopáž 
politické satiry 

Procentuální stopáž 
politické satiry 

Republikáni 9 98  56,65 % 1:43:02 51,52 % 
Demokraté 2 22 12,72 % 0:33:43 16,86 % 
Kandidáti celkem 11 120 69,36 % 2:16:45 68,38 % 

 

 Tabulka č. 19 ukazuje stranickou příslušnost kandidátů v prezidentských volbách 

v roce 2012. Procentuální hodnoty jsou vztaženy ke všem zobrazením (173) a celkové 

stopáži politické satiry (3:19:59). Kandidátů bylo mezi aktéry politické satiry celkem 11 

a dohromady byli zobrazeni 120krát (69,36 %) po dobu 2:16:45 (68,38 %). 

Mezi Republikány bylo osm kandidátů na prezidenta: bývalí guvernéři Mitt Romney 

a Jon Huntsman, Herman Cain, Rick Santorum, Rick Perry, členové Sněmovny 

reprezentantů Ron Paul a Michelle Bachmannová a bývalý člen Sněmovny 

reprezentantů Newt Gingrich. Na viceprezidenta kandidoval člen Sněmovny 

reprezentantů Paul Ryan. Republikánští kandidáti byli zobrazeni 98krát (56,65 %) 

s celkovou stopáží 1:43:02 (51,52 %). Za Demokratickou stranu obhajovali své pozice 

prezident Barack Obama i jeho viceprezident Joe Biden. Tito dva Demokraté byli aktéry 

politické satiry ve 22 případech (12,72 %) trvajících 0:33:43 (16,86 % stopáže).  
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 Procentuální stopáž politické satiry věnující se kandidátům v prezidentských 

volbách je téměř totožná se stopáží z prvního dílčího zkoumaného období, hodnoty 

procentuálního zobrazení kandidátů jsou ve třetím období dokonce vyšší. Výrazný 

nepoměr v počtu zobrazení republikánských a demokratických kandidátů lze vysvětlit 

tím, že Republikánů se o úřad prezidenta ucházelo více, zatímco za Demokraty svou 

pozici obhajoval úřadující prezident Barack Obama.   

 

Otázka č. 3: Jaká politická témata byla v pořadu satiricky zobrazována nejčastěji? 

Tabulka č. 20: Téma politické satiry 

 
Počet 

zobrazení 
Procentuální 

zobrazení 
Celková stopáž 
politické satiry 

Procentuální stopáž 
politické satiry 

Volby 120 69,37 % 2:13:23 66,69 % 
Domácí politika 15 8,67 % 0:25:31 12,76 % 
Zahraniční 
politika 15 8,67 % 0:17:38 8,82 % 

Ekonomika 5 2,89 % 0:05:08 2,57 % 
Aféry 3 1,73 % 0:03:48 1,90 % 
Jiné 15 8,67 % 0:14:31 7,26 % 
Celkem 173 100 % 3:19:59 100 % 

 

 Tabulka č. 20 uvádí, že téma voleb bylo se 120 zobrazeními (69,37 %) 

jednoznačně na prvním místě v počtu satirických zobrazení. Volby byly zároveň nejdéle 

zobrazovaným tématem, jejich stopáž činila 2:23:23 (66,69 %). Následovala domácí 

politika s patnácti zobrazeními (8,67 %) a stopáží 0:25:31 (12,76 %), zahraniční politika 

taktéž s patnácti zobrazeními (8,67 %) trvajícími 0:17:38 (8,82 % stopáže), pět 

zobrazení (2,89 %) a 0:05:08 stopáže (2,57 %) bylo věnováno ekonomice a tři zobrazení 

(1,73%) trvající 0:03:48 (1,90 %) se týkala afér. Zbylých patnáct zobrazení (8,67 %) se 

stopáží 0:14:31 (7,26 %) nespadalo ani do jednoho ze zvolených témat.  

 Téma voleb se v tomto období v celkovém i v procentuálním počtu zobrazení 

objevovalo ještě více a zabíralo téměř stejnou procentuální stopáž jako v prvním dílčím 

zkoumaném období. V obou případech se jednalo pouze o volby prezidentské, souběžně 

konané kongresové volby pořad nereflektoval.  

 

 

 

 



   

 

61 

  

Otázka č. 4: Jakou formou pořad satiricky zobrazoval jednotlivé politiky? 

Tabulka č. 21: Forma politické satiry  

 
Počet 

zobrazení 
Procentuální 

zobrazení 
Celková stopáž 
politické satiry 

Procentuální stopáž 
politické satiry 

Imitace 86 49,71 % 2:44:40 82,34 % 
Komentovaná 
fotografie 

83 47,98 % 0:24:13 12,11 % 

Vystoupení 
osobně  

2 1,16 % 0:06:03 3,03 % 

Verbální 2 1,16 % 0:05:03 2,53 % 
Celkem 173 100,00 % 3:19:59 100,00 % 

 

 V tabulce č. 21 je zachyceno, že v nejvíce zobrazeních, konkrétně 86 (49,71 %), 

byli politici imitováni. Komentovaná fotografie politiků se objevila 83krát (47,98 %). 

Osobně se vysílání zúčastnili jednou guvernér Chris Christie a neúspěšný prezidentský 

kandidát John Huntsman, dohromady po dobu 0:06:03 (3,03 % stopáže). Ve dvou 

případech (1,16 %) bylo o politicích referováno pouze verbálně. V délce stopáže, 

zdaleka nejdéle trvaly imitace, a to 2:44:40 (82,34 %). Forma komentovaných fotografií 

trvala 0:24:13 (12,11 %), a verbální politická satira 0:05:03 (2,53 %).  

 Oproti prvnímu i druhému dílčímu zkoumanému období vzrostla ve třetím 

procentuální stopáž imitací. Naopak se dále snížila procentuální stopáž osobních 

vystoupení politiků. Komentovaných fotografií bylo sice méně, než v prvním období, 

ale jejich celkový čas zobrazení byl delší.  

 

3.2.4 Čtvrté dílčí zkoumané období 27. 9. - 20. 12. 2014 

 

Otázka č. 1: Jaký prostor byl v pořadu Saturday Night Live věnován politické satiře? 

Tabulka č. 22: Segmenty  

 Všechny segmenty Segmenty obsahující politickou satiru 
Celkový počet 143 15 
Procentuálně segmentů 100 % 10,49 % 
Průměrný počet na jeden díl 14,3 1,5 
Celková stopáž  10:48:07 0:26:50 
Procentuální stopáž 100 % 4,14 % 
Průměrná stopáž na jeden díl  1:04:49 0:02:41 

 

 Tabulka č. 22 souhrnně znázorňuje, že deset dílů pořadu se celkově skládalo 

ze 143 segmentů, z nichž patnáct obsahovalo politickou satiru (10,49%). Politická satira 
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se tedy objevila v průměru v 1,5 segmentu v rámci jednoho dílu pořadu. Délka stopáže 

politické satiry činila 0:26:50 (4,14 %) z celkově odvysílaného času 10:48:07, 

což znamenalo průměrně 0:02:41 politické satiry na jeden díl pořadu.  

 Z uvedených hodnot vyplývá, že ze všech dílčích zkoumaných období se 

v tomto objevovalo procentuálně nejméně politické satiry, která zároveň trvala 

procentuálně i průměrně nejkratší dobu.  

  

Tabulka č. 23: Druh segmentu  

 
Počet 
všech 

segmentů 

Počet segmentů 
obsahujících 

politickou satiru 

Procentuální 
počet segmentů 

obsahujících 
politickou satiru 

Celková 
stopáž 

politické satiry 

Procentuální 
stopáž politické 

satiry 

Weekend 
Update 

10 8 80 % 0:08:41 32,36 % 

Úvod 10 6 60 % 0:16:29 61,43 % 
Skeč 83 1 1,20 % 0:01:40 6,21 % 
Monolog 10 0 0 % 0:00:00 0 % 
Hudební 
vystoupení 

20 0 0 % 0:00:00 0 % 

Závěr 10 0 0 % 0:00:00 0 % 
Celkem 143 15 10,49 % 0:26:50 100 % 

 

 V tabulce č. 23 je ukázáno, že se politická satira nejčastěji objevovala 

ve zpravodajském segmentu Weekend Update, a to v osmi (80 %) z deseti odvysílaných 

segmentů. V šesti případech (60 %) se pak satira objevila v úvodu a jednou (1,20 %) 

ve skeči. Co se týká celkové stopáže, nejdéle trvala politická satira v úvodech, 

konkrétně 0:16:29 (61,43 %). Až poté následoval s časem 0:08:41 (32,36 %) segment 

Weekend Update a 0:01:40 (6,21 %) zabírala politická satira v jednom skeči. 

V monolozích, hudebních vystoupeních a závěrech se politická satira nevyskytovala, 

segment An SNL Digital Short nebyl v tomto období nadále součástí pořadu.  

 Procentuální rozložení stopáže segmentů obsahujících politickou satiru bylo 

téměř totožné s rozložením ve třetím dílčím zkoumaném období.   
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Otázka č. 2: Jací politici byli v pořadu satiricky zobrazováni nejčastěji? 

Tabulka č. 24: Aktéři politické satiry  

Aktér satiry 
Stranická 

příslušnost 
Počet 

zobrazení 
Procentuální 

zobrazení 
Celková stopáž 
politické satiry 

Procentuální 
stopáž politické 

satiry 
Barack Obama Demokraté 9 29,03 % 0:10:52 40,50 % 
Kim Čong-un - 5 16,13 % 0:05:26 20,25 % 
Joe Biden Demokraté 3 9,68 % 0:00:31 1,93 % 
Hillary 
Clintonová 

Demokraté 2 6,45 % 0:00:22 1,37 % 

Jimmy Carter Demokraté 2 6,45 % 0:00:20 1,24 % 
Rick Perry Republikáni 1 3,23 % 0:00:21 1,30 % 
Chris Christie Republikáni 1 3,23 % 0:02:07 7,89 % 
Mitch McConnell Republikáni 1 3,23 % 0:01:42 6,34 % 
Michelle 
Obamová 

Demokraté 1 3,23 % 0:00:18 1,12 % 

Bill Clinton Demokraté 1 3,23 % 0:00:07 0,43 % 
George W. Bush Republikáni 1 3,23 % 0:00:07 0,43 % 
Angela 
Merkelová 

- 1 3,23 % 0:02:56 10,93 % 

Princ William - 1 3,23 % 0:00:17 1,06 % 
Dick Cheney Republikáni 1 3,23 % 0:00:14 0,87 % 
Raúl Castro - 1 3,23 % 0:01:10 4,35 % 
Celkem  31 100,00 % 0:26:50 100,00 % 

 

 Tabulka č. 24 ukazuje, že se politická satira celkově týkala patnácti osob, z nichž 

čtyři byli zahraniční politici (Kim Čong-un, Angela Merkelová, princ William 

a prezident Kuby Raúl Castro), zbytek opět tvořili bývalí či současní američtí politici. 

Prezident Barack Obama byl s devíti zobrazeními (29,03 %) a stopáží 0:10:52 

(40,50 %) nejčastějším terčem politické satiry. Vůdce KLDR Kim Čong-un byl aktérem 

pěti zobrazení (16,13 %), která celkově trvala 0:07:21 (12,92 % stopáže). Viceprezident 

Joe Biden byl zobrazen třikrát (9,68 %), ale dohromady pouze na 31 sekund 

(1,93 % stopáže). Shodně po dvou zobrazeních (6,45 %) měli bývalý prezident Jimmy 

Carter a bývalá ministryně zahraničí Hillary Clintonová. Ostatní aktéři byli zobrazeni 

pouze jedenkrát.  

 V tomto sledovaném období bylo satiricky zobrazeno s výrazným odstupem 

nejméně politiků. Téměř ve třetině všech zobrazení byl aktérem satiry prezident Barack 

Obama, což bylo ve výrazně více procentech zobrazení než nejzobrazovanější politici 

v ostatních obdobích. Zároveň bylo toto období jediné, kde se mezi nejvíce 
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zobrazovanými politiky, dokonce na pomyslném druhém místě, nacházel zahraniční 

politik, konkrétně Kim Čong-un.  

 

Tabulka č. 25: Stranická příslušnost aktérů  

 
Počet 
aktérů 

Počet 
zobrazení 

Procentuální 
zobrazení 

Celková stopáž 
politické satiry 

Procentuální stopáž 
politické satiry 

Demokraté 6 18 58,06 % 0:12:30 46,58 % 
Republikáni 5 5 16,13 % 0:04:31 16,83 % 
Nezávislí 0 0 0 % 0:00:00 0 % 
Ostatní 4 8 25,81 % 0:09:49 36,58 % 
Celkem 15 31 100 % 0:26:50 100 % 

 

 Tabulka č. 25 navazuje na tabulku předchozí a ukazuje hodnoty spojené se 

stranickou příslušností aktérů politické satiry. Členové Demokratické strany, kterých se 

v pořadu objevilo šest, byli zobrazeni celkem osmnáctkrát (58,06 %) po dobu 0:12:30 

(46,58 % stopáže). Pět aktérů politické satiry příslušících k Republikánské straně bylo 

terčem satiry v pěti případech (16,13 %), které trvaly 0:04:31 (16,83 % stopáže). Čtyři 

zahraniční politici zmiňovaní v komentáři k tabulce č. 24 byli terčem satiry dohromady 

osmkrát (25,81 %) po dobu 0:09:49 (36,58 %).  

 Z uvedených dat vyplývá, že v tomto období byli zahraniční politici terčem 

politické satiry častěji a delší čas než členové Republikánské strany, což mohlo značit 

relativní nezájem pořadu o domácí politiku a probíhající volby. Toto tvrzení je 

podpořeno i tím, že v posledním dílčím zkoumaném období nebyli satiricky zobrazeni 

žádní kandidáti, kteří se účastnili kongresových voleb.   

 

Otázka č. 3: Jaká politická témata byla v pořadu satiricky zobrazována nejčastěji? 

Tabulka č. 26: Téma politické satiry  

 
Počet 

zobrazení 
Procentuální 

zobrazení 
Celková stopáž 
politické satiry 

Procentuální stopáž 
politické satiry 

Zahraniční 
politika 12 38,71 % 0:14:52 55,40 % 

Domácí politika 9 29,03 % 0:07:13 26,89 % 
Volby 3 9,68 % 0:03:42 13,79 % 
Ekonomika 0 0 % 0:00:00 0 % 
Aféry 0 0 % 0:00:00 0% 
Jiné 7 22,58 % 0:01:03 3,91 % 
Celkem 31 100 % 0:26:50 100 % 
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 Tabulka č. 26 ukazuje, že nejčastěji a s nejdelší stopáží byla zobrazena politická 

satira týkající se zahraniční politiky, a to ve dvanácti případech (38,71 %) trvajících 

0:14:52 (55,40 % stopáže). Následovala domácí politika s devíti zobrazeními (29,03 %) 

a 0:07:13 stopáže (26,89 %), voleb se týkala tři zobrazení (9,68 %) s časem 0:03:42 

(13,79 % stopáže). Zbylých sedm zobrazení (22,58 %) se stopáží 0:01:03 (3,91 %) 

nespadalo ani do jedné ze zvolených kategorií. Témata spojená s ekonomikou či aférami 

nebyla v tomto období v pořadu satiricky reflektována.  

 Ve čtvrtém dílčím zkoumaném období nebyly volby prvním, a dokonce 

ani druhým, nejzobrazovanějším tématem. Uvedená tři zobrazení se navíc týkala pouze 

reflexe výsledků kongresových voleb v roce 2014, nikoli jejich průběhu.  

 

Otázka č. 4: Jakou formou pořad satiricky zobrazoval jednotlivé politiky? 

Tabulka č. 27: Forma politické satiry  

 
Počet 

zobrazení 
Procentuální 

zobrazení 
Celková stopáž 
politické satiry 

Procentuální stopáž 
politické satiry 

Komentovaná 
fotografie 

19 61,29 % 0:04:54 18,26 % 

Imitace 12 38,71 % 0:21:56 81,74 % 
Vystoupení 
osobně  

0 0 % 0:00:00 0 % 

Verbální 0 0 % 0:00:00 0 % 
Celkem 31 100 % 0:26:50 100 % 

 

  Tabulka č. 27 zachycuje, v jaké formě byla politická satira v posledním dílčím 

zkoumaném období vyjadřována. V nejvíce případech, celkem devatenácti (61,29 %), 

byli politici zobrazeni ve formě komentované fotografie. Imitováni byli politici 

dvanáctkrát (38,71 %). Osobně ve sledovaných dílech pořadu nevystoupil nikdo 

z politiků, stejně jako o žádném politikovi nebylo referováno pouze verbálně. Co se týče 

stopáže, nejdéle trvaly imitace, a to 0:21:56 (81,74 %). Forma komentovaných 

fotografií trvala 0:04:54 (18,26 %).  

 Procentuální stopáž komentovaných fotografií zde byla nejvyšší ze všech dílčích 

zkoumaných období. Na druhé straně bylo toto období jediné, ve kterém se pořadu 

nezúčastnil žádný politik osobně, a o nikom nebylo referováno pouze verbálně.   
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Závěr 
 Cílem této diplomové práce bylo prozkoumat žánr politické satiry prezentovaný 

v pořadu Saturday Night Live v letech 2008 - 2014 s důrazem na období, ve kterém se 

v USA konaly dvoje prezidentské a čtvery kongresové volby. Autor si v úvodu práce 

položil čtyři základní výzkumné otázky, jejichž zodpovězením měl být splněn cíl práce. 

Jako základní metoda zpracování tématu byla zvolena kvantitativní obsahová analýza, 

jejíž výstupy poskytly požadované odpovědi na výzkumné otázky. Před samotným 

provedením analýzy autor představil vývoj politické satiry jako televizního žánru 

v USA od jeho počátků do současnosti a poskytl výčet satirických pořadů spolu s jejich 

dopadem na tento žánr. Zároveň autor přiblížil vznik, historii a současnou podobu 

pořadu Saturday Night Live. 

 Po prvotním zhlédnutí všech dílů pořadu SNL ze stanoveného časového období 

byl vybrán vzorek dílů, který se časově překrýval s obdobími souvisejícími se 

zmiňovanými prezidentskými a kongresovými volbami. Vznikly tak čtyři menší vzorky, 

potažmo čtyři dílčí období, které se staly předmětem analýzy, což ve výsledku poskytlo 

možnost vzájemného porovnání politické satiry v každém z nich. V prvním dílčím 

zkoumaném období bylo vzorkem 29 dílů pořadu, ve druhém dílčím období deset dílů, 

ve třetím dílčím období 36 dílů a ve čtvrtém dílčím období opět deset dílů. V součtu 

tak bylo analyzováno 85 dílů pořadu SNL. Výstupy obsahové analýzy byly nejprve 

prezentovány v rámci každého dílčího období, nyní bude poskytnuto shrnutí odpovědí 

na výzkumné otázky pro celé zkoumané období let 2008 - 2014, čímž bude splněn i cíl 

práce.  

 Otázka č. 1: Jaký prostor byl v pořadu Saturday Night Live věnován politické 

satiře? Práce ukázala, že se pořad věnoval politické satiře dohromady v necelé sedmině 

všech segmentů po dobu téměř devět a čtvrt hodiny, což představovalo asi desetinu 

odvysílaného času všech zkoumaných dílů. Nejčastěji se politická satira objevovala 

ve zpravodajském segmentu Weekend Update a v úvodních skečích, kde trvala 

jednoznačně nejdéle. Prostor věnovaný politické satiře byl ovšem v každém dílčím 

zkoumaném období značně různý. Důvodů téměř čtyřnásobného průměrného času 

politické satiry v prvním oproti poslednímu dílčímu zkoumanému období může být 

více, ale autor jako ten hlavní důvod shledal rozdílnou povahu a důležitost voleb, 

které se v těchto dílčích obdobích konaly. Prezidentské volby svým významem, délkou 

konání kampaně, celostátním zájmem a mediálním pokrytím vždy poskytují živnější 
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půdu pro politickou satiru než jiné volby. To bylo v případě prezidentských voleb v roce 

2008, kterých se přímo týkalo první dílčí zkoumané období, umocněno velkým 

množstvím kandidátů na obou stranách politického spektra a reálné možnosti, 

že Američané budou mít historicky první ženu jako prezidentku či prvního prezidenta 

tmavé pleti. Na druhé straně, volby do obou komor Kongresu ve čtvrtém dílčím 

zkoumaném období v roce 2014 se konaly v polovině druhého, a tudíž i posledního, 

funkčního období úřadujícího amerického prezidenta, a postrádaly jakýkoliv 

sjednocující či vymezující prvek, což se projevilo i na velice nízké volební účasti.  

 Otázka č. 2: Jací politici byli v pořadu satiricky zobrazováni nejčastěji? 

V pořadu bylo zachyceno celkem 83 politiků, kteří byli aktéry politické satiry 

dohromady ve 452 zobrazeních. Drtivou většinu zobrazovaných tvořili současní 

američtí politici. Poměr zobrazení Republikánů a Demokratů byl v souhrnu velice 

vyrovnaný, nedá se tedy říci, že by se pořad dlouhodoběji orientoval více na politiky 

příslušící k jedné či druhé politické straně. Zahraničním politikům se pořad věnoval 

velice okrajově. V několika případech byli terčem satiry i bývalí američtí prezidenti. 

Nejčastějšími aktéry politické satiry byli kandidáti v jednotlivých volbách. Více byli 

zobrazováni republikánští kandidáti, což bylo způsobeno tím, že ve třetím dílčím 

zkoumaném období se jich ucházelo o úřad prezidenta několik, zatímco za Demokraty 

svoji pozici obhajoval prezident Barack Obama. Z jednotlivců byl nejčastějším 

objektem politické satiry současný prezident Obama, který byl zobrazován téměř 

dvakrát více i déle než v pořadí druhý bývalý guvernér Mitt Romney. Velký rozdíl mezi 

prvním a druhým zobrazovaným politikem byl způsoben tím, že Obama nejprve jako 

prezidentský kandidát a poté jako prezident figuroval ve všech dílčích zkoumaných 

obdobích, zatímco Romney byl až na dvě výjimky zobrazován pouze ve třetím dílčím 

zkoumaném období v souvislosti s jeho neúspěšnou prezidentskou kandidaturou v roce 

2012. V pořadí třetím nejzobrazovanějším politikem byla demokratická kandidátka 

na prezidentku a následně ministryně zahraničí Hillary Clintonová. Po ní následovalo 

republikánské duo John McCain, kandidát na prezidenta v roce 2008, a Sarah Palinová, 

kandidátka na viceprezidentku ve stejném roce. Ostatní politici se v počtu zobrazení 

nedostali v souhrnu přes pětiprocentní hranici.  

 Otázka č. 3: Jaká politická témata byla v pořadu satiricky zobrazována 

nejčastěji? Ve více než polovině všech zobrazení se politická satira týkala tématu voleb. 

Vzhledem k výběru zkoumaného období, ve kterém se konaly dvoje prezidentské 

a čtvery kongresové volby mohl být tento výsledek očekávatelný, o to zajímavější je 
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fakt, že ve čtvrtém dílčím zkoumaném období nebyl průběh kongresových voleb v roce 

2014 v pořadu vůbec reflektován, pouze jejich výsledky. Možné zdůvodnění uvedl autor 

výše u odpovědi na otázku č. 1. Témata domácí a zahraniční politiky byla zobrazována 

o poznání méně, témata spojená s ekonomikou a aférami spíše okrajově.  

 Otázka č. 4: Jakou formou pořad satiricky zobrazoval jednotlivé politiky? 

Politici byli v pořadu terčem satiry prostřednictvím pěti různých forem. Nejčastěji byli 

zobrazováni formou komentované fotografie typické pro zpravodajský segment pořadu 

Weekend Update. V počtu zobrazení za komentovanými fotografiemi, ale ve více 

než třech čtvrtinách celkové stopáže, bylo v pořadu využíváno imitace politiků, a to 

především v úvodech dílů pořadu. Třináctkrát se sami politici zúčastnili satiry, když 

v pořadu osobně vystoupili. Šestkrát bylo o politicích referováno pouze verbálně 

a jednou byli zobrazeni v rámci animace.  

 Kromě zodpovězení základních výzkumných otázek se autor pokusil zjistit, 

zda mohl pořad prostřednictvím politické satiry ovlivňovat postoje a případně i volební 

chování diváků v důsledku způsobu zobrazování jednotlivých politiků. Autor došel 

k závěru, že mezi politology a mediálními teoretiky nepanuje na dopadech tohoto 

tzv. SNL efektu obecná shoda. Některé výzkumy poukazují na pozitivní dopady 

politické satiry, která podle nich ukazuje lidskou stránku politiků, kterým tak mohou 

diváci snadněji porozumět a případně se s nimi identifikovat. To může mít za následek 

vyšší zájem o politiku a potažmo i vyšší volební účast takových diváků. Podle jiných 

výzkumů vyvolává politická satira naopak záporný efekt, protože je založená primárně 

na zesměšňování politiky a politiků a ukazuje pouze jejich negativní stránky, což může 

diváky vést k větší míře apatie, cynismu a znechucení. To se může posléze projevit 

negativně na jejich zapojení do politického procesu. Autor dále interpretoval jednu 

konkrétní studii na toto téma v souvislosti s americkými prezidentskými volbami v roce 

2008. Studie sice ukázala, že někteří diváci, kteří viděli satirické imitace republikánské 

kandidátky na viceprezidentku Sarah Palinové, ji vnímali negativněji než diváci, 

kteří imitace neviděli, nicméně sami autoři studie považovali za nepravděpodobné, 

že by tato skutečnost měla vliv na výsledky voleb.  

 Největším přínosem této práce je podle autora přiblížení a kvantifikace podoby 

politické satiry v pořadu Saturday Night Live. Zároveň by tato práce mohla posloužit 

jako výchozí materiál pro podrobnější výzkum politické satiry, tématu, které je 

v českém prostředí dosti opomíjené.  
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Summary 
 The aim of this thesis was to explore the genre of political satire presented 

on Saturday Night Live between the years 2008 - 2014 with the emphasis on the period 

in which two presidential and four congressional elections were held. The author asked 

four research questions whose answers should have fulfilled the aim of the work. 

Quantitative content analysis was chosen as a primary research method. Before 

the analysis, the author examined the development of political satire as a US television 

genre and provided a list of satirical programs alongside their impact on the genre. 

The author also described the roots, origins and history of Saturday Night Live.  

 After the author had seen all episodes of SNL within a specified time period, he 

chose a sample that coincided with the elections mentioned above. Four smaller 

samples, and four sub-periods, were formed. In the first one, 29 episodes were analyzed, 

ten episodes in the second one, 36 episodes in the third one and another ten episodes 

in the fourth one. In total, 85 episodes were analyzed. The results of the analysis were 

presented within each sub-period. A summary of the answers for the whole research 

period is presented here.  

 Question no. 1: How much time did Saturday Night Live devote to political 

satire? The work showed that less than one seventh of all segments were devoted 

to political satire for almost nine and quarter hours which accounted for about a tenth 

of all broadcast time. Political satire most often appeared in the news segment Weekend 

Update and in cold opens where it lasted the longest. Time devoted to political satire 

was significantly different in each sub-period. The main reason being the different 

nature and importance of elections held in those two sub-periods. Presidential elections 

always provide better ground for political satire, especially those in 2008 because 

of many candidates on both sides of the political spectrum. On the other hand, 

congressional elections in 2004 lacked any unifying or defining element and enjoyed 

very little public interest.  

  Question no. 2: What politicians were most often satirically portrayed on the 

show? The show portrayed 83 politicians for a total of 452 times. The vast majority 

of portrayed figures were contemporary US politicians. The ratio of Republicans 

and Democrats was very balanced. Foreign politicians and former US presidents were 

portrayed very rarely. The current US president Barack Obama was the most often 

portrayed among individuals, almost twice more than former governor Mitt Romney. 
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Obama appeared in all sub-periods while Romney was with two exceptions displayed 

only in the third sub-period following his presidential candidacy. Presidential candidate 

and then the Secretary of State Hillary Clinton was the third most portrayed politician 

followed by Republican presidential and vice-presidential candidates in 2008 John 

McCain and Sarah Palin. Other politicians were portrayed in less than five percent 

times.  

 Question no. 3: What political issues were most often satirically depicted on 

the show? The political satire related to elections was depicted in more than a half 

of the time, which was expected given the research period. Having said that, the course 

of the congressional elections in the fourth sub-period was not reflected at all. Domestic 

and foreign policy topics were depicted less, economics and affair rather marginally.  

 Question no. 4: How were the politicians satirically portrayed? Politicians were 

satirically portrayed in five different ways. Most often, they were portrayed in the form 

of commentated photographs, a typical form in the news segment Weekend Update. 

Politicians were less often but for longer time impersonated, especially in the cold open 

sketches. Politicians attended the show in person thirteen times. Verbal satire was used 

six times and once they were portrays as a part of an animation.  

 In addition to answering the research questions, the author tried to determine 

whether the show could through its political satire influence attitudes or even electoral 

behavior of its spectators. The author concludes that political and media scientists are 

not in agreement about the impacts of this “SNL effect”. Some studies show positive 

effects of political satire because it shows the human side of politicians so that viewers 

can understand and possibly identify with them more. Other studies show a negative 

effect on the premise that political satire ridicules the politicians, which can lead 

to apathy, cynicism and disgust and ultimately to lower involvement in politics 

in general. One specific study concerning presidential elections in 2008 was also 

interpreted. The study showed that some viewers who had seen the satirical 

impersonation of the Republican vice-presidential candidate Sarah Palin perceived her 

more negatively than viewers who had not, however, it was unlikely that this had 

an impact on the election results.  

 This thesis contributes to the better understanding and some quantification 

of political satire on Saturday Nigh Live. At the same time, it could serve as a starting 

point for further research of political satire, a topic that is rather neglected in the Czech 

environment.  
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