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Anotace 

Předmětem této diplomové práce je výzkum divácké motivace mužů ke 

sledování vybraných seriálů, které jsou jejich producenty cíleny primárně na 

ženské publikum. Účelem práce je zanalyzovat a zhodnotit způsob recepce a 

motivaci mužského publika jakožto publika, kterému daný mediální obsah 

není primárně určen. Jako teoretické východisko je v práci použit výzkum 

mediálních publik a genderové teorie, které slouží jako základ pro podrobnější 

výzkum žánrového a tematického vymezení vybraných seriálů, kterými zde 

jsou Sex ve městě, Zoufalé manželky a 2 Socky. Z empirického hlediska 

představuje tato diplomová práce kvalitativní analýzu, v níž jsou 

prostřednictvím patnáctí hloubkových rozhovorů s narátory zkoumány jak 

okolnosti a impulzy sledování vybraného vzorku seriálů, tak i motivace a 

zájem o určitá témata, které k sledování těchto seriálů vedou.  Genderová 

problematika prezentovaná těmito seriály skrze různá emancipační témata se 

v rámci této analýzy ukázala jako klíčová vedle problematiky socio-

ekonomické, jež se v seriálech projevuje skrze životní styl hlavních postav a 

vyplývá z nástrojů reklamy a product placementu.  

 

Abstract 

This thesis investigates the motivation, engagement and experiences of men 

as they interact with the selected television shows, which are presented or 

conceived as shows for women. The purpose of this thesis is to examine, 

identify and evaluate the motivation of men as a perceived non-target 

audience for watching the shows. Using gender theories and the audience in 



 

media theories as the background of this thesis, it then presents full-scale 

research on the TV shows “Sex and the City”, “Desperate Housewives”, “2 

Broke Girls” through fifteen in-depth interviews, discovering narrators’ viewing 

experience and reactions. The empirical analysis of this thesis is conducted in 

light of perceived and reported demographic groups, keeping in mind the 

sociocultural context of each series. This thesis examines both socio-

economic and gender topics, which are represented in the shows by product 

placement on the first hand, and emancipatory themes on the other.  
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Úvod 

Svoji analýzu jsem koncipovala jako výzkum divácké motivace mediálního 

publika, kterému daný mediální obsah není primárně určen, a sice mužského 

publika televizních seriálů, které jsou orientované převážně na ženské diváky. 

Na příkladu těchto seriálů budu rovněž podrobněji zkoumat genderové 

zacílení obsahů populární kultury. 

Z hlediska mediálních teorií je nejrelevantnější výzkum mediálních publik        

a genderové teorie. Hlavním cílem akademického výzkumu mediálních publik, 

jenž je tradiční součástí mediální problematiky, je detailní popis a analýza 

vývoje, charakteru a dynamiky mediálních publik. Důležitou součástí tohoto 

typu výzkumu je také analýza recepce jednotlivých obsahů publiky                  

a zodpovězení otázky, proč dané mediální publikum vyhledává určité mediální 

obsahy a jak na základě jejich konzumace vytváří význam.1 

Z hlediska problematiky genderu a médií je zásadní otázkou, do jaké míry 

vytvářejí média genderové stereotypy a do jaké míry na druhou stranu odráží 

reálné chování a normy, které jsou široce společensky přijímány jako 

charakteristické pro genderové role mužů a žen. 2  Problematice genderu          

v populární kultuře se věnovala celá řada odborníků. Například Joshua 

Meyrowitz ve své studii Všude a nikde zkoumal, jak prostřednictvím 

působení elektronických médií hranice mezi „ženským“ a „mužským“ světem 

postupně splývá, boří se genderové stereotypy a tím částečně i společenská 

očekávání vůči oběma pohlavím. 3  Renzetti a Curran uvádějí výsledky 

výzkumu, který ukazuje, že sledování televize může mít vliv na způsob toho, 

jak se dotyčná osoba hodnotí a na její obecnější vnímání genderu. Druhou 

významnou proměnnou je pak intenzita sledování televize.4 Také Liesbet van 

Zoonen podrobila analýze roli médií při konstrukci genderu v kontextu 

soudobého feminismu. A právě tento fenomén, tedy otázka genderových 

stereotypů v médiích, je v obecné rovině hlavním teoretickým zázemím mé 

diplomové práce.  

                                                        
1 Jirák, Köpplova 2009: 18 
2 Renzetti, Curran 2003:182-183 
3 Meyrowitz 2006: 173 
4 Renzetti, Curran 2003: 206 
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Cílem práce je vymezit a zhodnotit způsob recepce a motivaci mužského 

publika (tj. publika, kterému obsah není primárně určen) televizních seriálů, 

které jsou jejich producenty koncipovány jako seriály určené ženám. 

Vedlejším cílem je zodpovědět otázku, proč – a zda vůbec – mužské 

publikum vyhledává seriály pro ženy. Výzkum bude omezen na tři seriály, 

které – ačkoliv jsou cílené primárně na ženské publikum – zahrnují 

rozmanitou typologii hlavních postav a jsou jak žánrově, tak i tematicky 

odlišné. Další zkoumanou problematikou je kontext a motivace sledování 

seriálů, ve kterých hlavním předpokladem je, že se na seriál dívají buď          

ve společnosti ženy, anebo výrazně ovlivnění ženským impulzem. 

Vzorek zkoumaných seriálů byl vymezen s ohledem na rozmanitost témat       

a hlavních postav, nicméně měl splňovat dvě kritéria, která jsem vymezila 

jako zásadní: hlavními postavami seriálu jsou primárně ženy; hlavním 

narátorem seriálů je žena – tj. vyprávění se odehrává převážně z ženské 

perspektivy. 

Metodologicky se jedná o kvalitativní výzkum, který vychází z tzv. zakotvené 

teorie („grounded theory“), jež induktivním způsobem odvozuje z empirického 

výzkumu teoretické závěry a interpretuje vzorce, empirický výzkum ukázal.   

Po technické stránce se jedná o sérii hloubkových rozhovorů, na základě 

kterých se pokusím o vymezení rozdílných typů mužského diváka                    

a vyhodnocení jejich diváckých motivací.  

Motivace diváků byla podrobena analýze v její komplexnosti. Prostřednictvím 

hloubkových rozhovorů cílených na odlišné skupiny mužských diváků 

zkoumám, proč publikum, kterému obsah není primárně určen – tedy muži – 

ho i přesto vyhledávají. Zaměřila jsem se na otázku, zda se jedná o cílené 

vyhledávání či spíše náhodné setkání. Zkoumám také alternativní faktory, 

které ke konzumaci obsahu přispívají, a sice věk diváků, bezprostřední zájem 

o téma seriálu, možnost se ztotožnit s hlavními ženskými postavami a jejich 

životním stylem nebo vnímání mužských postav v seriálu. Genderové 
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stereotypy budou zohledněny v několika rovinách, a sice ekonomické (product 

placement) a sociální (zaměření se na určitou skupinu, vybraný životní styl).5 

Hlavní výzkumnou otázkou mé práce je: Jaké jsou motivace mužů, kteří 

sledují seriály určené primárně ženám? 

Pomocné výzkumné otázky jsem vymezila následujícím způsobem: 

Za jakých okolností sledují muži jeden z (nebo více) vybraných seriálů? 

Jakým způsobem hodnotí mužské publikum životní styl hlavních (ženských) 

postav seriálů? 

Jakým způsobem hodnotí mužské publikum chování hlavních (ženských) 

postav seriálů vůči mužským postavám?  

Jakým způsobem muži tyto seriály vnímají – zda v nich vidí zábavný prvek        

a cíleně ho vyhledávají nebo o seriál samostatně nejeví zájem? 

Tuto práci jsem rozdělila do čtyř kapitol, z nichž se v Kapitolách 1-3 zabývám 

teoretickým pozadím a vymezuji základní koncepty výzkumu. Kapitola 4 

zahrnuje praktickou část včetně bezprostředního provedení empirického 

výzkumu a jeho následném zhodnocení. 

V Kapitole 1 se zabývám nejrelevantnějšími teoriemi – a sice genderovými 

teoriemi a výzkumem mediálních publik. Teorie populární kultury a genderové 

teorie tvoří hlavní východiska pro tuto práci. V této kapitole také vymezuji 

televizní seriály jako součást populární kultury a definuji jejich funkce. Dále 

podrobuji zkoumání, jak jednotlivé obsahy působí na diváky a jak se změnila 

recepce těchto obsahů v průběhu 20. století. Také se zaměřuji na to, jak 

obsahy odráží určité stereotypy „ženského“ a „mužského“. Důraz je zde 

kladen na to, jak seriály propagují zásady „moderního“ feminismu a sice 

feminismu spojeného s kapitalismem a z něho vyplývajícím konzumerismem. 

Nakonec zkoumám, zda – a jakým způsobem – slouží televizní seriály jako 

prostředek k emancipaci žen v moderním světě a zda určují jisté vzorce 

chování, které k této emancipaci vedou. 

                                                        
5 Oproti tezím diplomové práce jsem se rozhodla pro omezení svého výzkumu politicko-ekonomického 
přístupu na užší a relevantnější přístup socio-ekonomický. V průběhu rozhovorů se přístup politický 
prokázal jako málo významný při hodnocení motivace diváků. 
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V Kapitole 2 se zabývám socio-ekonomickým přístupem, kde zohledňuji 

produkční aspekty seriálů. Zde také zkoumám, jakým způsobem televizní 

obsahy ovlivněné reklamou a product placementem cílí na vybrané publikum 

díky produktům, které v nich jsou prezentovány. 

V deskriptivní Kapitole 3 se detailně zaměřuji na jednotlivé televizní seriály    

(a sice Sex ve městě, Zoufalé manželky, 2 Socky), kde zkoumám jejich 

tematiku včetně hlavních postav a hlavní dějové linky a zacílení. Okrajově se 

také dotýkám dosahu a významu v moderní společnosti. 

Kapitola 4 zahrnuje samotný empirický výzkum včetně jeho přípravné fáze, 

bezprostředního provedení rozhovorů, jejich analýzu a vyhodnocení závěrů 

plynoucích z rozhovorů. 

Inspirací pro můj výzkum posloužila například studie Halla a Whannela          

o potenciálu a vlivu subkultur. Ve své knize „The Popular Arts“ z roku 1964 se 

věnují „subkultuře mladých“, která se dle jejich názoru odráží v písničkách, 

rozhovorech s hvězdami, filmech určených pro dospívající publikum, 

komiksech atd.6 Autoři poukazují na to, že v případě dospívajícího publika je 

velice jednoduché pro tvůrce obsahu nalákat svou „cílovou skupinu“ na jistý 

komerční obsah či produkt, a to pouze prostřednictvím obsazení hvězdy,        

ke které mladí vzhlížejí, anebo použitím „módních“ slovních výrazů. Také 

důraz na jisté populární téma často může působit jako spoušť                       

pro potenciálního přijemce obsahů (dle Halla a Whannela je to v případě 

pubertální mládeže téma přátel, romantické lásky a sexuálních citů).7 

Další studie, která mě inspirovala k provedení analýzy recepce obsahů 

určených ženám mužským publikem, je článek Penelope Robinson 

“Mobilizing Postfeminism: Young Australian women discuss Sex and the City 

and Desperata Housewifes”. Autorka se zabývala analýzou dvou ze tří mnou 

zkoumaných seriálů, což prováděla prostřednictvím hloubkových rozhovorů, 

ve kterých zjišťovala souvislosti mezi těmito seriály jako produkty populární 

kultury a životy mladých žen. Robinson tuto problematiku však zkoumá           

z pohledu post-feministického diskurzu. 

                                                        
6 Hall, Whannel 1964: 270 
7 Hall, Whannel 1964: 274 
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1. Teoretická východiska genderových stereotypů a 

konceptů divácké motivace v populární kultuře 

Televizní seriál je fenoménem populární kultury. Dle Christine Geraghty je 

úlohou seriálů nabídnout divákovi spektrum potěšení. 8  Bardoel a Bierhoff 

televizní seriál vnímají, naopak, jako prostředek k naplnění hlavně 

ekonomických funkcí, poněvadž nabízí pouze stereotypní a schematizované 

vidění reality.9 Dle Ien Ang, která zkoumala divácké motivace na příkladu 

seriálu Dallas, plní seriály (a to především americké) ideologickou funkci tak, 

že divákovi poskytují emocionální zázemí.10 

V této kapitole se dále zaměřím na odlišná teoretická východiska a koncepty 

definující populární kulturu, nastíním vývoj vnímání populární kultury              

a televizních seriálů jako její součástí v průběhu druhé poloviny 20. století       

a nakonec se budu zabývat genderovými stereotypy a předpoklady, které se 

v seriálech vyvíjely souběžně s feministickým výzkumem populární kultury.  

 

1.1. Konceptuální zakotvení populární kultury  

Výzkumem populární (neboli masové) kultury se zabýval např. John Storey, 

jenž ve své knize Cultural Theory and Popular Culture shromáždil řadu 

příspěvků od různých autorů, kteří populární kulturu zkoumali z hlediska jejího 

významu a vývoje v dějinách. Dle Storeyho samotného je výzkum populární 

kultury výzkumem kultury „jiných lidí“ a ve vztahu k jiným lidem, což je 

obzvlášť významné při zkoumání genderu a genderově odlišného vnímání 

mediálních obsahů jejich příjemci.  

V první kapitole pojednává Storey o tzv. „prehistorii“ výzkumu populární 

kultury, jenž je spojován s jménem Matthewa Arnolda a jenž by se                

dle Storeyho dal charakterizovat jako „to nejlepší, co bylo myšleno a řečeno 

ve světě“. 11  Už v kontextu této prehistorické populární kultury Arnold 

                                                        
8 Geraghty 1991: 230 
9 Bardoel, Bierhoff 1975: 58-59 
10 Storey 2009: 174 
11 Storey 2009: 3 
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podotýkal, že „většina lidí nikdy nebude vášnivě usilovat o to, vidět věcí jak 

jsou; zcela nedostačující myšlenky je vždy uspokojí“.12 

Dle Richarda Dyera je populární kultura a populární zábava jistou formou 

eskapismu, nabízí totiž jakýsi útěk z reality, vidinu „lepších zítřků“. Nikoliv 

však reprezentaci toho, jaký by měl být ideální svět, nýbrž toho, jaké by to 

bylo v ideálním světě žít („not what an ideal world might be like but what it 

would feel like“).13  

Dle Ien Ang masová kultura, jako kterákoliv jiná kultura, má vlastní ideologii. 

Čím víc je v ní normativních diskurzů, tím méně může být publikem objektivně 

vnímána: „nikoliv v důsledku neznalosti či ignorace, nýbrž kvůli sebeúctě 

odmítá veřejnost přiznat vliv populární kultury a podrobit se jejímu diktátu.“14 

Ang zdůrazňuje, že je zde zřejmá paralela mezi všudypřítomnou intelektuální 

dominancí ideologie populární kultury a spontánní, „praktickou“ atraktivitou 

ideologie populismu.  

Ang zavádí pojem „kulturní eklektika“ (cultural eclectisism), kterým vysvětluje 

fenomén, proč se většina konzumentů kulturních obsahů přiklání 

k populistické ideologii. Je to směr prosazující myšlenku, podle které má 

každý právo na vlastní názor: vkus je zde vnímán jako čistě subjektivní 

záležitost, která není diktována zákony populární kultury, respektive tím, co je 

„módní“.15  

Dle Pierra Bourdieua je populární „estetika“ opakem estetiky „buržoazní“,      

ve které je kultura posuzována dle jasných kritérií a rámců. V případě estetiky 

populární kultury jde o emoční účast publika; hlavním hodnotícím kritériem     

je zde vnímání potěšení respektive pochopení, že potěšení je čistě 

subjektivní. Dle Bourdieua je populární estetika „hluboko zakotvena v selském 

rozumu“, a to způsobem, jenž je v každodenním životě přístupný většině 

„obyčejných lidí.“16 Potěšení nebo radost jsou však kategorie, které zůstávají 

v populární kultuře opomíjeny. Místo těchto hodnot zabírají morální kategorie, 

                                                        
12 Storey 2009: 4 
13 Storey 2009: 217 
14 Storey 2009: 180-181 
15 Storey 2009: 181 
16 Bourdieu 1980: 237 
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jakožto zodpovědnost, estetická vytříbenost a kritický odstup. Paradoxně 

nakonec je populární ideologie zařazena mimo rámec populární estetiky.17 

Stuart Hall usiluje o překonání pojmu „populární kultura“, a to z pohledu neo-

marxismu: podle něho definice „populární“ s kulturou jako takovou nemá příliš 

společného. Svůj neortodoxní postoj zakládá na analýze prapůvodce 

populární kultury – kultury tradiční. Dává to do souvislosti s průmyslovou 

revolucí a transformací kultur „populárních“ tříd v období mezi roky 1880         

a 1920 doprovázené formováním dělnické třídy. Hall rozebírá pojem 

„populární“ z pohledu politického diskurzu a namítá, že obsahuje několik 

definic. Rozlišuje mezi definicí „trhu“, tj. to, co je „populární“, protože to zajímá 

masy lidí, a deskriptivní definicí, ke které se přiklání. Kdežto „tržní“ definice je 

dle Halla spojována s manipulací a znehodnocením kultury lidí, deskriptivní 

definice, dle které je „populární“ kultura souborem toho, co lidé vytvořili, je blíž 

antropologickému významu, tj. spojována s kulturou v jejím širokém pojetí, 

tradicemi a folklorem, k čemuž se autor definitivně přiklání.18  

Paul DiMaggio na Hallovu myšlenku navazuje tvrzením, že populární kultura 

začala vznikat ve Spojených Státech mezi lety 1850 a 1900 díky snahám 

městské elity o postupné vymezení a vytvoření organizovaných, a následně     

i izolovaných, forem vysoké kultury, což se odehrávalo na pozadí vymezení 

soukromého a semi-soukromého, komerčního a neziskového.19 

Ideologie nejenom formují myšlenky a představy lidí o realitě, ale také 

pomáhají recipientům masové kultury vytvářet představu o sobě samotných    

a zaujímat stanovisko ve světě. Konzumenti populární kultury tudíž 

prostřednictvím ideologií získávají určitou identitu, stávají se subjekty 

vlastních přesvědčení a vlastních preferencí.20 Jak již bylo zmíněno výše, Ien 

Ang například upozorňuje, že čím přísnější jsou standardy populární kultury, 

tím víc budou publiku připadat skličující a tím atraktivnějším bude populistické 

stanovisko umožňující sledovat vlastní preference a dát na vlastní vkus. 

 

                                                        
17 Storey 2009: 181 
18 Hall 1981: 232-234 
19 Storey 2009: 519 
20 Ang 1985: 95  
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1.2. Výzkum televizních seriálů jako produktů populární 

kultury z hlediska genderu  

Feminismus v populární kultuře se začal rozvíjet během 70.-80. let 20. století, 

přičemž dle Michele Barett jeho rostoucí význam byl doprovázen procesem 

„symbolizace a reprezentace“, což svým způsobem mělo vliv na vývoj 

konceptů subjektivity a osobnosti21. 

Během období aktivního feminismu proběhly jisté změny a posuny 

v genderových rolích a významech, které se v obou případech staly centrem 

intenzivních kulturních „negociací“. Role ženy v produktech populární kultury 

se vlivem toho proměnila z patriarchálně vnímaného symbolu v symbol 

genderového diskurzu a boje za rovná práva a uznání sdíleného tisíci žen    

po celém světě.22 

Lana F. Rakow shrnuje přehled feministických studií ve svém článku 

Feminist approaches to popular culture: giving patriarchy its due. 

Zmiňuje například řadu výzkumů ze začátku 20. století (např. knihu Charlotte 

Perkins The Man-Made World or Our Androcentric Culture), ve kterých 

autorky zdůrazňují monopol mužů ve většině oblastí a naprostou exkluzi žen 

z těchto odvětví, včetně zábavných, kulturních a volnočasových aktivit. To se 

následně promítlo v literatuře, sportu a divadle.23 Ačkoliv Rakow zveřejnila 

svůj výzkum už v roce 1986, což se pro moji práci jeví jako neaktuální, 

vytyčila v něm několik klíčových bodů, které rámcově shrnují genderový 

přístup v populární kultuře. A sice: 

- ženy mají k populární kultuře vztah, jenž je odlišný od vztahu mužů 

(jsou konzumentkami kultury pro obě pohlaví, kdežto muži nikoliv) 

- chápaní toho, jak populární kultura vnímá ženy a muže, je zásadní    

pro další vývoj obsahů a pro změnu sociálních rolí a zažitých 

stereotypů chování 

                                                        
21 Varett 1992: 204 (In: Van Zoonen, 1994: 5) 
22 „When popular cultural forms, operating within a melodramatic Framework, attempt to engage 
contemporary discourses about women or draw on women’s cultural forms in order to renew their 
gender verisimilitude and solicit the recognition of a female audience, the negotiation between ‚woman‘ 
as a patriarchal symbol and woman as generator of women’s discourse is intensified“. (Storey 2009: 
108) 
23 Rakow 1986: 22 
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Jedním ze zásadních východisek feminismu ve vztahu k populární kultuře je 

názor, že změna existujících sociálních vztahů není pouze nutná, nýbrž také 

žádoucí. 

  

Zcela klíčovým pro moji práci se jeví výzkum Joshuy Meyrowitze, jenž se      

ve své knize Všude a nikde detailně zaměřuje na průběh sociální změny         

a genderový vývoj způsobený nezastavitelným šířením a vývojem 

elektronických médií: splývání maskulinního a femininního totiž vnímá jako 

doprovodný jev. Ve své knize autor zkoumá průběh sociální změny a faktorů, 

které hrají roli v tomto procesu, ať už se jedná o faktory geografické 

(přerušení vazby mezi územím a statusem), sociální (splynutí veřejného         

a soukromého nebo zpochybnění autority), politické (ztráta autority politických 

představitelů) ale také psychologické (splývaní dětství a dospělosti).  

Hlavní myšlenkou, na níž Meyrowitz svůj výzkum zakládá, je „rozmazání 

hranic“ probíhající napříč společnosti a dotýkající se různých sociálních 

skupin. Pro moji práci je klíčové splynutí hranic mezi mužským a ženským 

prvkem, v jehož rámci pak můžeme vysvětlovat fenomén vnímání obsahů 

určených jednomu publiku publikem druhým.24  

Hned na úvod Meyrowitz zdůrazňuje, že „o rolích mužů a žen se tradičně 

přemýšlelo spíše v intencích biologické než sociální podmíněnosti“, čímž tedy 

v roce 1985 navazuje na četná feministická hnutí a studie a rozvijí teorie 

„míšení maskulinního a femininního chování“ s myšlenkou všudypřítomnosti 

elektronických médií a pokroku.25 

Meyrowitz popisuje realitu svého období jako „konečnou feministickou 

revoluci“ doprovázenou „minimalizaci či likvidací dělicích čar                       

mezi maskulinitou a feminitou“. Domov, jenž byl vždy pokládán za „svět ženy“, 

ztrácí tuto roli, stejně jako okolní svět, jenž byl doposud pokládán za mužské 

prostředí, se otevírá ženám. Stejný vývoj můžeme sledovat i v profesní 

oblasti: postupně se spektrum „ženských“ zaměstnání rozšiřuje „na úkor“ 

typicky mužských profesí, jakožto doktor, vedoucí pracovník, profesor, 

                                                        
24 Meyrowitz 2006: 19 
25 Meyrowitz 2006: 155 
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dokonce policista nebo právník. Tato změna byla odstartována v 60. letech, 

ale ovládla společnost teprve s druhou vlnou feministických hnutí v polovině 

70. let. 

V důsledku toho, že ženy začaly přebírat původně „mužské“ úlohy, muži 

zčásti přebírají identitu žen, a sice začínají se angažovat v otázce rodičovství, 

nestydí se projevovat emoce, veřejně diskutovat o svých obavách a ucházet 

se o „ženská“ zaměstnání (což stále nebylo tolik rozšířené v době, kdy 

Meyrowitzův svoji studii publikoval, jako je tomu dnes). Začala se rozvíjet 

nová oblast výzkumu – oblast kognitivní androgynity, která se zaměřuje        

na míšení kognitivních forem asociovaných tradičně s muži nebo ženami.26 

Tento vývoj samozřejmě neprobíhá bez „vedlejších“ jevů, mezi které můžeme 

zařadit pocity ohrožení pro příslušníky starších generací, obtížnější hledání 

vlastní roli pro mladší generace nebo přetrvávající nesoulad mezi rolí zcela 

emancipované ženy a ženy stále se držící svých výsad a privilegií 

„ochraňovaného“ ženství. Dle Meyrowitze „to, jak se všechny strany uchylují 

k výhodám starých rolí, místo aby využívaly výhody rolí nových, průběh změn 

ještě zpomaluje“, což ve výsledku brzdí finalizaci této transformaci.27 

Jak ale tuto transformaci ovlivnila elektronická média? Především, vědomí 

oddělených sfér bylo umocněno industrializací, v jejímž průběhu byl domov 

zřetelně oddělen od pracoviště (ženská doména od domény mužské). 

V postindustriálním období charakterizovaném přítomností elektronických 

médií tyto sféry reintegruje televize, když „útočí na dělící čáru“ mezi mužstvím 

a ženstvím a „podrývá důležitost fyzického oddělení jakožto rozhodujícího 

faktoru separace pohlaví“. 28 Televize, zkrátka, způsobuje jakési splynutí 

genderového chování.  

Meyrowitz prokládá svá tvrzení příklady z populární kultury, a sice knih            

a filmů, ve kterých byla žena dříve zobrazována jako romantická duše toužící 

po ochraně, po roli matky. Tradiční vnímání žen jako křehkých, jemných          

a emocionálních bytostí má totiž co do činění s odtržením žen od mužských 

informačních systémů. Meyrowitz ve svém výzkumu uvádí celou řadu 

                                                        
26 Meyrowitz 2006: 159-162 
27 Meyrowitz 2006: 162 
28 Meyrowitz 2006: 167 
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feministických studií, které se zabývaly souvislostmi mezi informační 

izolovaností a ženskostí. Tato izolovanost není pouze důvodem ženské 

bojácnosti ve vztahu k mužům či veřejnému světu, nýbrž i vnímání dalších 

žen jako konkurentek, nikoliv solidárních bytostí. Výsledkem tohoto vnímání je 

dle Germaine Greer to, že jsou „ženy tajemstvím pro muže, stejně jako jsou 

muži tajemstvím pro ženy, ale ženy představují tajemství i samy pro sebe“.29 

Elektronická média (hlavně televize) způsobila nejenom revoluci ve vnímání 

žen a ženství ženami samotnými, nýbrž i narušení romantického chápání 

„domova“, prolnutím veřejného (média) a soukromého (čtyři stěny pokoje,     

do kterých „vpouštíme“ média přes televizi). I ty ženy, které stále zastávají 

svoji klasickou roli a zůstávají v domácnosti, s příchodem televize dostaly 

možnost nakouknout do vnějšího světa a zakusit mužskou interakci                

a chování. Stejně tak i muži se mohou prostřednictvím televize „nahlédnout 

do ženské duše“ a zjistit množství informací o opačném pohlaví.30  

Televize dle Meyrowitze tímto podporuje formu neosobní intimity. 

 

S další významnou studií přišla Christine Gledhill v roce 1988. Ve svém 

výzkumu Pleasurable Negotiation, jenž byl publikován v knize Pribrama 

Female Spectators v roce 1988, shrnuje autorka fenomén oživení feminismu    

v populární kultuře. Celá řada představitelek feministického proudů se 

zaměřila na projevy populární kultury adresované převážně ženám: klasickou 

literaturou počínaje, melodramatickými filmy (včetně televizních seriálů 

spadajících do kategorie „soap opera“) konče. Dle Gledhill záměrem těchto 

studií bylo nezřídka objasnit „ženské kulturní formáty“, ale zároveň                    

i napadnout převládající mužský kulturní diskurz.31 

Gledhill shrnuje vývoj tohoto feministického směru kulturních studií a vrací se 

do časů minulých, kdy všechno ženské v produktech populární kultury bylo 

vnímáno jako „prázdné“, „odlišné“, postrádající podstatu. Dále se ve svém 

výzkumu zabývá morfologií slov, propojuje lingvistické a psychologické tvary   

a nakonec zkoumá symbolismus feminismu. Podstatné pro moji práci je,       

                                                        
29 Meyrowitz 2006: 169-173 
30 Meyrowitz 2006: 184-185 
31 Storey 2009: 98 
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že dle Gledhill klasický film obsahuje právě tyto lingvistické a ideologické 

struktury, na kterých pak zakládá myšlenka identity – tak například typickou 

postavou klasického filmu je patriarchální buržoazní jedinec. Na základě 

konstrukce této typické postavy charakterizuje autorka potenciálního diváka 

jako muže. Následkem je zobrazení femininních prvků jako těch podřízených, 

potlačených a ženských postav v situacích „fetišistického idealizování“      

nebo „voyeuristického potrestání“.32 

Tento poznatek vedl k argumentu, že ženské postavy ve filmech vůbec 

neprezentují ženy takové, jaké ve skutečnosti jsou, nýbrž způsobem, aby 

splňovaly parametry a očekávání mužského diváka a jeho patriarchálního 

„podvědomí“. Dokonce i kamera v těchto filmech zrcadlí pohled většinového 

diváka-muže. 

Gledhill dále spojuje zájem feministických autorek o vyobrazení žen 

v populární kultuře s obecnějším bojem za rovná práva, který se rozjímá 

v druhé polovině 20. století. V 80. letech se feministickým aspektem ve filmu 

zabývalo víc autorek – jen namátkou Luce Irigaray, Julia Kristeva, Nancy 

Chodorow aj. Většina z nich se zaměřila na konstrukci prototypu „ženské 

divačky“. 

Původ zakotvení socio-kulturní konstrukce ženského kulturního prostředí     

by se dal dohledat v neo-marxismu nebo sémiotice po boku celé řady dalších 

konceptů propojených s touto konstrukcí. Gledhill zavádí termín „vyjednávání“ 

(negotiation), který dle ní odráží boj mezi daným a ekonomicky výhodným     

na jedné straně a novátorským a vyčleněným na straně druhé. Jinými slovy, 

mužskými a ženskými diváky a konstrukcí postav v produktech populární 

kultury na základě zájmů těchto odlišných skupin. 

Jako příklad tohoto vyjednávání uvádí Julie d‘Acci ve svém článku The Case 

of Cagney and Lacey kooperaci mezi producenty a spoluautory seriálu 

Cagney and Lucy. Dle Gledhill úspěch tohoto seriálu, který jako jeden            

z prvních zobrazoval ženské postavy v podobě, jež předtím byla vlastní 

                                                        
32 Storey 2009: 99 
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především postavám mužským33, je příkladem povedeného propojení zájmů 

obou pohlaví. Gledhill ale podotýká, že kontext policejního seriálu je sám        

o sobě určitým předpokladem pro jistý stereotyp. Genderový konflikt je podle 

ní nevyhnutelný ve světě, který staví na pravidlech maskulinní autority             

a kriminality.34 Autorka v seriálu nalézá řadu „negociačních principů“ o povaze 

genderových rolí a sexualitě, které následně zkoumá v souvislosti se 

sémiotikou, čímž dokazuje, že tyto definice nejsou fixní, nýbrž závisí             

na významu, který jim přidělí „komunikátor“ na základě ekonomických, 

ideologických a estetických faktorů, které často vnímáme pouze podvědomě. 

Gledhill shrnuje, že feministický diskurz usiluje o otevření a rozšíření definic     

a identit, nikoliv jejich redukci. Je to v následku provázáno i s prací filmových 

kritiků a kritických diváků, kteří vykládají produkt populární kultury                 

dle významů v něho vložených. Tito „koncoví konzumenti“ právě otevírají 

prostor k textové „negociaci“ těchto významů. Ve výsledku, produkty 

populární kultury zakládají zároveň na symbolické (imaginativní) a realistické 

úrovni, které se spojují do jednoho produktu.35 

 

Christine Geraghty se ve svém výzkumu Women and Soap Opera zabývá 

definicí „prime time“ anebo špičky a její korelaci se seriály pro ženy, které jsou 

během těchto klíčových hodin vysílány. Práce Geraghty je v porovnání 

s řadou výše zmiňovaných studií relativně aktuální: autorka v ní již nevnímá 

motiv vykořisťování žen mužským publikem a mužskou produkcí jako klíčový 

předpoklad, nýbrž se spíše zaměřuje na vnitřní konvence spojené s pojetím 

„ženského“ seriálu. Geraghty namítá, že seriály promítané během „prime 

time“ v průběhu 80. let jako takové nikdy nebyly spojovány s určitým 

genderem, v porovnání se seriály promítanými v odpoledních hodinách.        

Ve svém vlastním výzkumu Geraghty ale nachází několik styčných bodů mezi 

romantickou tématikou, seriály pro ženy a seriály vysílanými ve špičce:          

ve všech těchto případech je důraz kladen na hlavní ženskou postavu, jejíž 

pohnutky jsou pochopitelné divákovi, nikoliv však nutně mužskému publiku. 

                                                        
33 Jeho ústředními postavami byla dvojice kamarádek-policistek, což představovalo počátkem 80. let 
jisté novátorství a sloužilo jako dlouho očekávaná „feministická“ odpověď na množství seriálů o 
mužských dvojicích policistů produkovaných v průběhu 60.-70. let. 
34 Storey 2009: 103 
35 Storey 2009: 106-107 
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Ve všech těchto třech zmiňovaných případech je přítomen jasný rozdíl mezi 

veřejným a soukromým (tedy i mezi mužským a ženským) a ženská role je 

vždy zasazena do kontextu porozumění a ovládání emoční sféry.36 

Geraghty také namítá, že ve všech produktech populární kultury, kterými se 

ve svém výzkumu zabývá, je přítomen jakýsi „ideální svět“, ve kterém zásady 

typicky spojované s ženským prvkem jsou volně přístupné a mohou být 

svobodně vyjádřeny; stejně tak vztahy mezi ženou a mužem mohou být a jsou 

organizovány dle přání hlavní ženské postavy. Tento fenomén pojímá autorka 

jako utopii, opak popisovaného však vnímá jako dystopii a tvrdí, že oba 

předpoklady jsou základem moderní populární kultury pro ženy. Fenomén 

nastíněný Geraghty je možné jednoduše vysvětlit tvrzením Richarda Dyera, 

že jednou z funkcí populární zábavy je „nabídnout vidinu „něčeho lepšího“ [...] 

něčeho, co si přejeme v našem každodenním životě, vidinu útěku z reality. 

Alternativy, naděje, přání [...], pocit, že život může být lepší“.37 

Geraghty zkoumá britské a americké seriály a porovnává je s romány              

a gotickými filmy pro ženy, přičemž ve svém výzkumu používá „pět 

utopistických zásad“ dle Dyera. Dává do souvislosti mimo jiné již výše 

zmiňovaný Dallas se seriálem Dynastie. Tvrdí také, že seriály vysílané 

v odpoledních hodinách mají obvykle pomalejší vývoj nežli seriály vysílané     

ve špičce, které mají tendenci vyvíjet se o hodně rychlejším tempem a v nichž 

se chování hlavních postav mění razantně a nečekaně, díky čemuž se vývoj 

následujících epizod ještě urychlí. 

Dalším zajímavým postřehem Geraghty je to, že energie postav je zobrazena 

odlišným způsobem v britských a amerických seriálech; kdežto v amerických 

seriálech je energie vnímána a promítána přes mužské postavy anebo ženské 

postavy fungující ve veřejné sféře (důraz na byznys, ráznost, riziko), 

v britských seriálech jsou to ženy a jejich aktivita ve veřejném životě komunity, 

co ovládá energii vyprávění. Zde jako hlavní příklad používá seriály 

Coronation Street, Brookside a EastEnders.38 

                                                        
36 Geraghty 1991: 116-118 
37 Storey 2009: 216 
38 Geraghty 1991: 195-198 
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Podobnou paralelu vede Geraghty v případě zobrazení hojnosti. 

V amerických seriálech je hojnost zastoupena přepychem „západního 

kapitalismu“ a naprostou absencí zmínek o chudobě (Dynastie). Místo 

hojnosti je v britských seriálech přítomna tématika společenství                        

a sounáležitosti: role každého občana je zde respektována a ceněna. V tomto 

případě se většinou jedná o ženské postavy, jejich role (téměř matriarchální) 

je tudíž obzvlášť zdůrazněna.39  

Autorka zmiňuje i element pravé „lásky“, který se jeví jedním 

z nejvyhledávanějších „utopistických“ východisek: tento prvek je výraznější 

v amerických seriálech zobrazujících „ideální“ manželství nebo soužití oproti 

těm britským, kde stále převládá důležitost rolí v komunitě. Tím Geraghty 

vytváří paralelu mezi americkými seriály a ženskými romány.40 

Dyerova stupnice utopistických zásad není dle Geraghty zcela genderově 

neutrální. Tak například intenzita citů a transparentnost – dvě charakteristiky, 

které bývají konzumenty obsahů nejvíce vyhledávány – jsou spojeny              

s „idealistickým pojetím osobních emocí“ a charakteristické především 

ženským postavám. Kdežto hojnost (obzvlášť v případě amerických seriálů), 

kterou diváci obvykle vnímají negativně, je valně zastoupena mužskými 

postavami. Stejně tak prvek energie je buď vázán na mužské postavy anebo 

na postavy žen, které se projevují jako muži a zastávají mužské hodnoty, ať 

už v podnikání (v případě amerických seriálů) nebo v zastávání vedoucích 

pozic a prosazování maskulinních vzorců chování (v případě seriálů 

britských).  Energie v tomto slova smyslu není Geraghty vnímána pozitivně, 

nýbrž jako projev „krutosti a nedostatku emoční integrity.“41 

 

1.3. Výzkum televizních seriálů jako produktů populární 

kultury z hlediska divácké motivace 

Jednou z nejznámějších „seriálových“ studií, ale zároveň jednou z prvních 

vědeckých prací v oboru feministických mediálních studií, je výzkum Ien Ang, 

ve kterém autorka rozebírá seriál Dallas a zjišťuje pohnutky a motivaci diváků, 

                                                        
39 Geraghty 1991: 201 
40 Geraghty 1991: 235-240 
41 Geraghty 1991: 240-242 
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proč se na tento seriál dívají. Ačkoliv autorka nezkoumá diváckou motivaci 

z pohledu genderu, i v jejím výzkumu je však přítomen element odlišnosti 

identit              a principů. Ang se zaměřuje na reakci příznivců seriálů vůči 

„nepřátelskému táboru“ lidí, kteří mají na Dallas odlišný (nezřídka i 

diametrálně) názor.  

Studie Watching Dallas je pro moji práci zásadní, dokonce zčásti inspirativní:  

Ang v ní zkoumá dvě odlišné skupiny diváků – diváka amerického                  

a neamerického. Ve druhé skupině se autorka zaměřuje na diváka, kterému    

je obsah seriálu cizí, který se se seriálem nemůže na první pohled ztotožnit,   

a sice diváka evropského. Ang přichází k závěru, že na emocionální úrovni 

evropský divák zavrhuje a zcela odmítá americké seriály, které se tímto 

stávají „špatnými objekty“ („bad objects“) neboli „objekty nekvalitní masové 

kultury“ („bad mass culture“).42 

Ang ale podotýká, že se nálepka produktu „masové kultury“ také odráží         

na vnímání seriálu, který je nezřídka ve výsledku posuzován přesně dle této 

definice, která sama o sobě generuje „ready-made“ názory. 

Neméně podstatným kritériem při hodnocení amerických seriálů je dle Ang 

nálepka jejich „americkosti“ – což bylo mnohými evropskými příjemci vnímáno 

jako špatné („bad objects“). 43  Tento fenomén Ang pojmenovává „ideologií 

masové kultury“, ve kterém „masovost“ nese negativní konotaci, což vede 

k odmítání a zatracování objektů populární kultury. Seriál Dallas ve studii Ien 

Ang byl vnímán jako „západní produkt“, v němž není kladen absolutně žádný 

důraz na realitu, problémy současného světa, „obyčejných lidí“.44 

Ang ale upozorňuje na nebezpečí sklouznout k pouhému posuzování seriálu 

na základě našich očekávání a názorů, jež přijímáme od recipientů populární 

kultury, kteří se seriálu vyhýbají („ready-made conceptions“).  Mnozí 

respondenti, kteří ve svých dopisech tvořících podstatu studie vyjádřili ostře 

negativní názor na seriál, si tudíž dle Ang „adoptovali“ ideologii masové 

kultury jako základ k jejímu zamítnutí. Jejich názor by se dal shrnout jako 

                                                        
42 Storey 2009: 174 
43 Ve své studii Ien Ang cituje předsedu Nizozemské vysílací nadace (Dutch Broadcasting Foundation) 
Erica Jurgense, který razantně odmítá spojování nizozemských vysílacích stanic s promítáním seriálu 
Dallas, jenž dle něho postrádá obsah.   
44 Ang 1985: 89 
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„Dallas je zřejmě špatný, protože je produktem masové kultury, a proto 

nemám tento seriál rád“.45  

Ang ve svém výzkumu klade důraz na roli ideologie masové kultury, která 

svým způsobem diktuje příjemcům určité vzorce chování. Proto autorka 

upozorňuje, že rozdíl mezi diváky Dallasu, kteří seriál vyhledávají a kteří         

ho odmítají, může být vysvětlen nejenom osobními preferencemi, nýbrž i tím, 

jak se člověk s touto ideologií identifikuje, jeho vnímáním reality. V dopisech, 

které Ang ve své studii shromáždila, nezřídka respondenti popisují 

představitele opoziční skupiny jako „ne zcela normální“, lidi bez vkusu. 

Odpůrci seriálu si jsou dobře vědomí, že „cílem je vydělat peníze, spoustu 

peněz [...] o což se producenti usilují prostřednictvím všeho, co v seriálu 

figuruje – sexu, krásných lidí, bohatství [...] a vždycky se najdou lidi, na které 

to zabere“.46 

Na rozdíl od odpůrců seriálů, u jeho fanoušků se reakce celkem různí: někdo 

seriál vnímá jako prostředek relaxace, další upozorňuje na to, že jisté 

charakteristiky seriálu by měly být vnímány s nadhledem, nikoliv jako jediná 

přípustná a garantovaná pravda. Ve valné většině ale fanoušci seriálu 

připouští, že mohou být jeho odpůrci vnímány vesměs negativně               

nebo s nepochopením. Dle Ang je typické, že se někteří fanoušci seriálu 

snaží obhájit svůj postoj a vysvětlit, proč seriál milují, ale také se ohradit,       

že si jsou vědomi všech „nástrah“, jichž je podobný seriál plný.47 V každém 

případě si fanoušci (či fanynky) seriálu svým názorem nejsou tolik jistí jako 

jeho odpůrci, a proto ve většině dopisů, na nichž zakládá Ang svůj výzkum, 

často hledají a nabízejí vysvětlení, proč se na seriál dívají rádi, tj. dle Ang 

„zapínají ochranný mechanismus“. 

 

Další významnou studií je výzkum motivací diváků televizního seriálu Dallas 

provedený Katzem a Liebesem. Cílem jejich práce The Export of Meaning 

bylo reflektovat a přesněji definovat roli, kterou tento seriál hraje                      

v „nezápadní“ společnosti, jako např. Izrael. Pro moji práci je tato studie 

                                                        
45 Ang 1985: 91 
46 Ang 1985: 101  
47 Ang 1985: 103  
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zajímavá především kvůli metodě, prostřednictvím které Katz a Liebes tento 

jev zkoumali, a sice analýzy v subkulturním kontextu: autoři vnímají seriál jako 

něco, co přispívá k polarizaci a „westernizaci“ společnosti. 48  Je třeba 

přihlédnout k faktu, že výzkum byl proveden v první polovině 90. let, kdy 

motivace diváků mohla mít zcela odlišné předpoklady nežli v naší době.  

Nehledě na to, že autoři především berou ohled na specifika izraelské 

společnosti, jeden z důvodů divácké motivace se jeví relevantní i v kontextu 

mé práce, a sice zájem o západní, kapitalistickou společnost a obdiv vůči 

životnímu stylu hlavních postav. Autoři hovoří o fenoménu „globální vesnice“    

a zmiňují se i o způsobu sebeidentifikace.  

Výzkum Katze a Liebese se skládá z rozmanitého vzorku populace,              

do kterého byli zahrnuti nejen členové různých etnických minorit, nýbrž i jejich 

rodinní příslušníci. Autoři poukazují na to, že větší část jejich výzkumu byla 

spontánní a rozhovory probíhaly tak, že se členové jedné skupiny ptali            

a odpovídali na otázky navzájem, místo aby poskytovali odpovědi tazatelům.  

Autoři namítají, že tento způsob vnímání divácké motivace vychází 

z funkcionalistické tradice, jejíž hlavní zásadou je rovnováha moci mezi médií 

a konzumenty mediálních obsahů.49 

Ačkoliv Dallas by se dal zařadit do odlišné kategorie televizních seriálů, nežli 

seriály, kterými se zabývám v této práci, je klíčové si uvědomit,                      

že pro zkoumanou generaci mohl obsahovat podobnou diváckou motivaci 

jako pro současnou generaci představují americké seriály jako Sex ve městě, 

Zoufalé manželky nebo 2 socky. 

 

Dle Katze a Liebese jednou z charakteristik zábavného průmyslu je,             

že „otevírá dveře do sféry veřejného zájmu a politizuji sféru soukromou“.50 

Autoři také zdůrazňují, že televizní seriál jako odnož zábavného průmyslu 

nezbytně staví diváka do kontextu sociologického spíš než psychologického.   

 

                                                        
48 Liebes, Katz 1993: viii 
49 Liebes, Katz 1993: x 
50 Liebes, Kazt 1993: x 
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Gledhill ve své studii upozorňuje, že výzkum publik a jejich preferencí má jistá 

úskalí. Je tu nebezpečí sklouznutí k relativizaci, protože významy jsou z velké 

části závislé na proměnlivých kontextech. Dle Gledhill důraz na zájem 

(požitek z dívání se na seriál) nebo identifikace faktického cílového publika 

může znesnadnit skutečnou genderovou analýzu respektive v případech 

zmíněných autorkou výzkum postavení té „menšinové“, utlačované skupiny. 

Toho se pokusím ve své práci – hlavně v její empirické části – vyvarovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

2. Sociálně-ekonomický přístup v problematice 

obsahů populární kultury 

 

2.1. Product placement jako produkční aspekt televizních 

seriálů 

Jednou z relevantních charakteristik při zkoumání divácké motivace je             

v případě populární kultury product placement. Product Placement nebo 

„brand placement“ je dle definice Jeana-Marca Lehuho „integrací produktu či 

značky do filmu či televizního seriálu“.51 Rozvoj product placementu je klíčový 

v kontextu vývoje audiovizuální tvorby a hlavně rozvoje kinematografie          

ve Spojených státech.  

Reklama je mnohými teoretiky vnímána jako prostředek product placementu, 

ovšem nezřídka je zařazena do individuální kategorie, jejíž součástí je         

tzv. „reklamní trh“, v němž se „inzerentům prodává služba v podobě přístupu   

k publiku“.52 V současné době je však patrný úbytek konzumentů reklamních 

sdělení, které v minulosti tvořily klasický model prokládání zajímavého obsahu 

inzerováním produktů či zboží, ale zároveň nárůst tohoto fenoménu 

v produktech populární kultury, ať už filmech či televizních seriálech.  

Product placement, přítomný ve většině televizních a filmových děl, má 

potenciál přilákat diváka k obrazovce, aniž by byl divák prvoplánově 

zainteresovaný v tom, co se na obrazovce odehrává. Jedním z příkladů by 

mohl být televizní seriál, jehož nezbytnou součástí je demonstrace drahých 

aut. Pro product placement platí, že jeho nejlepší použití je takové, které je 

„subjektem viděno, ale ne registrováno“.53 

V rámci této práce je přínosné také sledovat fungování a efekt fenoménu 

product placementu, neboť se může potenciálně jednat o jeden z významných 

důvodů pro mužskou populaci, proč sledovat seriál určený převážně pro 

ženy. 54  Hall a Whannel ve své studii z roku 1961, v níž zkoumají vliv 

                                                        
51 Lehu 2007: 1 
52 McQuail 2009: 233 
53 Lehu 2007: 45 
54 Skutečně, řada respondentů v provedených rozhovorech, odpověděla, že drahé oděvy a značky 
automobilů jsou jedním z důvodů, proč se na seriál dívají (např. Sex ve městě). 
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subkultur, charakterizují kulturu pubertální mládeže jako „prostor                  

pro sebevyjádření mladých a bujnou pastvinu pro komerční obsahy“. 55 

V případě subkultur definovaných dle principů genderu toto nemusí platit, což 

je dané i větším věkovým rozestupem diváků. Nicméně při tvorbě tzv. 

komerčních obsahů může genderové kritérium, podobně jako to věkové, být 

zcela rozhodujícím. 

 

2.2. Teoretické ukotvení fenoménu product placementu            

a reklamy v populární kultuře 

Terry Lovell se ve své studii Pictures of Reality: Aesthethics, Politics and 

Pleasure zmiňuje o zárodcích product placementu. Lovell vysvětluje,            

že touha obchodníků po nových trzích vyvolává potřebu nových produktů, 

které by rozšířily spektrum našich potřeb a hodnot. Tyto hodnoty se však 

odvíjí od typu uživatele a kontextu užívání. Dle Lovell dokonce zboží 

každodenních potřeb, jako např. auta či pračky, může mít pro producenta 

netušenou přidanou hodnotu pro jisté sociální skupiny a jejich dosah se může 

různit dle pohlaví uživatele.56 

Terry Lovell vidí populární kulturu jako výsledek marxistických formulí, kde 

„hodnota výměny“ kompletně zastiňuje „hodnotu spotřeby“. Podobně, Ien Ang 

ve své studii Watching Dallas přichází k závěru, že televizní seriály („soap 

operas“) jsou „komoditami produkovanými kapitalistickými kulturními 

odvětvími pouze s dvěma cíli: ideologické podrobování a akumulace zisku.“57  

Ang cituje Bardoella a Bierhoffa, kteří zdůrazňují, že „hlavní charakteristikou 

televizních seriálů je to, že jejich obsah je závislý na ekonomické 

profitabilitě“.58 V případě, že producenti definují cílovou skupinu příliš široko, 

musí být obsah omezen na více „mainstreamové“ motivy. Proto obzvlášť 

americký seriál (v daném kontextu americký seriál 70.-80. let) nese určité 

poslání, a to i sociálně-politické, které by mělo obsahovat co nejméně 

kontroverzní podtext. Například dle Bardoella a Bierhoffa má každý úspěšný 

                                                        
55 Hall, Whannel 1964: 270 
56 Lovell 1980: 56-63 
57 Storey 2009: 171 
58 Bardoel, Bierhoff 1975: 58-59  
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seriál obsahovat příběh romantické lásky, jednoduché vzorce chování (co je 

dobré a co je zlé), vybudování napětí, vygradování a zvolnění.  

Ang ve své kritice populární kultury také často zdůrazňuje výslednou roli 

komerčního průmyslu, jenž uplatňuje populistickou ideologii, díky které může 

propagovat a šířit myšlenku dobrého vkusu jako vkusu individuálního (dle 

vzorce: „dívám se na co se mi zlíbí“). Dle populistické ideologie, která sílí 

s tím, jak populární kultura uplatňuje dominanci vlastních stanovisek, 

neexistuje měřítko pro posouzení dobrého vkusu, s čímž se většina 

konzumentů kulturních obsahů jednoduše dokáže ztotožnit. Zkrátka, 

neexistují žádné „objektivní estetická kritéria.“59 

Ang dále cituje britskou popovou skupinu Frankie goes to Hollywood, která ve 

své písničce Welcome to the Pleasure Dome vysvětluje komerční uplatnění 

populistické pozice následujícím způsobem: „Jedna z hlavních úloh 

zadavatelů reklamy spočívá [...] nikoliv v prodeji produktu, nýbrž v poskytnutí 

morálního svolení užívat si života bez pocitu viny.“60 

Dle Christine Geraghty, jež dává do souvislosti seriály Dallas a Dynastie, se 

v obou těchto případech jedná o demonstraci „nekončícího konzumerismu“,    

a v porovnání například s britskými seriály – luxus a přepych jsou zde něčím 

samozřejmým, „realitou“, která se pro diváka stává utopismem a útěkem 

z reality skutečné. Autorka to nevnímá negativně, nýbrž jako možnost 

divákova uspokojení a potěšení ze sledování seriálu.61 

Williamson obdobným způsobem popisuje ideologické působení reklamy ve 

své studii z roku 1978: důležité významy ze světa zkušeností (např. krása, 

úspěch, štěstí) jsou přenášeny na komerční produkty a následně i na nás 

samé. V důsledku této skutečnosti se komerční produkt stává prostředkem 

k dosažení společenského nebo kulturního postavení a pomáhá nám být tím, 

kým být chceme. Dle Williamson toto „rekonstruování reklamou“ nejenom 

deformuje naše vnímání reality, ale také nás realitě a skutečným podmínkám 

našeho života vzdaluje.62 

                                                        
59 Storey 2009: 181 
60 Storey 2009: 181 
61 Geraghty 1991: 196 
62 McQuail 2009: 353-354 
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Většina teoretiků se shoduje, že product placement (a reklama jako jeho 

prostředek) svým způsobem konstruuje a konstituuje naše prostředí, diktuje 

nám, co skutečně chceme. Ať už se jedná o „vykořisťování“ či deformaci 

reality, obsahy a produkty prezentované v prostředcích populární kultury mají 

větší vliv na psychiku a podvědomí konzumentů těchto obsahů, než si jsou 

často ochotni připustit. 

 

2.3. Typologie product placementu a jeho užití v současnosti 

Základním rozdělením product placementu je na placený a neplacený, 

přičemž v případě posledního se jedná o vytyčení snahy tvůrců o nastolení 

určitého obrazu či o co nejrealističtější zobrazení skutečnosti. Neplacená 

kategorie stále převažuje, obzvlášť v anglosaském světě, kde jeho podíl 

představuje dle Hackleyho až 80%63. 

Dle La Ferleho a Edwardse by další klasifikací product placementu mohlo být 

rozdělení na aktivní a pasivní. Aktivní product placement je jak pro 

konzumenta obsahu, tak i pro zadavatele reklamy srozumitelnější a 

uchopitelnější; díky němu je divák schopen snáz se identifikovat s určitým 

produktem či značkou (např. známé z dřívější zkušenosti). V případě 

pasivního product placementu se jedná o méně nápadnou propagaci výrobku 

či značky, což je pro diváka nezřídka málo viditelné či uchopitelné. Zde se 

zadavatel spíše spoléhá na podvědomou reakci, která může mít i opožděný 

charakter. Pro diváka je však tento druh product placementu přijatelnější, 

neboť nenarušuje jeho pozornost a nezpůsobuje nutně negativní reakci vůči 

produktu. Tato podoba nemusí být pro zadavatele výhodná, neboť produkt je 

často zobrazen v jiné než nejpříznivější podobě, tj. za ideálních podmínek a 

s komentářem od uživatele nebo hlavní postavy.64 

McQuail podotýká, že typ inzerovaného zboží je ve většině případů určen 

sociálním složením zasaženého publika, přičemž homogenní publikum je pro 

inzerenty často zajímavější než publikum heterogenní, „rozptýlené“. 65  Dle 

                                                        
63 Hackley 2012: 713 
64 Dráb 2015: 5 
65 McQuail 2009: 234-235 
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Ellise vytváří televize a obsahy televizí produkované otevřenější a 

víceznačnější text než filmová produkce, a to i v případě komerční reklamy.66 

 

2.4. Product placement v televizních seriálech 

Problematikou product placementu v televizních seriálech se zabývala 

například Cristel Antonia Russell ve své studii Investigating the 

Effectiveness of Product Placements in Television Shows67. Ve svém 

výzkumu používá tzv. „teatrální“ metodologii, díky které zkoumá, jak vizuální a 

zvuková prezentace výrobků a její provázanost s příběhem jednotlivých dílů 

ovlivňuje paměť diváka a vytváří určitá psychosomatická spojení mezi 

inzerovaným produktem a obsahem. Provázanost mezi produktem a 

příběhem působí na diváka přesvědčivě, kdežto absence této provázanosti, 

ačkoliv je méně přesvědčivá, se divákovi lépe ukládá v paměti.  

Russel ve své studii předkládá na příkladech amerických televizních seriálů 

(např. Přátelé) rozsáhlou behaviorálně-kvantitativní analýzu provázanosti 

obsahů s vývojem příběhu a dochází k závěrů, že se zadavatelé obsahů 

v případě televizních seriálů řídí dvěma odlišnými strategiemi, které nicméně 

vedou k obdobným výsledkům. Výrobky „nenápadně“ přítomné v pozadí 

působí na vnímání diváka stejně jako „ozvučení“ přítomnosti těchto výrobků 

postavami seriálů zakomponované do dialogů. 

Autorka k účelu této analýzy vyprodukovala pokusný televizní seriál, na jehož 

základě zkoumala reakce publik. V průběhu sledování tohoto „fiktivního“ 

seriálu se prokázalo, že když je product placement určitého výrobku zesíleno 

jeho prezentací prostřednictvím tradičních promočních nástrojů a reklamy, 

dává větší smysl ho následně zahrnout do příběhu, tzn. prostřednictvím 

„ozvučení“ v dialozích. V opačném případě (když je výrobek prezentován 

separátně a bez dodatečné podpory v reklamě), postačí „subtilní vizuální 

přítomnost“, tzn. prezence výrobku v pozadí.68  

                                                        
66 McQuail 2009: 399 
67 plný název: Investigating the Effectiveness of Product Placements in Television Shows: The Role of 
Modality and Plot Connection Congruence on Brand Memory and Attitude 
68 Russell 2002: 312-314 
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Jean-Marc Lehu ve své knize Branded Entertainment porovnává odlišné 

praktiky francouzských a amerických televizních seriálů. Kdežto v případě 

první skupiny existuje snaha product placement zakomponovat jaksi 

„nenápadně“, ve formě rekvizit nezbytných pro vývoj příběhu; v seriálech 

amerických je již po dobu několika desetiletí, v důsledku relativně 

benevolentní úpravy legislativy, možné umístit výrobky určité značky takřka 

v jakékoliv formě. Např. detektivové v seriálu Hawaii Five-O vždycky řídí Ford, 

v Přátelích se používají výhradně platební karty American Express a jí se 

sušenky Oreo. Lehu ve své studii také zmiňuje seriál Zoufalé manželky a 

přízeň postavy Gabrielle vůči autům značky Buick, nebo také věrnost postavy 

Carrie Bradshaw ze Sexu ve městě notebookům značky Apple při psaní 

novinových střípků.69  

Lehu vysvětluje tuto okupaci amerických televizních seriálů výrobky a 

značkami všeho druhu především rostoucí rolí kabelové televize a obrozením 

žánru v druhé polovině 90. let. V důsledku, vlna nových seriálů zasáhla a 

přilákala k obrazovkám širší publikum, než tomu bylo doposud. Dle Lehua, 

trvá jeden díl televizního seriálu v průměru 42 minut, což je uzpůsobeno 

modernímu divákovi, jenž je „neustále ve spěchu“ a často si nemůže dovolit 

věnovat 90 - 120 minut svého volného času celovečernímu filmu.  

Také vzhledem k délce jednotlivých sérií počítají producenti s určitým citovým 

propojením diváka s postavou, čímž by mohl divák postupně budovat vztah 

zároveň k určité značce, kterou má seriálová postava v oblibě nebo používá 

v každém dílu seriálu (což se odehrává na základě podvědomého 

zapamatování – viz výš ve výzkumu Cristel Antonie Russell). Nedá se 

opomenout, že často sitcomy, v nichž jeden díl trvá zhruba 20 minut, nemají 

dostatek prostoru na reklamní přestávky, a tudíž ani možnost výrobek 

inzerovat jiným způsobem než prostřednictvím product placementu 

zakomponovaného do scénáře.  

Je pozoruhodné, že občas product placement funguje i obráceně: fiktivní 

značka vytvořena pro účely televizního seriálu (např. značka oblečení Fusion 

ze seriálu All My Children nebo značka piva Duff ze Simpsonových) se začíná 

                                                        
69 Lehu 2007: 160 
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vyrábět a prodávat ve skutečnosti, a následně se těší velké oblibě nejen 

zarputilých fanoušků seriálu, nýbrž i zákazníků se seriálem neobeznámených.  

Posledním – a pro tuto práci obzvlášť významným – postřehem Lehua je, že 

v televizních seriálech je možnost identifikovat potenciálního příjemce 

obsahů, a tudíž i odhadnout jeho zájem o určitý produkt nebo značku, o něco 

snazší v porovnání s filmovou produkcí. Pro zadavatele product placementu 

je to zásadní kritérium, proč si televizní seriál zvolit: snáz se zde pozná, jestli 

se publikum pro inzerovaný obsah hodí.70 Nicméně i zde by měl zadavatel 

brát ohled na možné změny ve vysílacím čase nebo v obsazení, které se 

následně mohou promítnout do divácké motivace a zájmu jak o seriál, tak i     

o jednotlivé výrobky či značky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
70 Lehu 2007: 162 



 29 

3. Tematické a žánrové vymezení jednotlivých seriálů 

pro ženy 

 

3.1. Sex ve městě  (Sex and the City) 

Seriál Sex ve městě řazený k žánru romantického dramatu nebo romantické 

komedie se vysílal na soukromém americkém kanálu HBO v letech 1998 – 

2004.  Jedná se o produkt společností Darren Star Production a HBO Original 

Programming, jenž obsahoval 6 sérií s celkem 94 díly o délce 30 minut.71  

Děj seriálu zakládá na stejnojmenné knize Candace Bushnell, jednotlivé díly 

byly adoptovány týmem scénáristů v čele s producentem Michaelem 

Patrickem Kingem. Sex ve městě staví na čtveřici úspěšných 

emancipovaných žen žijících v New Yorku – z nichž hlavní postava Carrie 

Bradshaw má zároveň úlohu vyprávěčky. Time, jenž seriál Sex ve městě 

zařadil do žebříčku 100 nejlepších televizních seriálů všech dob, o Carrie 

Bradshaw mluví jako o „neurotické narátorce“72. Pracující novinářka, slavná 

autorka sloupků o sexu vypráví jednotlivé příběhy (v každé epizodě je příběhů 

více, většinou jsou navázány na hlavní postavy, tzn. vyvíjí se paralelně vedle 

sebe) prostřednictvím vyťukávání svých postřehů do počítače. Každá epizoda 

by se z kompozičního hlediska dala rozdělit na úvod – zde je položena 

otázka, zadáno téma – vývoj syžetu, kulminaci, kdy většinou dochází 

k překvapení, rozčarování nebo vyvracení odpovědi na položenou otázku,      

a závěru, který Carrie Bradshaw shrnuje v novinovém střípku a jenž je 

divákovi nabízen prostřednictvím textu na obrazovce počítače. 

Další hlavní postavy seriálu jsou Miranda Hobbes, právnička a emancipovaná 

žena, která muže k životu a úspěchu nepotřebuje, Samantha Jones, ředitelka 

velké PR společnosti, jež muže naopak potřebuje, ale pouze k uspokojování 

sexuálních potřeb, a Charlotta York, trochu upjatá a romantická majitelka 

galerie na Manhattanu. 

                                                        
71 Sex and the City. [online]. Dostupné z: http://www.hbo.com/sex-and-the-city [konzultováno 1.7.2016] 
72 All time 100 TV Shows. [online]. Dostupne z: http://time.com/3103783/sex-and-the-city/ 

[konzultováno 12.7.2016] 

http://www.hbo.com/sex-and-the-city
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Mužské postavy se v seriálu (obzvlášť v prvních sériích) střídají, což je 

odůvodněno jednak příběhem, ale také vysokými nároky hlavních ženských 

postav. Celý seriál je koncipován jako moderní pohádka o hledání životního 

partnera v kamenné džungli – jako příklad takového se vyskytuje postava 

„ideálního“ muže, „pana Božského“, který v průběhu několika sérií naplňuje 

roli neuchopitelného, záhadného a odtažitého vysněného partnera Carrie 

Bradshaw. Pan Božský by se dal vnímat jako hlavní mužská postava seriálu, 

protože jako jediný se vyskytuje ve všech sériích a hraje zcela zásadní roli    

ve vývoji příběhu. Další mužské postavy se objevuje především v pozdějších 

sériích jako životní partneři dalších hrdinek seriálu – např. Steven Brady jako 

manžel Mirandy, Trey MacDougal jako manžel Charlotty nebo Stanford Blatch 

jako homosexuální kamarád Carrie. 

Seriál v době svého uvedení posloužil jako emancipační impulz, oslava 

feminismu a svobody, životního stylu „vyvolených“, úspěšných „single“ žen 

v hlavním městě svobody New Yorku. Sex ve městě svým způsobem zachytil 

ducha doby na přelomu století a rozpracoval téma „amerického snu“            

do velkoformátové utopie. Životní styl, oslavovaný a propagovaný ženskými 

postavami tohoto seriálu, dlouhou dobu sloužil pro mnohé diváky                

(ale obzvláště divačky) jako příklad ztělesnění úspěchu a naplnění kariérních 

snů, které skončily se surovou realitou finanční krize necelé desetiletí           

po odvysílání pilotního dílu. Times Sex ve městě charakterizuje jako silně 

konverzační seriál, ve kterém se příběh vyvíjí prostřednictvím dialogů a 

vyprávění. Ve výsledku je to seriál o vztazích, přátelství, životním stylu         

„na vysoké noze“ a sexuálních vztazích v novém miléniu. Je to seriál, který 

„stejně jako každý dobrý vztah, obsahuje notnou dávku výmyslu a reality“73.  

Výkonný producent seriálu Michael Patrick King v rozhovoru pro Katie Couric 

prozrazuje hlavní poslání Sexu ve městě – „buduj si svůj vlastní život“. Seriál 

dle jeho slov oslovil moderní ženy především díky tomu, že propagoval 

myšlenku o tom, že všechno je možné a že se sny mohou plnit, i když je       

za tím velký díl tvrdé práce a obětování. 74  

                                                        
73 All time 100 TV Shows. [online] Dostupne z: http://time.com/3103783/sex-and-the-city/ [konzultováno 
12.7.2016] 
74 Michael Patrick King. [online] Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=0ScOM7uE-6w 
[konzultováno 12.7.2016] 

https://www.youtube.com/watch?v=0ScOM7uE-6w
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Seriál Sex ve městě v době jeho vysílání zasáhl celou generaci žen 

prožívajících emancipaci přelomu dvou staletí, i nadále však ovlivňuje 

generace nové. Hlavní ženské postavy seriálu pokračují inspirovat mladší 

ženy tím, že je učí, že „být single je v pohodě“ a „být perfektní není vše“.75 

Popularita seriálu neklesá, nýbrž přetrvává, čemuž je důkazem i úspěch 

celovečerních snímků Sex ve městě (2008) a Sex ve městě 2 (2010).76 Seriál, 

jenž posloužil jako historický precedent, byl nominován na více než 50 cen 

Emmy a 24 Zlaté Globy a zapsal se tak jako vůbec první produkce kabelové 

televize oceněná v kategorii „komedie“.  

 

3.2. Zoufalé manželky (Desperate Housewives) 

Pokud Sex ve městě pojednává o generaci úspěšných single žen budujících 

vztahy na Manhattanu, seriál Zoufalé manželky se kontrastně soustředí       

na zobrazení usedlého života paniček na předměstí amerického 

středozápadu, kde hodnoty jako rodina a náboženství jsou ceněny o poznání 

víc než honba za úspěchem a dosahováním kariérních met.  

Zoufalé manželky, podobně jako Sex ve městě, je ale také seriálem               

o ženském přátelství, o lásce, vztahových dilematech a kompromisech, které 

hlavní postavy mají na pořadu dne. Seriál, jenž byl vysílán na kabelovém 

americkém kanálu ABC od roku 2004 do roku 2012, obsahuje 8 sérií a 180 

dílů, dlouhých 43 minut jeden. Zoufalé manželky je produkční společnosti 

Cherry Alley Productions vedené Markem Cherrym zařazen na pomezí 

kategorií drama, komedie a thriller.77 

Seriál, ačkoliv se na první pohled může zdát jako typické melodrama 

s charakteristikami telenovely („soap opera“), obsahuje elementy detektivky: 

každý následující díl bezprostředně navazuje na díl předchozí a postupně 

odkrývá tajemství provinciálního předměstí. Vyprávění se odehrává 

                                                        
75Souralová, I. H.  5 životních lekcí, které nám dal Sex ve městě. [online] Dostupné z: 
http://www.marianne.cz/zabava/5-zivotnich-lekci-ktere-nam-dal-serial-sex-ve-meste [konzultováno 
24.7.2016] 
76 I když kritici tyto celovečerní snímky spíše hodnotili jako průměrné až podprůměrné, několik měsíců 
před a po premiéře byly oba filmy součástí množstevních diskuzí a zasloužili si odiv příznivkyň seriálů, 
ale také redaktorů módních časopisů. 
77 Desperate Housewives. [online]. Dostupné z: http://abc.go.com/shows/desperate-housewives 
[konzultováno 28.6.2016] 

http://www.marianne.cz/zabava/5-zivotnich-lekci-ktere-nam-dal-serial-sex-ve-meste
http://abc.go.com/shows/desperate-housewives
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prostřednictvím narátorky (zde je opět zřejmá podoba se Sexem ve městě), 

jíž je zesnulá postava Mary Alice Young, díky čemuž seriál nabývá               

na mystičnosti, která je jenom posilněna hlavním refrénem seriálu „věci 

nejsou takové, jakými se zdají být“. 

V Zoufalých manželkách, opět podobně jako v Sexu ve městě, se děj 

odehrává okolo kvartetu hlavních ženských postav vedoucích zdánlivě 

perfektní a klidné životy na Wisteria Lane na nejmenovaném americkém 

předměstí. V první sérii kvartet tvoří Bree van de Kamp, Susan Mayer, 

Lynette Scavo a Gabrielle Solis, ke kterým je často dále řazená narátorka 

Mary Alice Young, jež se v seriálu však nevyskytuje jinak než prostřednictvím 

retrospektivních scén nebo hlasu „za kamerou“. Po první sérii je čtveřice 

kamarádek rozšířena o již dříve přítomnou postavu Edie Britt, která nabývá   

na významu v průběhu seriálu. V dalších sériích se tento kvintet obměňuje           

o nové figurující. Mužské postavy jsou v seriálu zastoupeny prostřednictvím 

současných nebo bývalých manželů hlavních hrdinek, ale také jejich partnerů 

nebo milenců.  

V roce 2005 seriál Zoufalé manželky po kompletně odvysílané první sérii byl 

zařazen na vrchol žebříčku nejvíce vyhledávaných televizních seriálů 

v Americe a ve Velké Británii: dle Stephena McPhersona, tehdejšího 

generálního ředitele spolešnosti ABC Primetime Entertainment „diváci 

zareagovali pozitivně hned od prvního dílu“78, díky čemuž bylo vysílání seriálu 

posunuto na „prime time“ v neděli večer. McPherson ihned oficiálně prohlásil, 

že Zoufalé manželky jsou „seriálem, který se bude jenom zlepšovat“.79 

The Telegraph ho tehdy označil za „nejvíce diskutovaný seriál po Sexu         

ve městě“. 80  Počáteční úspěch Zoufalých manželek potvrzovaly statistiky,     

ve kterých seriál figuroval jako první seriálové drama od roku 1996, které 

přilákalo nejvíce diváků k obrazovkám při vysílání pilotního dílu.  

                                                        
78 ABC Orders Back Nine of Two Top-10 Series; 'Desperate Housewives' and 'Lost' Get Full Season 
Pick-Ups. [online]. Dostupné z: http://www.thefutoncritic.com/news.aspx?id=20041020abc03 
[konzultováno 15.7.2016]. 
79 ibid. 
80 McDougall, Charles. Desperately Seeking a Ratings Hit. [online]. Dostupné z: 
http://www.telegraph.co.uk/culture/tvandradio/3634415/Desperately-seeking-a-ratings-hit.html 
[konzultováno 15.7.2016] 

http://www.thefutoncritic.com/news.aspx?id=20041020abc03
http://www.telegraph.co.uk/culture/tvandradio/3634415/Desperately-seeking-a-ratings-hit.html
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Analogie se Sexem ve městě se u Zoufalých manželek nezapře – ať už se 

jedná o hvězdné obsazení či kvarteto hlavních ženských postav. Seriál, jenž 

začal být vysílán v roce, kdy byla odvysílána poslední série Sexu ve městě, 

zřejmě svým způsobem zaplnil vzniklé prázdno a naplnil očekávání diváků 

(ale především divaček) volajících po podobně vtipném a nápaditém ženském 

seriálu. Zde podoba nekončí: na prvních sériích Zoufalých manželek pracoval 

britský režisér Charles McDougall po boku editorů, se kterými již v minulosti 

spolupracoval i na přípravě Sexu ve městě. Charles McDougall ve svém 

článku pro The Telegraph spojenou s jeho premiérou na britském Channel 4    

o Zoufalých manželkách mluví jako o černé komedii, jež je „kombinací Twin 

Peeks a Sexu ve městě“.81  

Nehledě na to, že seriál byl hned od začátku vysílání považován za jeden 

z nejúspěšnějších produktů všech dob, se producenti setkali i s negativními 

reakcemi pobouřených diváků a zadavatelů reklamy kvůli dost neortodoxnímu 

zobrazení rodinných hodnot. 

 

3.3. 2 Socky (2 Broke Girls) 

V případě 2 socek se jedná o nejnovější seriálovou produkci a také seriál 

mířící na nejmladší cílovou skupinu. Seriál byl produkován speciálně           

pro Warner Brothers jedním z hlavních producentů Sexu ve městě Michaelem 

Patrickem Kingem. Výraznou odlišností 2 socek je také to, že se jedná           

o „sitcom“, neboli televizní seriál spíše kratšího formátu, „ve kterém postavy 

prožívají legrační situace“ 82 . Díly jsou pouze 21 minut dlouhé, seriál 

k dnešnímu dni83  obsahuje 5 sérií a 116 dílů a je vysílán na komerčním 

americkém kanálu CBS od r. 2011. Premiéra šesté série je naplánována       

na podzim roku 2016.84 

Dle oficiálních stránek kanálu CBS je seriál „komedií o málo pravděpodobném 

kamarádství dvou velice odlišných mladých žen, které se potkají jako pracující 

                                                        
81 ibid. 
82 Merriam-Webster Dictionary. [online]. Dostupné z: http://www.merriam-webster.com/dictionary/sitcom 
[konzultováno 12.7.2016] 
83 15.7.2016 
84 2 Broke Girls. [online]. Dostupné z: http://www.cbs.com/shows/2_broke_girls/ [konzultováno 
15.7.2016] 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/sitcom
http://www.cbs.com/shows/2_broke_girls/
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číšnice v jednom z bister v módní newyorkské čtvrti Williamsburg“. V centru 

vyprávění je dvojice hlavních postav – sarkastická Max Black, jež se v životě 

řídí selským rozumem, a sofistikovaná a učená Caroline Channing – které se 

přes velké rozdíly jak v rodinném zázemí, tak i v sociálním postavení spřátelí 

a začnou společně budovat sny o otevření vlastní provozovny cupcaků. 

V průběhu seriálu se přítelkyně pokusí o otevření vlastního obchodu, 

následně zbankrotují, pak otevřou „okénko“ s prodejem cupcaků v bistru, kde 

si stále musí přivydělávat jako servírky.85  

V porovnání se Sexem ve městě a Zoufalými manželkami vztahy a vztahová 

dilemata nejsou středobodem seriálu. 2 socky staví na komičnu a probírají 

široké spektrum témat, vysokoškolským vzděláním počínaje, kariérními sny 

konče. Příběh staví na kuriózních životních situacích a příbězích vyprávěných 

sekundárními postavami seriálu, mimo jiné kuchařem Olegem, pokladním 

Earlem a majitelem bistra Hanem.  

2 socky je jedním ze seriálů, které zobrazují život velice přiblížený realitě, 

nestaví na „pohádkovosti“ ani nenavlékají divákům růžové brýle, nýbrž ukazují 

realitu se všemi pády a vzlety, které dennodenně čekají mladé lidi                 

ve velkoměstě. Konstrastně oproti Sexu ve městě se seriál odehrává již 

v období po globální finanční krizi, a jestliže v Sexu ve městě žily hlavní 

hrdinky na „setrvačnosti“ příběhu o americkém snu, který se rozpadl v roce 

2008, ve 2 sockách je již zobrazená surová „pokrizová“ realita. Postava „pana 

Božského“ ze Sexu ve městě, která působí jako prototyp úspěšného 

finančníka z Wall street, je zde nahrazena postavou otce Caroline Channing, 

bývalého finančníka-multimilionáře, který na stejné Wall Street prodělal jmění, 

čímž přivedl vlastní rodinu k bankrotu.  

Výkonný producent seriálu Michael Patrick King ve svém rozhovoru pro CBS 

This Morning z roku 2014 popisuje 2 socky jednoduše jako seriál o ženách, 

které „jsou na mizině a kterým je dvacet pět“. Říká, že na rozdíl od Sexu       

ve městě, který také produkoval, se v tomto seriálu zaměřil na odlehčená 

témata: „je tu odlišná atmosféra, neřeší se tu otázky života a smrti, a je         

to právě tato atmosféra, která ze seriálu dělá zábavnou podívanou“. King      

ve 2 sockách záměrně vynechává vztahovou stránku příběhu a spíše se 

                                                        
85 ibid. 
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soustřeďuje na stránku kariérní: zde otázka „zda najdu lásku svého života?“ je 

vystřídána otázkou „jak si vydělám nějaké peníze a rozjedu vlastní 

kariéru?“.86 

Ačkoliv seriál 2 socky nezískal stejné množství cen jako Sex ve městě nebo 

Zoufalé manželky, obdržel 3 nominace na cenu Emmy. Pro kanál CBS          

se však jednalo o jednoznačný hit, a i proto poptávka po dalších sériích 2 

socek doposud přetrvává.87 Přijetí seriálu kritiky a publikem také bylo značně 

rozpačité: nadšené ohlasy se především zaměřovaly na humornou stránku, 

kdežto negativní komentáře se týkaly rasistického a sexistického podtextu. 

Paul Asay například píše, že ačkoliv se „seriál prezentuje jako především 

příběh o přátelství v časech nouze, ve skutečnosti většina vtipů má sexuální 

charakter“88.  

Michael Patrick King tento paradox vysvětluje i tím, že je naše vnímání věcí 

jiné, než tomu bylo například před deseti lety, stejně tak se změnilo i vnímání 

toho, co je pro nás šokující, skandální. Díky technickému vývoji všeobecně, 

ale hlavně díky vývoji internetu a Youtube je při tvorbě televizní produkce nyní 

třeba počítat s tím, že moderní divák už „všechno ví a zná“ a není jednoduché 

ho překvapit.89 Proto se 2 socky občas zachází za hranice „přijatelného“ nebo 

vkusného – zkrátka aby oslovili i toho nejzhýčkanějšího moderního diváka.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
86 „2 Broke Girls“ Creator Martin Patrick King Talks About Finales. [online]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=qGj5LKMMEDo [konzultováno 18.7.2016] 
87 Topel, Fred. Kat Dennings and Beth Behrs on ‘2 Broke Girls’. [online].Dostupné z: 
http://www.craveonline.com/site/188251-kat-dennings-a-beth-behrs-on-2-broke-girls#! [konzultováno 
18.7.2016] 
88 Asay, Paul. 2 Broke Girls: TV Series Review. [online]. Dostupné z: http://www.pluggedin.com/tv-
reviews/2brokegirls/ [konzultováno 18.7.2016]. 
89 “2 Broke Girls“ Creator Martin Patrick King Talks About Finales. [online]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=qGj5LKMMEDo [konzultováno 18.7.2016] 

https://www.youtube.com/watch?v=qGj5LKMMEDo
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4. Analýza divácké motivace mužů při sledování 

seriálů určených ženám 

 

4.1. Vymezení vzorku televizních seriálů pro analýzu 

Středobodem mé analýzy jsou tři americké televizní seriály, které jsou jejich 

producenty koncipovány jako seriály pro ženské publikum. V průběhu 

teoretického výzkumu jsem dospěla k závěru, že jednotná definice „seriálu 

pro ženy“ neexistuje, proto jsem vymezila soubor kritérií, dle nichž by se 

mnou zkoumané seriály daly zařadit do této relativně široké kategorie. 

Jedním ze základních předpokladů byla podmínka, že hlavními postavami 

seriálu měly být výlučně ženy (podrobněji o jednotlivých seriálech, dějové 

lince a mužských postavách hovořím v Kapitole 3). Jako druhé kritérium pro 

výběr vzorku seriálů posloužil způsob vyprávění, které by se mělo odehrávat 

převážně z ženské perspektivy. Tato dvě kritéria byla pro moji analýzu 

zásadní, neméně důležité však bylo vybrat seriály dotýkající se odlišných 

témat a odehrávající se v odlišných podmínkách a prostředí. Tematické 

rozpětí zkoumaných seriálů se jevilo dost významným faktorem, a to z důvodu 

nabízení alternativní perspektivy a užší specifikace cílových skupin. Žánrové 

rozpětí je dalším významným faktorem: ačkoliv všechny mnou zkoumané 

seriály obsahují komický prvek, žádný z nich by se nedal charakterizovat 

výhradně jako komedie, ve všech případech se jedná o komplexnější 

žánrovou kombinaci.  

S tímto požadavkem jsem vyřadila ze svého výběru např. seriál Super drbna 

(hlavní postavy seriálu vedou podobně přepychový život plný luxusního zboží 

jako postavy Sexu ve městě) nebo Gilmorova děvčata (v němž provinciální 

prostředí a téma vztahu matek a dcer nejsou nepodobné těm ze Zoufalých 

manželek). Ani oblíbený v České republice seriál Čarodějky jsem do své 

analýzy nezahrnula: v tomto případě se jedná o velice specifický žánr (fantasy 

s prvky mystiky), jenž má o něco užší cílovou skupinu, která nemusí být nutně 
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vázána na pohlaví.90 Seriál Prolhané krásky, který by se také do výběru dal 

potenciálně zařadit, nebyl vysílán na žádném českém televizním kanálu.  

Seriál Sex ve městě je vnímán jako publicisticky laděná komedie, která        

se dotýká témat jako ženská emancipace, sex, vztahy, kariéra, přátelství. 

Seriál byl vysílán v pozdních večerních hodinách (po prime-time) a je 

koncipován jako mládeži nepřístupný (označení 16+).91  Oficiální vymezení 

cílové skupiny seriálu produkční společnost ani HBO nezveřejnily, nicméně je 

prokazatelné, že Sex ve městě byl nejpopulárnější mezi ženy ve věkovém 

rozpětí 18-34 let.92 

Zoufalé manželky jsou žánrově řazeny jako melodramatická komedie 

s elementy detektivky, která se dotýká témat jako rodina, vztahy, přátelství. 

Seriál byl vysílán v prime-time, v USA v nedělí večer, v jiných zemích            

se mohlo jednat o jiný den v týdnu, koncept prime-time byl ale zachován 

vždycky. Seriál nese označení 15+.93 Opět, podobně jako u Sexu ve městě, 

ani u Zoufalých manželek oficiální vymezení cílové skupiny nebylo 

zveřejněno, nicméně dle New York Times byla cílová skupina definována jako 

„30- až 40-leté matky“.94 

V případě 2 Socek se jedná o klasický sitcom, který se dotýká témat jako 

přátelství, kariéra, vzdělání, ale také například sex. Seriál nese označení 

15+. 95  Sitcomy typicky cílí na mladší auditorium, proto i cílová skupina            

2 socek by mohla být o něco mladší než u předchozích dvou seriálů. Seriál se 

vysílal na kabelovém americkém kanálu CBS v pondělí večer (21h), díky 

                                                        
90 Feasey 2005: 40 
91 Sex and the City. [online]. Dostupné z: https://www.commonsensemedia.org/tv-reviews/sex-and-the-
city [konzultováno 10.7.2016] 
92Timms, Dominic. Record Ratings for Sex and the City Finale. [online]. Dostupné z: 
https://www.theguardian.com/media/2004/feb/25/broadcasting.internationalnews [konzultováno 
16.7.2016] 
93 Desperate Housewives. [online]. Dostupné z: https://www.commonsensemedia.org/tv-
reviews/desperate-housewives [konzultováno 10.7.2016] 
94 Elliott, Stuart. TV Housewife asks, ‘How Do You Like them Apples?’. [online]. Dostupné z: 
http://www.nytimes.com/2009/03/23/business/media/23adnewsletter1.html?_r=0 [konzultováno 
16.7.2016] 
95 2 Broke Girls. [online]. Dostupné z: https://www.commonsensemedia.org/tv-reviews/2-broke-girls 
[konzultováno 10.7.2016] 

 

https://www.commonsensemedia.org/tv-reviews/sex-and-the-city
https://www.commonsensemedia.org/tv-reviews/sex-and-the-city
https://www.theguardian.com/media/2004/feb/25/broadcasting.internationalnews
https://www.commonsensemedia.org/tv-reviews/desperate-housewives
https://www.commonsensemedia.org/tv-reviews/desperate-housewives
http://www.nytimes.com/2009/03/23/business/media/23adnewsletter1.html?_r=0
https://www.commonsensemedia.org/tv-reviews/2-broke-girls
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čemuž dle zástupce ředitele sekce programování prime-time Kellyho Kahla 

právě v tento časový úsek byl zaznamenán nárůst mladších diváků.96  

Výběr seriálů, na které jsem se ve své analýze zaměřila, byl také částečně 

zdůvodněn podmínkami provedení výzkumu: cílila jsem na seriály, jež se 

vysílaly na českých televizních kanálech od r. 2000, proto byly českému 

publiku (ačkoliv jsem mezi narátory zahrnula i respondenty jiných národností) 

známy. Také se jednalo o seriály, které měly potenciál největšího dosahu     

na věkové rozpětí, které jsem pro svoji analýzu zvolila, a sice 18-40 let. 

Důležitým kritériem mé práce bylo zkoumat právě tuto generaci mužů, která 

již vnímá emancipaci žen jako danost – tím, že si na emancipaci nejenom 

zvykala, ale často v těchto emancipačních podmínkách vyrůstala – a 

nepřemýšlí nutně o ženách ve škatulích charakteristických pro americké 

diváky v 70.-80. letech 20. století (viz Kapitola 1).  

 

Jak již bylo zmíněno výše, producenti tří mnou zkoumaných seriálů je definují 

jako seriály vyhledávané převážně ženskou populací. Je také předpokladem, 

že o jednotlivé seriály budou jevit zájem odlišné skupiny žen. Kdežto Sex      

ve městě osloví spíše ženy zajímající se o módu, které jsou přitahovány 

světem luxusu, velkoměsta a sní po přepychovém životě a kariérním 

úspěchu, ale také ženy, které se s hlavními postavami mohou částečně 

ztotožnit v otázce hledání životního partnera, Zoufalé manželky nabízí zcela 

odlišné prostředí provinciálního středozápadu. Zde už nefigurují značkové 

boty nebo sexuální dobrodružství (anebo pokud ano, tak v omezeném 

rozsahu), ale spíše rodinné vazby, děti a sousedské vztahy. V Zoufalých 

manželkách je život více přiblížen realitě „obyčejného smrtelníka“ než je tomu 

v Sexu ve městě – není překvapením ostatně, že se poslednímu přezdívá 

„novodobá pohádka“ 97 . 2 socky – pokud rozdělíme seriály dle platového 

průměru jejich hlavních postav – představuje nejnižší platovou třídu. Na rozdíl 

od dvou výše zmíněných seriálů se ve 2 sockách řeší jiné životní situace, 

které vznikají jednak vzhledem k finančním problémům hlavních postav, ale 

                                                        
96 Steinberg, Brian. ‘2 Broke Girls’ Get a Tough Job: Anchoring Mondays on CBS. Dostupné z: 

http://adage.com/article/media/2-broke-girls-a-tough-job-anchoring-mondays-cbs/237343/ (konzultováno 
16.7.2016) 
97 viz např. Akass, Kim, McCabe Janet. Reading Sex and the City, nebo Isbister, Georgina. Sex and the 
City: a Post-Feminist Fairy Tale.  

http://adage.com/article/media/2-broke-girls-a-tough-job-anchoring-mondays-cbs/237343/
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také jejich věku a postavení ve společnosti. Mezi Sexem ve městě a               

2 sockami by mohla být provedena tlustá dělící čára: tyto seriály působí        

na první pohled jako protipóly, nebýt New Yorského prostředí, ve kterém se 

oba odehrávají.  

V tabulce níže jsem zesumírovala některé charakteristiky seriálů, podle nichž 

by se dalo vymezit podobnost/odlišnost vůči sobě navzájem, ale také 

definovat prvky zajímavé pro diváky (např. když jeden prvek přiměl diváka 

sledovat daný seriál, je velká pravděpodobnost, že kvůli stejnému prvku ho 

zaujme i další seriál). 

Tyto charakteristiky jsem rozdělila do 5 skupin: 

1. Životní styl prezentovaný v seriálu. Ať už se jedná o přepychové 

prostředí Manhattanu v Sexu ve městě nebo o něco „drsnější“ 

prostředí Brooklynu ve 2 sockách. Seriál Zoufalé manželky by se dal 

umístit uprostřed dvou kontrastujících prostředí, neboť tam jsou 

zřetelné jak známky luxusnějšího životního stylu, tak i norma „běžného 

(amerického) smrtelníka“. 

2. Prostředí, ve kterém se seriál odehrává. Je to New York v případě 

dvou seriálů a provinciální středozápad v případě Zoufalých manželek. 

3. Věková skupina hlavních postav. Dle tohoto kritéria by potenciálně 

mohla být definována i cílová skupina jednotlivých seriálů, nicméně 

v tomto případě by se nejednalo o přesné vymezení. Rozdělila jsem    

je do dvou skupin: pod 30 let a nad 30 let. 

4. Žánr. Může se jednat o komedii, romantické melodrama, detektivku. 

Žádný ze seriálů není jednoznačně žánrově definován – ve všech 

případech se jedná o provázání několika žánrů. 

5. Délka jednotlivých dílů. V tomto ohledu vyčnívá seriál Zoufalé 

manželky, jehož epizody na rozdíl od sitcomu 2 socky a „novinových“ 

střípků Sexu ve městě mají delší trvání. Je to také jediný seriál, ve 

kterém na sebe díly bezprostředně navazují, a totiž by nebylo zcela 

možné porozumět vývoji v další epizodě bez zhlédnutí epizody 

předchozí (také proto je vždy na začátku jednotlivých dílů „úvod“, 

„připomenutí“, co se odehrávalo v předcházejících dílech). 
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 Sex ve městě Zoufalé 

manželky 

2 socky 

Luxusní životní styl 

hlavních postav (1) 

x x  

Životní styl „průměrného“ 

občana (1) 

 x x 

Velkoměsto, New York 

(2) 

x  x 

Provinciální prostředí (2)  x  

Věk hlavních postav: 30+ 

(3) 

x x  

Věk hlavních postav: 30- 

(3) 

  x 

Komedie (4) x x x 

Melodrama/Drama (4) x x  

Detektivka/Mystika (4)  x  

Jednotlivé díly pod 30 

min (5) 

x  x 

Jednotlivé díly nad 30 

min (5) 

 x  

 

 

Z této klasifikace vychází korelace jednotlivých seriálů následujícím 

způsobem: 

- Sex ve městě / Zoufalé manželky -> 4 společné body 

- Sex ve městě / 2 socky -> 3 společné body 

- Zoufalé manželky / 2 socky -> 2 společné body 
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Sex ve městě se tak může jevit jako „zastřešující“ seriál mé analýzy, v němž 

je přítomna většina elementů, které můžou oslovit diváky Zoufalých manželek 

a 2 socek. 

Nejpodstatnějším společným kritériem těchto tří vybraných seriálů je téma 

ženské emancipace a genderová tematika. Ve všech třech zkoumaných 

seriálech je postavení ženy ve společnosti vnímáno jako středobod vztahů      

a událostí, které se zde odehrávají. Ženy zde jsou koncipovány jako 

samostatné, emancipované a úspěšné bytosti, které mají svůj život pevně 

v rukou nebo se o to pokouší (dokonce v Zoufalých manželkách nehledě       

na dost zavádějící titul jsou hlavní postavy zobrazeny jako inteligentní ženy, 

které i přes počáteční závislost na manželovi jsou schopny kontrolovat vlastní 

osud). Otázka rovnoprávnosti, ač není explicitně zmiňována, je centrálním 

tématem dialogů a jednotlivých situací: ať už se jedná o právo vydělávat,        

právo být úspěšná, právo snít a budovat kariéru nebo o právo být „single“, což 

se až do nedávna vnímalo jako výsada mužské populace. 

 

4. 2. Metodologie: hloubkový rozhovor jako prostředek 

kvalitativního výzkumu 

Svoji analýzu jsem koncipovala jako výzkum divácké motivace mediálního 

publika, kterému daný mediální obsah není primárně určen.  

Metodologicky se tedy jedná o kvalitativní výzkum, jenž vychází                      

ze „zakotvené teorie“ (grounded theory), která induktivním způsobem 

odvozuje z empirické analýzy teoretické závěry a následně interpretuje 

vzorce, které mohly být prostřednictvím empirického výzkumu vytvořeny         

či potvrzeny. Jak uvádí Strauss a Corbinová, mezi základní předností kvalitně 

provedeného výzkumu na základě metody zakotvené teorie jsou shoda, 

srozumitelnost, obecnost a kontrola. 98  Po technické stránce je výzkum 

realizován sérií osobních rozhovorů s vybraným vzorkem respondentů. 

                                                        
98 Strauss, Corbin 1999: 14 
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Výhodami empirického výzkumu vycházejícího ze zakotvené teorie je 

flexibilita a míra detailů, které umožňuje odkrýt.99 

Tento typ analýzy jsem již provedla v omezeném rozsahu v rámci předmětu 

Výzkum médií II, kde jsem zkoumala motivaci mužských diváků při sledování 

seriálu Sex ve městě. Závěry plynoucí z této seminární práce jsem zohlednila 

v práci diplomové a dle toho i upravila jednotlivé charakteristiky a otázky 

respondentům. Hlavní změnou oproti seminární práci bylo rozšíření spektra 

výzkumu na dva další seriály a naopak, omezení spektra na heterosexuální 

mužské diváky. V seminární práci byl použit vzorek 5 heterosexuálních a        

5 homosexuálních diváků, což ve výsledku vedlo k rozporuplným závěrům, 

kde se ukázalo, že homosexuální diváky seriál vnímají zcela jinak než diváci 

heterosexuální (nezřídka s fascinací a zájmem tento seriál sledují). Tento 

vzorek se tudíž nezdál dostatečně reprezentativní ani zcela neodpovídal 

podmínce publika, kterému obsah není primárně určen. V porovnání 

s původním výzkumem jsem rovněž značně rozšířila spektrum rozhovorových 

otázek a vyřadila otázky, které se potvrdily jako „problematické“ (např. které 

nebyly respondenty vnímány jednoznačně). 

Pro danou analýzu jsem definovala skupinu narátorů, kteří byli namátkou 

vybráni z kruhu mně známých a neznámých mužů (např. dobrovolníci). Dvě 

omezení položená v rámci výzkumu se týkala pohlaví a sexuální orientace. 

Věkovou skupinu jsem omezila na rozpětí 18-40 let z důvodů, které zmiňuji 

výše (viz Kapitola 4.1.). Další faktory, jakožto vzdělání, národnost, 

profesionální orientace, sociální zázemí nehrály role100, ba naopak jsem se 

snažila o co nejvybalancovanější reprezentativní vzorek s největším rozpětím 

zájmů a názorů. Vzhledem k tomu, že jsem tuto analýzu chtěla koncipovat 

jako především kvalitativní výzkum, a sice výzkum jednotlivých výstupů          

a motivací, jsem počet respondentů omezila na patnáct. Toto číslo pokládám 

za optimální pro diplomovou práci, a to především z hlediska zpracování dat   

a rozsahu výzkumu, jenž je prováděn prostřednictvím osobních rozhovorů, 

které můžou být časově náročné. 

                                                        
99 Wimmer, Dominic 2013: 201-202 
100 Penelope Robinson ve své studii zkoumající vnímání seriálů Sex ve městě a Zoufalé manželky 
mladými Australankami (Mobilizing Postfeminism: Young Australian Women Discuss Sex and the City 
and Desperate Housewives) podotýká, že se socio-ekonomické pozadí respondentů prokázalo při 
vysvětlení divácké motivace jako málo významný faktor. 
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Otázky rozhovorů jsem formulovala ve spojitostí s hlavními výzkumnými 

otázkami této práce. Značný důraz byl také kladen na kvalitativní povahu 

otázek: tzn. omezení ano-ne dotazů, navázání otázek na sebe, kde ve většině 

případů každá další otázka rozpracovávala otázku předcházející, čímž bylo 

zajištěno, že si respondent mohl lépe vybavit nějakou reakci či postřeh 

opomenutý dříve. Neméně podstatnou podmínkou proto bylo rozhovory 

provádět osobně. Úskalím mého výzkumu jednoznačně může být povaha 

rozhovorů, a sice občas zkratkovité odpovědi narátorů, při kterých jsem            

i přece nechtěla do odpovědí nebo přemýšlení respondentů zasahovat. 

Nezřídka jsem se snažila narátorovi pomoci doplňující otázkou (nicméně 

pouze ze seznamu připravených dotazů: průběh rozhovoru byl omezen        

na níže definované scénáře, a pokud narátor k otázce neměl co říci, 

k odpovědi nucen nebyl). Ve většině případů si narátoři dokázali některé 

detaily vybavit zpětně nebo při odpovědi na další otázky. 

 

4. 3. Empirický výzkum: scénář a otázky rozhovorů 

V rámci empirické části této analýzy jsem vytvořila několik scénářů rozhovorů, 

které se odvíjely od toho, které seriály narátor sleduje a zda je sleduje 

pravidelně nebo namátkově. Na úvod jsem se narátora vždy zeptala, na které 

seriály se v současné době dívá, díky čemuž jsem si připravila kontext         

pro další práci s výstupem a jeho analýzu. První tři otázky proto byly            

pro všechny rozhovory stejné, a sice: 

1. Na které seriály se v současné době díváte? 

2. Které seriály ze zmíněných výše Vás nejvíce oslovují? 

3. Které seriály ze všech, na které si vzpomínáte, že jste sledoval, 

pokládáte za své oblíbené?  

Tyto tři otázky nesou spíše informativní charakter, mají napovědět o zájmech 

a preferencích narátora a slouží jako půda pro další práci s respondentem. 

V případě, že by se narátor zmínil o jednom ze seriálů, které jsou předmětem 

této analýzy, pokračuji v rozhovoru dle scénáře B. V případě, že se narátor na 

žádný z těchto seriálu (Sex ve městě, Zoufalé manželky, 2 socky) v současné 

době nedívá ani ho nepokládá za oblíbený, pokračuji ve scénáři A. 
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Scénář A: 

1. Sledoval jste někdy jeden z těchto seriálů: Sex ve městě, Zoufalé 

manželky, 2 socky? (pokud ano, pokračovat ve scénáři A1, pokud ne – 

ve scénáři A2) 

Scénář A1: 

1. Za jakých okolností jste se na tento (tyto) seriál(y) díval?  

2. Jak často jste se na tento (tyto) seriál(y) díval? Spíše příležitostně 

nebo regulérně? 

3. Ve většině případů, kdy jste se na seriál(y) díval, činil jste tak sám 

nebo ve společnosti jiných lidí? Pokud ano, koho? 

4. Jak byste tento (tyto) seriál(y) charakterizoval? 

5. Bavilo Vás sledování tohoto (těchto) seriálu(ů)? 

6. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) líbí?  

7. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) naopak nelíbí? 

8. Co Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) přišlo zajímavé? 

9. Dokážete vyjmenovat hlavní postavy těchto seriálů?  

10. Dokážete se s hlavními postavami ztotožnit? Oslovují Vás něčím?  

11. Jak hodnotíte životní styl hlavních ženských postav? 

12. Jak hodnotíte chování hlavních ženských postav vůči mužům? 

13. Vnímáte tento (tyto) seriál(y) jako seriál(y) určený ženskému 

publiku? 

14. Pokud ano, které další seriály byste do této kategorie zařadil? 

 

Scénář A2:  

1. Předpokládám, že jste alespoň o jednom z těchto seriálů slyšel. 

Pokud ano, o kterém a v jakém kontextu? 

2. Jak byste tento (tyto) seriál(y) charakterizoval? 

3. Proč jste se na této seriály nedíval? Proč Vás neoslovily? 

4. Vnímáte tento (tyto) seriál(y) jako seriál(y) určený ženskému 

publiku? 

5. Pokud ano, které další seriály byste do této kategorie zařadil? 

6. Díval jste se alespoň na jeden z těchto seriálů z otázky 5? 
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Zde je nezbytné poznamenat, že výzkum divácké motivace respondenta, 

který se na seriál ani jednou nedíval, respektive ho nesledoval pravidelněji, 

nepředstavuje pro tuto analýzu valný význam. V případě většiny rozhovorů 

jsem se ještě před jejich provedením ujistila, zda respondent nespadá          

do kategorie A2. Tento scénář jsem však ponechala kvůli jednomu 

respondentovi, jenž ačkoliv seriál Sex ve městě nesledoval, byl dobře 

obeznámen s celovečerními filmy Sex ve městě a Sex ve městě 2, a proto byl 

schopen přispět k debatě o motivaci diváka, který tyto seriály nesleduje. 

 

Scénář B (narátor se v současné době dívá alespoň na jeden ze zkoumaných 

seriálů nebo ho pokládá za oblíbený): 

Scénář B1 (narátor se na jeden z mnou zkoumaných seriálů dívá v době 

konání rozhovoru): 

1. Za jakých okolností se na tento (tyto) seriály díváte?  

2. Jak často se na tento (tyto) seriál(y) díváte? Spíše příležitostně 

nebo regulérně? 

3. Ve většině případů, kdy se na seriál(y) díváte, činíte tak sám nebo 

ve společnosti jiných lidí? Pokud ano, koho? 

4. Jak byste tento (tyto) seriál(y) charakterizoval? 

5. Baví Vás sledování tohoto (těchto) seriálu(ů)? 

6. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) líbí?  

7. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) naopak nelíbí? 

8. Co Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) přijde zajímavé? 

9. Dokážete vyjmenovat hlavní postavy těchto seriálů?  

10. Dokážete se s hlavními postavami ztotožnit? Oslovují Vás něčím?  

11. Jak hodnotíte životní styl hlavních ženských postav? 

12. Jak hodnotíte chování hlavních ženských postav vůči mužům? 

13. Vnímáte tento (tyto) seriál(y) jako seriál(y) určený ženskému 

publiku? 

14. Pokud ano, které další seriály byste do této kategorie zařadil? 

15. Díval jste se alespoň na jeden z těchto seriálů z otázky 14? 
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Scénář B2 (narátor jeden či více z mnou zkoumaných seriálů pokládá            

za oblíbený): 

1. Proč jste tento (tyto) seriál(y) zařadil mezi své oblíbené? 

2. Za jakých okolností jste se na tento (tyto) seriál(y) díval?  

3. Jak často jste se na tento (tyto) seriál(y) díval? Spíše příležitostně 

nebo regulérně? 

4. Ve většině případů, kdy jste se na seriál(y) díval, činil jste tak sám 

nebo ve společnosti jiných lidí? Pokud ano, koho? 

5. Jak byste tento (tyto) seriál(y) charakterizoval? 

6. Proč Vás sledování tohoto (těchto) seriálu(ů) bavilo? 

7. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) líbí?  

8. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) naopak nelíbí? 

9. Co Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) přišlo zajímavé? 

10. Dokážete vyjmenovat hlavní postavy těchto seriálů?  

11. Dokážete se s hlavními postavami ztotožnit? Oslovují Vás něčím?  

12. Jak hodnotíte životní styl hlavních ženských postav? 

13. Jak hodnotíte chování hlavních ženských postav vůči mužům? 

14. Vnímáte tento (tyto) seriál(y) jako seriál(y) určený ženskému 

publiku? 

15. Pokud ano, které další seriály byste do této kategorie zařadil? 

16. Díval jste se alespoň na jeden z těchto seriálů z otázky 15? 

Scénář B se nakonec v žádném z mých rozhovorů neodehrál – většina 

narátorů, ač jeden ze seriálů viděla či dokonce pravidelněji sledovala 

v minulosti, ho v současnosti nevyhledávala ani ho nepokládala za oblíbený. 

 

Všechny scénáře mají společné tři poslední otázky, které byly použity s cílem 

sebehodnocení narátorů. Žádný z narátorů nebyl dopředu obeznámen 

s tématem mé diplomové práce, ani nevěděl, co je cílem výzkumu. Proto bylo 

podstatné po zjištění motivace příslušného respondenta a jeho zhodnocení 

seriálu (či více seriálů) ověřit, zda ho vnímá jako seriál určený ženskému 

publiku respektive které další seriály řadí do této kategorie.  
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Všechny rozhovory v přepsané podobě jsou součástí Přílohy 1 na konci této 

diplomové práce. Rozhovory proběhly v období září – prosinec 2015             

za souhlasu vybraných narátorů. 

V další podkapitole se budu zabývat zhodnocením jednotlivých bodů 

rozhovorů a bezprostřední analýzou motivace narátorů.  

 

4. 4. Analýza a vyhodnocení rozhovorů 

Z celkového počtu 15 rozhovorů pouze jeden byl proveden dle scénáře A2 

(rozhovor č. 13), a sice když se respondent na žádný ze mnou zkoumaných 

seriálů ani jednou nedíval ani ho nepokládal za oblíbený. Ostatních 14 

rozhovorů se vyvíjely dle scénáře A1, což je naplněním logického 

předpokladu analýzy: seriály primárně určené ženskému publiku muži 

zásadně nevyhledávají ani je nepovažují za oblíbené. 

V případě scénáře A1 jsem postupovala dle první otázky scénáře A, a sice   

dle odpovědi narátora, na který seriál se díval. Pouze v případě rozhovoru     

č. 9 se narátor díval na všechny zmíněné seriály, na které se následně 

zaměřil i ve svých odpovědích. V případě, že se narátor na jeden seriál díval 

pravidelně a druhý viděl pouze namátkově, následující otázky se vztahovaly 

pouze na ten seriál, se kterým byl narátor obeznámen lépe.  

Z 15 respondentů se valná většina dívala pouze na seriál Sex ve městě,         

a sice 13 mužů. Pouze dva narátoři se na Sex ve městě nedívali,                        

a to respondent z rozhovoru č. 3, jenž sledoval seriál 2 socky, a respondent    

z rozhovoru č. 13, který nesledoval žádný z těchto seriálů. Pouze jeden 

narátor se díval na všechny tři seriály, a sice respondent z rozhovoru č. 9. 

Čtyři narátoři se dívali na dva ze tří zkoumaných seriálů: dva respondenti –  

na Sex ve městě a 2 socky (rozhovor č. 1 a rozhovor č. 6), dva respondenti – 

na Sex ve městě a Zoufalé manželky (rozhovor č. 7 a rozhovor č. 11). 

Zajímavým zjištěním bylo, že 2 socky sledovali z celkového počtu čtyř 

respondentů také dva nejmladší narátoři (24 a 20 let), což svým způsobem 

dokazuje, že se tento nejnovější ze tří seriálů zřejmě nejvíce zviditelnil            

u mladší generace, a to i díky jeho tematickému zaměření a žánru sitcomu. 
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4.4.1. Divácká motivace narátorů při sledování seriálu Sex ve městě 

Vzhledem k tomu, že z 15 respondentů seriál Sex ve městě sledovalo 

pravidelně 13 (nejvíc oproti dalším zkoumaným seriálům), pro přehlednější 

sumarizaci poznatků z rozhovorů jsem rozdělila jednotlivé odpovědi              

dle kategorií. Na následujících stránkách se separátně podívám na: 

- motivy sledování seriálů (podmínky, společnost, pravidelnost) (a); 

- hodnocení seriálu včetně jeho popisu narátory (b); 

- hlavní přednosti a zajímavé body seriálu (c); 

- jeho hlavní slabiny (d); 

- hodnocení životního stylu hlavních ženských postav (e); 

- hodnocení chování hlavních ženských postav vůči mužům (f). 

(a) Většina narátorů se na seriál dívala spíše příležitostně. Pouze šest 

narátorů se však ke sledování seriálu dostali náhodně, sedm narátorů se      

na Sex ve městě dívali záměrně, ať už sami nebo ve společnosti jiných lidí.  

Osm respondentů ho sledovali ve společnosti ženy, ať už přítelkyně, 

manželky nebo sestry. Sedm respondentů se k seriálu dostali samostatně,      

a to díky promítacímu času – zmiňují se, že vždycky zapnuli televizi pozdě 

večer nebo při přepínání pořadů viděli seriál běžet, a tak ho nechávali jako 

pozadí. Dva respondenti se na seriál dívali například při učení se na zkoušky 

(rozhovor č. 9 a rozhovor č. 10). Pouze jeden respondent se na seriál 

preferoval dívat vysloveně sám: „když jsem na to koukal sám, tak mě             

to zaujalo; když jsem byl ve společnosti, tak mě to nebavilo“ (rozhovor č. 12). 

Je příznačné, že se někteří muži na seriál dívali ze setrvačnosti: ačkoliv se 

k němu původně dostali přes ženy, často se na Sex ve městě pokračovali 

dívat i samostatně.  

(b) Již dle bodu (a) je zřejmé, že některé muže sledování seriálu muselo bavit, 

protože se na něj dívali ať už vlastním přičiněním nebo „ze setrvačnosti“.      

Na otázku, zda ho sledování seriálu bavilo, pouze 2 narátoři odpověděli 

vyloženě záporně. Další dva narátoři potvrdili, že je seriál bavil chvílemi, 

ostatních devět narátorů seriál bavil. Například narátor z rozhovoru č. 1          

o seriálu hovoří, že je „strašná nuda“, a narátor z rozhovoru č. 8 o Sexu         

ve městě mluví jako o „seriálu o ničem“, i přesto uznává, že ho občas 
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sledování bavilo. Většina respondentů seriál vnímá jako oddechový: „příjemné 

odreagování“ (rozhovor č. 2), „zábava, odreagování“ (rozhovor č. 7), 

„oddechový seriál“ (rozhovor č. 10) nebo seriál, u kterého narátor „vypnul 

mozek“ (rozhovor č. 11).  Dále uvádím hodnocení dle jednotlivých rozhovorů: 

- „seriál určitě pro ženy [...] spíše středního věku“ (rozhovor č. 1); 

- „pohádka o amerických paničkách“ (rozhovor č. 2); 

- seriál odrážející ducha doby před hypoteční krizí 2008, „kultura 

konzumu“, „empowerment“, „aspirační fantazie před rokem 2008“ 

(rozhovor č. 4); 

- „situační komedie“ pro ženy, „zajímavý pro holky“ (rozhovor č. 5); 

- „sranda“, „hezký, dobře napsaný seriál“ (rozhovor č. 7); 

- „seriál o ničem“, „nic nového, zajímavého“ (rozhovor č. 8); 

- „portrét života žen určitého věku určitého postavení v New Yorku, ke 

kterému asi někdo může „relatovat“ a něco z toho mít, a zároveň je to 

asi vtipný“ (rozhovor č. 9); 

- „oddechový seriál“ (rozhovor č. 10); 

- „šílenost, která mi vyplňovala čas“ (rozhovor č. 11); 

- seriál o ženách, co řeší vztahy, „takové americké“, o „americkém 

chození“ (rozhovor č. 12); 

- seriál o „ženských“, které hledají „toho pana Božského“ (rozhovor        

č. 14); 

- „normální seriál o ženskejch a pro ženský“, trochu povrchní (rozhovor 

č. 15). 

(c) Za hlavní přednost seriálu valná většina narátorů pokládá scénář, humor, 

„dobrý koncept“, který úspěšně cíli na určité auditorium. Je zajímavé,            

že většinu mužů také oslovilo prostředí – New York, velkoměsto – a to, jakým 

způsobem byl ukázán život hlavních postav, které „na to mají“. Respondent 

z rozhovoru č. 2 dokonce uznal, že se právě na tato témata “člověk rád dívá“. 

Dále uvádím pozitivní charakteristiky zmíněné v jednotlivých rozhovorech: 

- „dobrý koncept“, „užitečný na product placement“ (rozhovor č. 1); 

- „kontroverzní témata“, „zajímavý pohled“, New York (rozhovor č. 2); 

- „ženský pohled na věc“, eskapismus, transgresivní povaha seriálu 

(rozhovor č. 4); 
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- humor (rozhovor č. 5); 

- humor, „zabavný“ seriál (rozhovor č. 7); 

- New York, „duch toho New Yorku“ (rozhovor č. 8); 

- New York (rozhovor č. 9); 

- „běžel v dobrý čas “, nenáročnost, „pohodička“, prostředí, New York 

(rozhovor č. 10); 

- „že jsem si mohl vypnout mozek a nemusel jsem přemýšlet“ (rozhovor 

č. 11); 

- seriál může připravit na pochody ženské mysli (rozhovor č. 14); 

- „edukativní funkce“, „pochopení mentality žen“ (rozhovor č. 15). 

 (d) Za hlavní slabinu seriálů větší část narátorů považuje buď nerealističnost 

a přehnanost anebo hlavní postavy (případně herečky).  Dále uvádím 

negativní charakteristiky zmíněné v jednotlivých rozhovorech: 

- „přihlouplý scénář“, „povrchnost“, seriál postrádá hloubku, 

nesympatické herečky (rozhovor č. 1); 

- vulgárnost, určité typy postav (rozhovor č. 2); 

- „není vůbec realistický“, „fantazie“ (rozhovor č. 4); 

- „příklon k vztahovým věcem“ (rozhovor č. 5); 

- neschopnost se zasadit do prostředí, nerealističnost (rozhovor č. 6); 

- afektovanost (ale „v zájmu ty zábavy“), přehnanost (rozhovor č. 7); 

- „témata sérií – móda, podvádění“, témata, která „neznamenají nic“ 

(rozhovor č. 8); 

- nesympatické postavy (rozhovor č. 9); 

- Carrie Bradshaw, „nějak jsem ji nemohl vystát“ (rozhovor č. 10); 

- že zabíral zbytečně moc času (rozhovor č. 11); 

- „ty hlavní herečky nos“ (rozhovor č. 12); 

- „přílišný důraz na sexualitu“ (rozhovor č. 14); 

- „chlapi tam jsou vždycky v divných situacích znázorněni, a nikdy ne 

v takový pozitivní“, „hrajou takovou tu béčkovou roli“, chybí upřímnost, 

je to povrchní (rozhovor č. 15). 

(e) Největší shoda mezi respondenty zavládla v otázce týkající se životního 

stylu hlavních postav. Většina narátorů se shodla, že v seriálu jde především 

o „high-class“ život na vysoké noze, o obklopení luxusem, krásnými lidmi        
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a penězi, což ale na druhou stranu hodnotí jako málo realistické, spíše 

fantazii než realitu. Nikdo z narátorů se tudíž nevyslovil, že by se s hlavními 

postavami nebo jejich životním stylem dokázal ztotožnit, ani žádného narátora 

tyto postavy neoslovily (což, jak budu rozebírat níže, je kontrastní oproti 

Zoufalým manželkám nebo 2 Sockám). Dále uvádím hodnocení                    

dle jednotlivých rozhovorů: 

- „mají se docela dobře“ (rozhovor č. 1); 

- „je přizpůsobený tomu, jak jsou finančně zajištěny“, „životní styl 

odpovídá postavení i finanční situaci“ (rozhovor č. 2); 

- „není realistický“, „fantazie“ (rozhovor č. 4); 

- „asi trochu nerealistickej“ (rozhovor č. 5); 

- „rozšafný, high-class“ (rozhovor č. 7); 

- „nechápu“, „marní svůj život“ (rozhovor č. 8); 

- „pořádně nevím, co dělají“ (rozhovor č. 9); 

- „dokud nejsi v New Yorku, tak to nepochopíš“, „nepřirozený“ (rozhovor 

č. 11); 

- „takový ten americký“, „neřeší nic jiného, jenom vztahy“ (rozhovor        

č. 12); 

- „styl na vysoký noze, který ani jedna si nemůže dovolit“ (rozhovor       

č. 14); 

- „na vysoké noze, i když nejsou ty, který vydělávají miliony“ (rozhovor   

č. 15). 

(f) Nejkontroverznějším tématem se však ukázala být jedna z hlavních 

výzkumných otázek, a sice způsob, jak narátoři hodnotí chování hlavních 

ženských postav vůči mužům. Valná většina respondentů zdůraznila prvek 

poživačnosti, konzumerismu a povrchnosti hlavních ženských hrdinek, také 

proto byly v bodu (d) hlavní postavy jedním z nejčastěji zmiňovaných negativ 

seriálu. Chování hlavních ženských hrdinek vůči mužům nicméně nebylo 

hodnoceno jednoznačně negativně, nýbrž spíše jako snaha o „nalezení štěstí“ 

(rozhovor č. 4) nebo „klasické ženské chování“ (rozhovor  č. 12). Některé 

postavy (např. Carrie) respondenty iritovaly a byly narátory hodnoceny jako 

„nezajímavé“; další, naopak, vyvolávaly shovívavou reakci – např. Charlotta 

se většině narátorů zdála nejvíce „normální“. Podobně, chování hlavních 
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postav vůči mužům bylo narátory hodnoceno dle jednotlivých postav a 

specifik jejich charakterů. Dále uvádím hodnocení dle jednotlivých rozhovorů: 

- „jsou tam všechny druhy chování, které se dají najít“ (rozhovor č. 1); 

- „záleží postava od postavy“, „některé byly docela v pohodě“, „je to 

všelijaké“ (rozhovor č. 2); 

- „snaží se najít štěstí“, „nejvíc realistický element seriálu“ (rozhovor č. 

4); 

- „nic proti ničemu“, „obrovský rozpor mezi tím, co chtěly a jak se 

chovaly“ (rozhovor č. 5); 

- „tam má každá jiný přístup“, „mě to osobně nepobuřuje“ (rozhovor č. 

7); 

- „jejich chováni je úplně normální podle mě“, „každá žena má právo 

podvádět“ (rozhovor č. 8); 

- „trochu objektivizování mužů“ (rozhovor č. 9); 

- „to bylo docela rozdílný“, „vzorec chování měla každá jiný“ (rozhovor č. 

10); 

- „asi jako kdybych se díval na seriál, který je určený mužům a koukaly 

na něj ženský“, „jejich chování je zasažený do příběhu a prostředí, kde 

se to odehrává“ (rozhovor č. 11); 

- „americké kachny“, „klasické ženské chování“, „každá se chovala nějak 

jinak“ (rozhovor č. 12); 

- „tam je spousta různých charakterů“, „obraz, jak si ženy představujou 

svůj život, aby to chtěly mít, ideální“ (rozhovor č. 14); 

- „muži tam jsou jenom doplněk seriálu, doplněk těch drbů a nějakých 

scén“ (rozhovor č.15).  

 

Genderová povaha seriálu byla jednoznačně uznána všemi narátory. 10 ze 13 

respondentů Sex ve městě hodnotili jako seriál pro ženy. Respondent 

z rozhovoru č. 1 ho dokonce charakterizoval jako seriál pro ženy „spíše 

středního věku“. Respondent z rozhovoru č. 12 cílovou skupinu seriálu 

vymezil jako „pro ženy a také gaye“; respondent z rohovoru č. 5 hovoří,         

že seriál cílí i na „chlapy, který to sledujou se svýma polovičkama“.  
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Z celkového kontextu uskutečněných rozhovorů rovněž vyplynulo, že valná 

většina narátorů vnímá Sex ve městě jako seriál o ženách pro ženy, který 

zobrazuje vztahová dilemata a vzorce chování, realitě zcela vzdálené. Mnozí 

dotázaní poznamenali, že jak životní styl hlavních postav, tak i jejich vztahy 

s muži jsou značně zkreslené. To potvrzují odpovědi narátorů na otázku         

o tom, co se jim na seriálu nelíbí. Nehledě na některé povedené scény            

a „edukativní funkci“ Sexu ve městě zmíněnou výše se dotázaní muži vesměs 

shodli, že životní styl, který si hlavní ženské postavy mohou dovolit, je utopií   

a že je seriál jako celek nerealistický. Děj seriálu je spíše odrazem toho, co 

ženy chtějí vidět a jak chtějí žít, než jak to funguje ve skutečnosti. Na druhou 

stranu, díky různorodosti postav a odlišnému chování každé z nich je seriál 

napsán tak, že se většina žen alespoň s některou z hlavních hrdinek dokáže 

ztotožnit. 

Je logické, že dva narátoři, kteří odpověděli, že je seriál nebavil, ho zhodnotili 

nejkritičtěji (rozhovor č. 1 a rozhovor č. 9). Shodou okolností, oba narátoři se 

současně dívali na seriál 2 socky, a tak při porovnání těchto dvou seriálů vždy 

měli přísnější hodnocení Sexu ve městě.  

Právě také tito dva narátoři na Sexu ve městě nejvíce pochválili jeho 

emancipační prvek. Respondent v rozhovoru č. 1 hovoří o tom, že seriál svým 

způsobem posloužil jako impulz, ukázka „ideálního“ života („hodně lidí chtělo 

být jako jedna z těch holek nebo z těch žen“). Respondent z rozhovoru č. 4, 

který rovněž zmiňuje emancipační povahu Sexu ve městě, poskytuje detailní 

analýzu seriálu (je zároveň jedním z nejobeznámenějších narátorů, jenž 

kromě sledování seriálu také přečetl stejnojmennou knihu Candice Bushnell). 

Narátor hovoří o duchu doby, jež posloužila jako základ „kultury konzumu“    

na jedné straně, ale také empowermentu na straně druhé. Narátor mluví        

o kultuře feminismu a seriálu jako projevu moci z feministického pohledu. Sex 

ve městě byl dle názoru respondenta objevným a převratným v tom smyslu, 

že zobrazoval věci, o nichž se předtím nemluvilo, dělal to navíc z perspektivy 

ženy: ženské postavy tak poprvé „kontrolovaly většinu věcí v seriálu“, 

například vztahy nebo vlastní kariéru. Hlavní hrdinky jsou dle narátora 

„archetypy“, které přetrvávaly po staletí, v seriálu však byly chytře zasaženy 

do moderního prostředí.  Také narátor z rozhovoru č. 14 vnímá ženy jako 
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zcela „rozhodující“ postavy, které „diktují to, co bude, a to, co nebude“, čímž 

seriál zařazuje do složky „post-feministický“. 

Narátor z rozhovoru č. 5 hodnotí Sex ve městě jako genderově nevyvážený 

seriál, a to především proto, že se v něm převážně řeší „vztahové věci“, které 

jsou narátorem vnímány jako primárně ženské. Také respondent z rozhovoru 

č. 8 považuje seriál za „genderově udělaný“.  

 

4.4.2. Divácká motivace narátorů při sledování seriálu Zoufalé manželky 

Kontrastně oproti Sexu ve městě se na seriál Zoufalé manželky dívalo 

nejméně narátorů, a sice tři.101 Částečně to může být vysvětleno vysílacím 

časem seriálu, ale také zarážejícím názvem, jenž mohl potenciální mužské 

diváky od televize naopak odlákat. Dle postřehů narátorů, kteří se na Zoufalé 

manželky dívali, se ale ve skutečnosti nejedná o melodrama nebo 

„telenovelu“, jak seriál „podle názvu“ zhodnotili respondenti, kteří Zoufalé 

manželky nesledovali, nýbrž o „drama které tě má udržet v nějakém napětí“ 

(rozhovor č. 7), „mystery show“ (rozhovor č. 9) či seriál o „normálním životě 

normálních lidí po třicítce“ (rozhovor č. 11). 

Pouze jeden ze tří narátorů se na seriál díval dobrovolně a sám: „když           

to běželo v televizi“ (rozhovor č. 9). Dva zbývající narátoři se na seriál dívali 

spolu s přítelkyní a spíše nepravidelně.  

Zoufalé manželky byl ze tří mnou zkoumaných seriálů narátory nejméně 

vyhledáván, na druhou stranu také vyvolal nejméně rozpačitých pocitů. 

Narátoři, kteří se na seriál dívali, ho hodnotí jako „normální“ (rozhovor č. 11), 

„realistický do té míry, že takové lidi najdeš“ (rozhovor č. 9). Dva ze tří 

narátorů se s tímto seriálem a jeho postavami dokázali nejlépe ztotožnit – 

pouze respondent v rozhovoru č. 7 řekl, že „tím, že to jsou ženský, tak asi ne“. 

Na emancipační složku seriálu poukázal pouze jeden respondent – rozhovor 

č. 9 – když na otázku, co mu na Zoufalých manželkách přišlo zajímavé, 

odpověděl, že ačkoliv měl na začátku sledování tendenci vnímat tento seriál 

                                                        
101 Rozhovory č. 7, 9, 11 
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jako „návrat k Stanfordským paničkám“, měl z toho pocit „nějakého jako 

empowermentu“.  

Všichni respondenti však seriál zařadili jednoznačně do kategorie ženských, 

přičemž pouze respondent z rozhovoru č. 9 řekl, že je seriál „na 60% pro ženy 

a 40% pro muže“.  

 

4.4.3. Divácká motivace narátorů při sledování seriálu 2 Socky 

Na seriál 2 socky se dívali čtyři respondenti, z nichž také dva nejmladší.102 

Respondenti seriál hodnotili vesměs pozitivně, obzvlášť v situacích, když      

ho porovnávali se Sexem ve městě. 

Pouze jeden respondent se na seriál díval ve společnosti přítelkyně,                

a to nejstarší ze čtyř (rozhovor č. 1), zbývající tři se na seriál dívali sami, a 

sice protože „vypadal vtipně“ (rozhovor č. 3), „v televizi doma“ a následně si 

začal stahovat další díly a dívat se na koleji (rozhovor č. 6) nebo „streamoval“ 

(rozhovor č. 9). 

Respondenti seriál hodnotí následujícím způsobem: 

- „normální sitcom, možná ne úplně pro holky“ (rozhovor č. 1); 

- „komedie, sitcom“, „seriál pro mladší lidí“ (rozhovor č. 3); 

- „sitcom, dobrá zábava“ (rozhovor č. 7); 

- „normální sitcom, asi jako kterýkoliv další“, „normální buddy komedie 

sitcom“ (rozhovor č. 9). 

Všichni narátoři zařadili 2 socky jednoznačně do kategorie „sitcom“, přičemž 

většina respondentů ho nepovažovala za seriál pro ženy: také vzhledem 

k tomu, že se jedná o kombinaci více žánrů, ale rovněž proto, že se v seriálu 

neřeší pouze „ženské záležitosti“. Je příznačné, že v souvislosti s tímto 

seriálem také zazněla charakteristika „normální“, kterou narátoři chtěli 

zdůraznit, že se nejedná o genderově vyhraněný seriál. Pouze jeden 

respondent tento seriál charakterizoval jako seriál „převážně pro ženy“, 

následně se však ohradil, že si nemyslí, že „to je seriál vyloženě pro holky“ 

(rozhovor č. 1). Další respondenti ho popsali jako seriál „nijak zvlášť“ pro ženy 

                                                        
102 Rozhovory 1, 3, 6, 9 
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(rozhovor č. 3), „ne úplně“ pro ženy (rozhovor č. 6), nebo vůbec ne pro ženy 

(rozhovor č. 9). 

Nejvíce narátory na seriálu oslovil buďto jeho formát (sitcom, kratší série) 

nebo vtipné situace, které se v něm odehrávaly; všichni narátoři seriál popisují 

jako „vtipný“.  

Dva starší narátoři (29 a 26 let) sledování seriálů bavilo o poznání méně než 

narátory mladší. Např. respondent v rozhovoru č. 1 říká, že se „na to dalo 

koukat, bylo to místy i vtipný, ale určitě se nevidím, že bych se na to koukal 

pravidelně“. Respondent v rozhovoru č. 9 se přiznává, že ho bavilo pouze 

několik prvních dílů a „potom mě to přestalo bavit“, a také že „je to vtipný,     

ale ne že by se mi na tom něco extra líbilo“. Mladší narátoři  (20 a 24 let) 

seriál oslovil o něco více. Respondent v rozhovoru č. 3 tvrdí, že ho sledování 

seriálu docela bavilo, protože mu „přišel docela vtipný“ a „bylo zajímavé 

sledovat, jak se mění vztahy v průběhu série“. Narátor z rozhovoru č. 6 seriál 

hodnotí jako „dobrou zábavu“. 

Jako negativum seriálu respondenti označili „opakující se“ témata a „žádný 

vývoj scénáře a vývoj postav“ (rozhovor č. 1), „umělost“ jedné z hlavních 

postav (rozhovor č. 3), „zbytečné protahování“ v dalších řadách (rozhovor      

č. 6) nebo že byl jenom jeden z mnoha sitcomů, které po chvíli přestanou 

bavit (rozhovor č. 9).  

Životní styl hlavních postav je hodnocen jako „protikladný“ (rozhovor č. 1),     

ale to je právě element, který na seriálu zřejmě funguje: například, respondent 

z rozhovoru č. 3 odpovídá, že se mu líbilo, jak se hlavní postavy v obdobných 

situacích „chovaly jinak“. Respondent z rozhovoru č. 7 hodnotí životní styl 

jako málo realistický a „ne úplně nejlepší“ („jedna žila i v odpadkovém koši“). 

Narátor z rozhovoru č. 9 hlavní postavy hodnotí jako „slušné holky“, které se 

snaží dělat co je baví a z toho „nějak vyžít nebo tak“.  

„Emancipační“ složku seriálu zaznamenal pouze respondent z rozhovoru č. 1. 

Vztah hlavních ženských postav vůči mužům však narátory nebyl hodnocen 

negativně či pozitivně; seriál spíše primárně nezakládal na vztazích nebo 

vztahových tématech, proto většina narátorů tento faktor neuměla 

jednoznačně posoudit a otázce se vyhnula. 
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4.5. Závěrečné body analýzy 

Po detailní analýze všech bodů rozhovorů a zesumírování poznatků jsem 

dospěla k několika závěrům: 

1) Sex ve městě je jednoznačně seriálem, který můj vzorek respondentů 

sledoval s největší pravidelností, ať už se jednalo o seriál, který 

vyhledávali, nebo ke kterému se dostali spíše náhodně. Předpokladem 

je, že je popularita seriálu zčásti odůvodněna i jeho vysíláním             

na kanálech veřejnoprávní televize (např. ve státech EU), díky čemuž 

dokázal Sex ve městě oslovit několik generací a věkových skupin 

najednou: někteří diváci se na seriál dívali před lety, jiní se dívali         

při opakovaném vysílání v současnosti. Popularita seriálu byla zesílena 

stejnojmennými celovečerními filmy z roku 2008 a 2010, a tak si jména 

hlavních postav ze Sexu ve městě vybavila většina narátorů                

(je příznačné, že si jména nebo charakteristiky jednotlivých postav 

dokázal vybavit i jediný respondent, který seriál nesledoval – rozhovor 

č. 13). U dvou dalších seriálů nebyla tato obeznámenost přítomna 

v obdobném rozsahu, jména hlavních postav si narátoři vybavili pouze 

výjimečně. Sex ve městě tudíž slouží jako příklad seriálu, povědomí    

o kterém je pevně zakotveno u představitelů mužského pohlaví. 

2) Sex ve městě je také jedním ze seriálů, který diváci sledují převážně 

v televizi, nikoliv prostřednictvím streamování nebo stahování (což je 

případem novějších 2 socek). Impulz ke stahování Sexu ve městě 

nebyl zjevný u žádného z narátorů. Impulz ke sledování seriálu, aniž   

by byl narátor ovlivněn osobou ženského pohlaví, však přítomen byl. 

3) Jednou z klíčových motivací, proč někteří narátoři seriál Sex ve městě 

sledovali nebo vyhledávali, je životní styl hlavních postav. Podobně 

jako pro ženy, i pro mnohé muže bylo důvodem k sledování seriálu 

přepychové prostředí Manhattanu, vhled do života jiné společenské 

skupiny. Dalo by se tedy soudit, že se narátoři dívají na seriál z důvodu 

aspirace. 

4) Genderová povaha seriálů byla pro většinu narátorů zřejmá – narátoři  

dokázali jednotlivé seriály identifikovat s určitou cílovou skupinou. 

Někteří narátoři byli rovněž schopni identifikovat Sex ve městě jako 
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dobrý příklad marketingové strategie a product placementu cíleného   

na vybrané auditorum (např. rozhovory č. 1, 4, 9).   

Zde se potvrzuje myšlenka Ien Ang, která hovoří o „ready-made“ 

názorech a konceptech u produktů populární kultury. Narátoři se         

na základě obecného celospolečenského vnímání seriálů,              

v nich prezentovaných produktů a nezřídka i názvu (např. Zoufalé 

manželky) charakterizovali tyto seriály jako určené primárně ženskému 

publiku. 

5) Sledování mnou vybraného vzorku seriálů respondenty ve valné 

většině bavilo, ať už kvůli humoru, specifickým situacím nebo kvůli 

jejich „edukační“ povaze (oceňované obzvlášť v případě Sexu            

ve městě), díky které měli pocit, že dokážou lépe porozumět ženskému 

chování.  

 

Je klíčové nepřehlédnout specifika a kvalitativní charakter mého výzkumu, 

jehož záměrem nebylo vytvořit zobecňující teorii nebo dospět 

k jednoznačnému závěru, nýbrž poukázat na jedinečnost a specifičnost 

zkoumaných případů a zhodnotit motivaci diváků z hlediska kvalit, kterých tato 

hodnota nabývá v určitém kontextu.  
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Závěr 

Povaha televizních seriálů jakožto produktů populární kultury je taková,         

že prostřednictvím prezentovaných obsahů mohou komunikovat s vybranou 

skupinou v určitém historickém období, čímž zároveň odráží ducha doby         

a ovlivňují potenciální příjemce těchto obsahů. Televizní seriály nepostrádají 

moc k zapojení několika generací najednou (např. generace před globální 

finanční krizí a generace post-krizová), přičemž také v určitém rozsahu nabízí 

vhled do minulosti.  

Produkty populární kultury všeobecně, a televizní seriály především, prošly 

v průběhu druhé poloviny 20. století významnou transformací. Součástí této 

transformace byla nejenom změna celospolečenského vnímání postavení 

ženy, ale také způsob zobrazení ženy v produktech populární kultury.          

Dle Joshuy Meyrowitze titulek magazínu Life z roku 1948 vykresloval život 

„kariéristky“ jako „osamělý, zoufalý a deviantní“.103 V tomto období byl gender 

přísně vymezenou kategorií: nutnost odlišení mužských a ženských rolí se 

zakládala na předpokladu zásadních rozdílů v mužských a ženských 

osobnostech. Ženskost byla charakterizována „skromností, jemností, 

podporou, soucitem, empatií, něhou, péčí, intuicí, senzitivitou                           

a nesobeckostí“.104 Ambicióznost, odvaha, nezávislost a tvrdost se  naopak 

připisovala mužům. 

V souvislosti s feministickým hnutím konce 70. a počátku 80. let se tato 

perspektiva začala razantně a rapidně měnit: „mužský“ a „ženský“ svět začal 

splývat, představa rolí určených jednotlivým genderovým skupinám               

se vyvíjela takovým způsobem a tempem, až vyústila v oslavu ženské kariéry, 

samostatnosti, emancipace a fenoménu „single“ na přelomu 20. a 21. století. 

Post-feministický diskurz významně ovlivnil populární kulturu a produkované 

mediální obsahy, jež byly v průběhu posledních desetiletí 20. století upraveny 

na míru potenciálně novým cílovým skupinám diváků, které tyto obsahy 

vyhledávaly (např. úspěšné emancipované ženy).  

                                                        
103 Meyrowitz 2006: 157 
104 Meyrowitz 2006: 158 
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Ve svém výzkumu jsem se zaměřila na seriály, které byly jejich producenty 

koncipovány jako seriály pro ženy, a sice Sex ve městě, Zoufalé manželky      

a 2 socky. Právě Sex ve městě posloužil jako průkopník nejen v otázce 

vnímání genderu a ženské emancipace, nýbrž i v otázkách socio-

ekonomických, nastavujících určité standardy životního stylu skrze nástroje 

jako product placement nebo reklama. Seriál Sex ve městě může být vnímán 

jako produkt post-moderny, kde je dle Jima Collinse “tradiční a autentická 

reprezentace” znehodnocována, a to také z důvodu zvyšující se 

„sofistikovanosti“ médií.105 

Sex ve městě se v mém výzkumu také prokázal jako nejpopulárnější seriál,   

ať už co se týče vnímání nebo sledovanosti. O seriálu měl povědomí               

i respondent, jenž se seriálům vesměs vyhýbá a na žádný ze mnou 

zkoumaných seriálů se nedíval. Ze vzorku 15 respondentů sledovalo Sex ve 

městě s jistou pravidelností 13 narátorů, což bylo výrazně více než v případě 

seriálů Zoufalé manželky nebo 2 Socky. Zoufalé manželky sledovali narátoři 

většinou ve společnosti žen, 2 Socky – naopak – většinou o samotě 

prostřednictvím streamování. Ze tří mnou zkoumaných seriálů právě 2 Socky 

byl označen jako seriál nejméně genderově vyhraněný, který cílí na obě 

pohlaví a díky svému formátu sitcomu má potenciál nalákat i mladší diváky. 

V průběhu empirického výzkumu, v němž jsem prostřednictvím hloubkových 

rozhovorů zkoumala okolnosti a podmínky sledování vymezeného vzorku 

seriálů, ale také motivaci a vnímání těchto seriálů mužskými diváky, jsem 

dospěla k závěru, že jedním z klíčových důvodů, proč se muži na seriál dívají, 

je aspirace. Ačkoliv se narátoři přiznávají, že seriál cíleně nevyhledávají, 

nepopírají ani fakt, že je seriál baví. V tomto ohledu je motivace mužských 

diváků podobná motivaci cílové skupiny. Životní styl hlavních postav je pro 

většinu narátorů zajímavý nebo obdivuhodný, a jedním z klíčových motivátorů 

při sledování seriálu Sex ve městě je snění o luxusu nebo o životě v New 

Yorku.106  

 

                                                        
105 Collins 1993: 247 
106 Přepych „západního kapitalismu“, o kterém hovořila Christine Geraghty ve svém výzkumu Women 
and Soap Opera, zřejmě na diváky stále zabírá, a to nezávisle na pohlaví. Podobně jako v seriálech, 

které autorka podrobuje analýze, i v mém výzkumu se potvrzuje, že tzv. „ideální svět“ je pro diváky stále 
lákavý. 
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Závěry, ke kterým jsem v rámci svého výzkumu dospěla, mě utvrzují 

v domnění, že hlubší analýza jednotlivých seriálů může přispět 

k detailnějšímu pochopení problematiky a jejích jednotlivých segmentů. 

Podnětné je také zkoumat diváckou motivaci v souvislosti s jednotlivými 

komerčními prvky a produkty prezentovanými v seriálech anebo se zaměřit na 

výzkum politických a ekonomických aspektů seriálů, které v mé analýze byly 

zmíněny pouze okrajově a vzhledem k omezenému rozsahu diplomové práce 

nebyly rozpracovány separátně. Zajímavý pohled na mužskou motivaci by 

také mohl představovat kvantitativní výzkum, v němž by byly více zohledněny 

podmínky sledování jednotlivých seriálů nebo korelace mezi vysílacími časy   

a diváckým zájmem. To vše otevírá možnosti další analýze navazující na tuto 

diplomovou práci, ať už v rámci práce rigorózní nebo v separátním výzkumu.  
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Summary 

This master’s thesis investigates the motivation, engagement and 

experiences of men as they interact with the selected television shows that 

are presented or conceived as shows for women.  

The nature of the television show is that it can interact with its audience and 

society over time, either capturing elements of a point in time and culture 

providing a zeitgeist of sorts, or by impacting the audience. Television shows 

have the power to engage with multiple generations simultaneously (pre-

crisis/post-crisis for instance), and in comparing them we can to certain extent 

experience a window into different eras. 

Chapter 1 presents the theoretical framework of this thesis, investigating 

theories of popular culture and their evolution throughout the 20th century. 

This chapter examines the media theories of audience and gender theories. It 

investigates how the perception of what is male and female has evolved over 

time, while defining television shows as a key component of popular culture. 

Since the mid-70s, television has begun to increasingly support stronger 

feminist ideas and roles with a shift in focus towards female characters. Later, 

it commenced presenting more emancipated female to society. In television, 

we find an underlying influence from modern feminism, which is strongly 

connected to capitalism, often linked to consumerism. 

Chapter 2 deals with socio-economic factors, and the role they play in popular 

culture, represented through a product in particular. From this perspective, we 

can study and consider television shows not just as an entertainment medium, 

but also as a product of commercial design. In this chapter the focus is shifted 

primarily towards advertisement and product placement in television, and how 

its presence impacts television shows. It also examines how television shows 

under the influence of product placement and advertisement cater to both 

their intended audience and their sponsors. 

Chapter 3 explores the tailored-for-women television shows that are part of 

this research: Sex and the City, Desperate Housewives and 2 Broke Girls.  

The chapter discusses their formats, basic plots, places in modern world, and 

the ways in which they interact with society.  



 63 

Chapter 4 is the empirical portion of this thesis. First, it describes the 

preparatory phase of the thesis, which includes identifying a sample set of 

television shows for the research, finding male interviewees and developing 

interviews questions based on viewing experiences as well as the summary 

and analysis of interviews. Further on, Chapter 4 – in light of the other 

chapters – reveals the results of this research and the comparisons/contrasts 

as to how the three TV shows investigated are perceived according to the 

experience of a set group of male viewers.  

In the interviews, it became evident that even though the motivation of men 

for watching the shows was scattered across the spectrum of their interest 

and the engagement for interacting with the show varied, the impact of gender 

on the percerptions of the male viewers was evident. Socio-economic factors 

such as certain lifestyles or surroundings proved to be one of the major 

motivators for watching these shows, as they seem to be within the target 

audience as well.  
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Příloha 1: Rozhovory s narátory (přepis z audio zdroje) 
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Rozhovor č. 1 

Narátor: Tomáš, 29 let 

4. Na které seriály se v současné době díváte?  
Na nic. Na žádné aktivně. 

5. (vzhledem k odpovědi na otázku č. 1 vynechávám) 
6. Které seriály ze všech, na které si vzpomínáte, že jste sledoval, 

pokládáte za své oblíbené?  
Asi Simpsonové obecně. Archer. Červený trpaslík. To je vše, co mě v tuto 
chvíli napadá.  

 
Scénář A (narátor se na žádný ze mnou zkoumaných seriálu v současné době 
nedívá ani ho nepokládá za oblíbený): 

2. Sledoval jste někdy jeden z těchto seriálů: Sex ve městě, Zoufalé 
manželky, 2 socky? (pokud ano, pokračovat ve scénáři A1, pokud ne – 
ve scénáři A2) 
2 socky jsem viděl. A Sex ve městě jsem vlastně také viděl. 
 

Scénář A1 (otázky se budou týkat pouze seriálů, který narátor příležitostně sledoval 
– tj. Sex ve městě, 2 socky): 
 

15. Za jakých okolností jste se na tento (tyto) seriál(y) díval?  
Tak různě... 

16. Jak často jste se na tento (tyto) seriál(y) díval? Spíše příležitostně 
nebo regulérně? 
Sex ve městě spíš náhoda. 2 socky pravidelně asi 10 dílů. Nebo dvanáct. 

17. Ve většině případů, kdy jste se na seriál(y) díval, činil jste tak sám 
nebo ve společnosti jiných lidí? Pokud ano, koho? 
Ve společnosti jiných lidí. Přítelkyně. 

18. Jak byste tento (tyto) seriál(y) charakterizoval? 
No Sex ve městě je seriál určitě pro ženy. Spíš středního věku. Strašná 
nuda. A 2 socky bych charakterizoval jako normální sitcom, možná ne 
úplně pro holky. 

19. Bavilo Vás sledování tohoto (těchto) seriálu(ů)? 
Nebavilo. Sex ve městě vůbec. 2 socky – dalo se na to koukat, bylo to 
místy i vtipné, ale určitě se nevidím, že bych se na to koukal pravidelně. 

20. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) líbí?  
Nevím, určitě by se něco našlo na obou. Na Sexu ve městě mě toho moc 
nenapadá. Asi možná dobrý koncept, co se týče marketingu, přístupu 
k cílovým skupinám. To má docela široký záběr a asi docela dobře cílený 
na skupinu těch žen středního věku. Asi také užitečný na product 
placement. Ale jinak kvalitativně, že by mě to bavilo, nic mě nenapadá. 
Co se týče 2 socky, tak je to občas vtipné. A ta tmavovlasá je docela 
drsná, což je docela vtipné.  

21. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) naopak nelíbí? 
Herečky v Sexu ve městě jsou nesympatické. Každá jedna z nich. A úplně 
přihlouplý scénář – totálně o ničem. Neskutečně povrchní, což asi zase 
odráží cílovku. Teda možná ne. Co se týče těch 2 socek, myslím si, že za 
těch 14 dílů se dá jen těžko říct. Je to hodně opakující se, protože tam ten 
vývoj scénáře a vývoj postav je víceméně žádný. Už i po těch deseti 
dílech se dá říct, o čem to zhruba bude i v dalších 20 dílech. 

22. Co Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) přišlo zajímavé? 
Zajímavé? Sex ve městě opět to samé – myslím si, že je to docela dobře 
udělané, co se týče cílové skupiny. Myslím si, že se hodně lidí na jednu 
stranu hodně ztotožňovalo s tímto problémem, tématem, a na druhou 
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stranu hodně lidí chtělo být jako jedna z těch holek nebo z těch žen tam. 
Chtěli být „upscale“ v New Yorku – takže to bylo docela dobře udělané. 
Ale jinak si myslím, že tento seriál zase moc hloubku nemá, že jo? Takže 
pro mě tam nic moc zajímavého není. Co se týče těch 2 socek, tak podle 
mě tam to stojí a padá na dvou charakterech. 

23. Dokážete vyjmenovat hlavní postavy těchto seriálů?  
Ve 2 sockách bruneta je Monika... a ta druhá... možná ta blondýnka je 
Nicole. V Sexu je to Carrie, Samantha... nebo tam byla Nicole možná. 

24. Dokážete se s hlavními postavami ztotožnit? Oslovují Vás něčím?  
Kdybych chtěl, tak bych možná něco našel  Ale jinak asi ne. A Sex ve 
městě je dělaný tak, aby se v těch postavách našla většina holek: v něčím 
je Carrie, v něčím je Samantha, aby jim byla sympatická každá. 

25. Jak hodnotíte životní styl hlavních ženských postav? 
V Sexu ve městě se mají docela dobře. Takže ty prachy jo, proč ne? To 
samé platí pro 2 socky – ty se nemají tak dobře, ale užívají si toho 
velkoměsta. Ale jsou to zase absolutní protiklady – v prvním případě na to 
mají, na druhé straně úplně ty nejchudší. Nezávidím ani jedněm. 

26. Jak hodnotíte chování hlavních ženských postav vůči mužům? 
Nijak standardní. V tom Sexu ve městě jsou, jak jsme zmiňovali, čtyři 
různé ženské, každá je něčím jiná, každá se nějakým způsobem chová. 
Jsou tam všechny druhy chování, které se dají najít. Takže asi bych 
nehodnotil pozitivně/negativně, asi případ od případu – jak co se týče žen, 
tak co se týče jednotlivých dílů. Co se týče 2 socek, ta tmavovláska je asi 
klasická drsná holka, kvázi emancipovaná. I v těch pár dílech bylo vidět, 
že i když je drsná, tak je to pořád ženská ženská, že jo? A na ty chlapy 
letí a tak dál. A ta druhá – ta se nějak k těm chlapům neprojevovala. Ale 
oba seriály se snaží být emancipované, to určitě. Hlavně co se Samanthy 
týče asi. Myslím si ale, že každý seriál je schválně dělaný, aby tam byly 
přehnané extrémní situace, aby to bylo vtipnější nebo zajímavější nebo 
cokoliv jiného. Určitě něco tam bude na základě reálných vztahů, co se ve 
skutečnosti děje, a něco tam bude zajímavějšího. Ale určitě to je 
emancipované. 

27. Vnímáte tento (tyto) seriál(y) jako seriál(y) určený ženskému 
publiku? 
Sex ve městě určitě. A ty 2 socky si myslím, že převážně jo, ale nemyslím 
si, že to je seriál vyloženě pro holky. 

28. Pokud ano, které další seriály byste do této kategorie zařadil? 
Zoufalé manželky  Mě moc nenapadá, ale mám pocit, že všechny 
nekonečné seriály, všechny telenovely. Ty seriály teď už asi neběží. 
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Rozhovor č. 2 

Narátor: Radim, 29 let 

1. Na které seriály se v současné době díváte?  
V současné době se dívám na Homeland. Potom na Mash, potom na Přátelé. 
A to je asi všechno. 

2. Které seriály ze zmíněných výše Vás nejvíce oslovují? 
Určitě Mash. Ten jsem viděl několikrát. A asi i Přátelé. Homeland je fakt 
dobrý, ale to je fakt nový. 

3. Které seriály ze všech, na které si vzpomínáte, že jste sledoval, 
pokládáte za své oblíbené?  
Mash. Beverly Hills 90210. Potom Bratrstvo neohrožených. Dále Báječná 
léta. A to je tak všechno, co mě napadá. 

 
Scénář A (narátor se na žádný ze mnou zkoumaných seriálu v současné době 
nedívá ani ho nepokládá za oblíbený): 

1. Sledoval jste někdy jeden z těchto seriálů: Sex ve městě, Zoufalé 
manželky, 2 socky? (pokud ano, pokračovat ve scénáři A1, pokud ne – 
ve scénáři A2) 
Sledoval znamená co? Pravidelně? Sex ve městě možná. Vím, že ty Dvě 
socky někde dávají, ale ještě jsem to nikdy neviděl. Zoufalek jsem možná 
viděl jeden díl, ale už si nevzpomenu. 
 

Scénář A1 (otázky se budou týkat pouze seriálu, který narátor příležitostně sledoval 
– tj. Sex ve městě): 
 

1. Za jakých okolností jste se na tento (tyto) seriál(y) díval?  
Za okolností, když se na to dívala bývalá žena. Tak jsem se na to koukal 
s ní. Anebo si pamatuji, že to dávali vždycky nějak pozdě večer. Takže 
když jsem, já nevím, dokoukal něco, tak ještě prostě jsem těch 20-30 
minut vydržel a díval se. 

2. Jak často jste se na tento (tyto) seriál(y) díval? Spíše příležitostně 
nebo regulérně? 
Spíš příležitostně.  

3. Ve většině případů, kdy jste se na seriál(y) díval, činil jste tak sám 
nebo ve společnosti jiných lidí? Pokud ano, koho? 
Ve společnosti jiných lidí, tedy bývalé ženy. Ale občas i sám. 

4. Jak byste tento (tyto) seriál(y) charakterizoval? 
No taková pohádka o amerických paničkách, které mají prostě peníze a 
mají čas se zabývat věcma, kterýma normální pracující lidi se podle mě 
moc zabývat nemůžou anebo spíš ani možná nechtějí. Ale je to takové 
příjemné odreagování, protože člověk je pořád v práci, že jo, a neřeší 
moc takové věci. Je fajn se na to podívat, že to někdo řeší. 

5. Bavilo Vás sledování tohoto (těchto) seriálu(ů)? 
Ale jo. Vcelku jo. 

6. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) líbí?  
No líbí se mi to, že vlastně řeší v podstatě témata, která jsou docela 
kontroverzní, hodně takové odvážné. A je to takový zajímavý pohled. Je 
to v podstatě takový laciný, ale je to v podstatě zajímavý pohled na to, co 
oni mají a i tak na témata obecně. Docela záživný. 

7. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) naopak nelíbí? 
Nelíbí se mi, že to je částečně až někdy moc vulgární. Na mě. A určité 
typy postav se mi nelíbí. 

8. Co Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) přišlo zajímavé? 
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No tak víceméně to, co se mi na něm líbilo, to je to samý. Takže témata, 
prostředí, ve kterém se to odehrává. Je to New York, jsou to bohatý lidi... 
Na to se člověk rád dívá samozřejmě. 

9. Dokážete vyjmenovat hlavní postavy těchto seriálů?  
Abych řekl pravdu, tak přesně ne. Tam je Carrie určitě. Už je to docela 
dlouho. Samantha... Carrie, Samantha. Ty dvě už asi ne. Ale pan Božský. 

10. Dokážete se s hlavními postavami ztotožnit? Oslovují Vás něčím?  
Ani jedna. Vůbec nezajímavé. 

11. Jak hodnotíte životní styl hlavních ženských postav? 
Tak je to přizpůsobený tomu, jak jsou finančně zajištěny, a je to fajn, 
myslím si, že je to celkem reálně udělaný, že jo? Jsou podle mě postavy, 
které jsou docela uvěřitelné, takové lidi opravdu jsou. A jejich životní styl 
prostě opravdu odpovídá jejich postavení i finanční situaci. 

12. Jak hodnotíte chování hlavních ženských postav vůči mužům? 
Chování vůči mužům? No... těžko říct. Každopádně asi záleží postava od 
postavy – některé byly docela v pohodě. Taková ta černovlasá mi přišla, 
že byla docela okay, že to by asi tak bylo nějaké adekvátní chování. A 
pak tam byly jiné, které naopak... to fakt ne! Takže tak. Je to všelijaké. 

13. Vnímáte tento (tyto) seriál(y) jako seriál(y) určený ženskému 
publiku? 
Asi ne výhradně. Spíš asi jo. Ale ne výhradně, že by to muselo pouze pro 
ženské publikum. Co já vím, tak spousta chlapu se na to dívá. 

14. Pokud ano, které další seriály byste do této kategorie zařadil? 
Do kategorie ženských seriálů? Gilmorova děvčata. A jinak už jako 
specifické pro ženské mě nic nenapadá. Pak jsou takové teenage seriály, 
ale není to až tolik pro ženy. 
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Rozhovor č. 3 

Narátor: Casey, 24 let 

1. Na které seriály se v současné době díváte?  
Občas sleduji Fargo, když jsou nové díly. A také Gotham. 

2. Které seriály ze zmíněných výše Vás nejvíce oslovují? 
Fargo určitě. Postavy jsou kreativní, jsou mi blízké, protože se to odehrává ve 
státě, odkud pocházím. Situace odehrávající se v seriálu jsou celkem 
unikátní, a baví mě sledovat, jak se vyvíjí. 

3. Které seriály ze všech, na které si vzpomínáte, že jste sledoval, 
pokládáte za své oblíbené?  
Možná Fargo. Také se mi líbil Prison Break, ale nevím, jestli mu můžu říkat 
oblíbený. Nejspíš ano. 

 
Scénář A (narátor se na žádný ze mnou zkoumaných seriálu v současné době 
nedívá ani ho nepokládá za oblíbený): 

1. Sledoval jste někdy jeden z těchto seriálů: Sex ve městě, Zoufalé 
manželky, 2 socky? (pokud ano, pokračovat ve scénáři A1, pokud ne – 
ve scénáři A2) 
Myslím si, že jsem viděl jeden díl Zoufalých manželek, ale nedíval jsem se 
nějak blíž. Ze 2 socek jsem viděl několik dílů z první sezóny. Nemyslím si, že 
jsem vůbec někdy zvládl jeden celý díl Sexu ve městě – možná jenom části, 
když jsem ho zahlédl v televizi. 
 

Scénář A1 (otázky se budou týkat pouze seriálu, který narátor příležitostně sledoval 
– tj. 2 socky): 
 

1. Za jakých okolností jste se na tento (tyto) seriál(y) díval?  
Slyšel jsem, že je nový seriál a vypadalo to vtipně. Tak jsem se rozhodl, 
že mě to zajímá. Tak jsem našel čas se na to podívat. A pak jsem byl 
zaneprázdněn, když se 2 socky vysílaly, a tak jsem už nikdy nepokračoval 
v dalších sériích. Byl jsem doma, díval jsem se v televizi.  

2. Jak často jste se na tento (tyto) seriál(y) díval? Spíše příležitostně 
nebo regulérně? 
Občas, spíše příležitostně. 

3. Ve většině případů, kdy jste se na seriál(y) díval, činil jste tak sám 
nebo ve společnosti jiných lidí? Pokud ano, koho? 
Určitě sám. 

4. Jak byste tento (tyto) seriál(y) charakterizoval? 
Určitě jako komedii, sitcom. Hlavní postavy byly ženy, takže to zde bylo 
určitě jiné. Je to seriál pro mladší lidi – zařádil bych ho i do této kategorie. 

5. Bavilo Vás sledování tohoto (těchto) seriálu(ů)? 
Docela jo. Přišel mi docela vtipný. Bylo zajímavé sledovat, jak se mění 
vztahy v průběhu série. Nebylo to něco, na co bych si každý týden 
vyhrazoval speciálně čas, ale bavilo mě to. Stálo to za zhlédnutí. 

6. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) líbí?  
Rozdílnost hlavních postav. Jak byly ve společných situacích a chovaly se 
jinak. Líbilo se mi, jak se chovají vůči sobě navzájem. Upřímně řečeno, 
moc si nevybavuji další postavy kromě hlavních hrdinek. Focus byl 
převážně na nich – a vzpomínám si, že to je právě to, co se mi na 2 
sockách líbilo. 

7. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) naopak nelíbí? 
Nelíbila se mi kavárna, kde se to odehrává. Bylo to zvláštní místo, 
nepřipadalo mi vůbec realistické. Jedna z postav se mi zdála docela 
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umělá, nerealistická. Myslím si, že bruneta. Upřímně řečeno, ani si 
nevybavím proč. Možná to je herečkou, možná scénářem.  

8. Co Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) přišlo zajímavé? 
Co mi přišlo zajímavé? Dynamika seriálu. Komické prvky byly zajímavé. 
Příběh dvou žen, které pracovaly, ale také bydlely spolu, mi také přišlo 
celkem zajímavé. Jak řešily problémy a tak dál. 

9. Dokážete vyjmenovat hlavní postavy těchto seriálů?  
Ne. Možná bych to dokázal rok zpátky, ale v současnou chvíli si nemůžu 
vzpomenout. 

10. Dokážete se s hlavními postavami ztotožnit? Oslovují Vás něčím?  
Nijak zvlášť. Obě se teprve snaží postavit na vlastní nohy, obě mají 
finanční těžkosti – s tím se dokážu ztotožnit. Ale co se týče práce 
v kavárně nebo restauraci – s tím nemám dost zkušeností, a tudíž se ani 
nemůžu ztotožnit.  

11. Jak hodnotíte životní styl hlavních ženských postav? 
Nucený, asi?.. Obě byly nuceny být spolu. Vypadalo to, jako by byly 
odpojené od zbytku světa. Pro obě hlavní postavy to bylo zřejmě 
v pořádku: dokázaly řešit vlastní problémy, vždy našly východisko 
z komplikovaných situací. Nebylo to kompletně nerealistické, ale vypadalo 
to zvláštně, že byly v jistých situacích. Je to asi dané povahou sitcomu. 
Jejich životní styl byl definován scénářem, a já jsem to vnímal jako 
podmínku, za které jsem se na něj díval. Hádám, že měly denní 
problémy, které mnozí řeší. 

12. Jak hodnotíte chování hlavních ženských postav vůči mužům? 
Bohužel si to moc nepamatuji. Pamatuji si na jednu mužskou postavu 
v seriálu – byl to něčí přítel nebo milenec. Nepamatuji si, že by to bylo 
nějak komplikované. Ale jeho prezenci si moc nepamatuji – nevypadal, že 
by byl zásadním faktorem seriálu. Jeden z otců hlavních postav byl také 
nějakým způsobem zapojen v usměrnění její finanční situace – vymezil jí 
nějaký rozpočet. Ale nepamatuji jeho postavu v seriálu – byl to spíš 
nějaký koncept, o kterém se mluvilo. 

13. Vnímáte tento (tyto) seriál(y) jako seriál(y) určený ženskému 
publiku? 
Zoufalé manželky – hádám, že ano, cítil jsem to, když jsem se na něj 
jednou díval. Ale 2 socky nijak zvlášť – cítil jsem, že to je možná na 
pomezí. Hlavní postavy byly ženy, byly tam problémy spojované s ženami 
– to ano, ale hodně těch problémů bylo srozumitelných mužskému 
publiku. 

14. Pokud ano, které další seriály byste do této kategorie zařadil? 
Sex ve městě. Jsou seriály z Disney kanálu, na které jsem se díval, když 
jsem byl mladší. Hannah Montana, a pak jediné, co mě napadá, jsou 
telenovely. I když uznávám, že když mi bylo pět, byl jsem na některých 
z nich závislý. 
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Rozhovor č. 4 

Narátor: James, 38 let 

1. Na které seriály se v současné době díváte?  
Jediný seriál, na který se teď dívám, je Real Time with Bill Maher na HBO. 

2. (vzhledem k odpovědi na otázku č. 1 vynechávám) 
3. Které seriály ze všech, na které si vzpomínáte, že jste sledoval, 

pokládáte za své oblíbené?  
Z mých archivů?.. Musím se zamyslet. Seinfeld – to byl jeden z největších 
televizních seriálů v USA. Byl to sitcom. Jerry Seinfeld je skvělý komik. Také 
se dívám seriál Seinfeld online – je jich více. Ale jako komik je Seinfeld 
naprosto skvělý. V poslední době jsem se na moc seriálů nedíval. Poslední 
seriál, na který jsem se díval online, byl Twin Peaks. 

 
Scénář A (narátor se na žádný ze mnou zkoumaných seriálu v současné době 
nedívá ani ho nepokládá za oblíbený): 

1. Sledoval jste někdy jeden z těchto seriálů: Sex ve městě, Zoufalé 
manželky, 2 socky? (pokud ano, pokračovat ve scénáři A1, pokud ne – 
ve scénáři A2) 
Jediný seriál ze zmiňovaných výše, na který jsem se díval, byl Sex ve městě. 
 

Scénář A1 (otázky se budou týkat pouze seriálu, který narátor příležitostně sledoval 
– tj. Sex ve městě): 
 

1. Za jakých okolností jste se na tento (tyto) seriál(y) díval?  
Protože jednou mi ho doporučila kamarádka. Tento seriál byl tehdy nový 
a velice populární v USA. Tak jsem si to párkrát pustil, abych zjistil, o čem 
to celé je. Podruhé jsem ho viděl, protože se tento seriál líbil mé 
přítelkyni, tak jsem zhlédl pár dílů s ní. 

2. Jak často jste se na tento (tyto) seriál(y) díval? Spíše příležitostně 
nebo regulérně? 
Když mi to doporučila kamarádka, pustil jsem si 5-6 epizod. A s přítelkyní 
také pár. Dohromady asi 10-15 dílů, ale ne pravidelně. 

3. Ve většině případů, kdy jste se na seriál(y) díval, činil jste tak sám 
nebo ve společnosti jiných lidí? Pokud ano, koho? 
Půl na půl. Polovinu sám, polovinu s přítelkyní. 

4. Jak byste tento (tyto) seriál(y) charakterizoval? 
Ten seriál byl v té době velice důležitý. Zachytil totiž ducha času 
(Zeitgeist) v USA před hypoteční krizí 2008. Byla to kultura konzumu, 
kultura zmocnění („empowerment“). A ke všemu to byla a kultura 
feminismu, vše propojené dohromady. Postavy žily v New Yorku, byly 
také velice zámožné, i když jejich zaměstnání to zdánlivě neumožňovala. 
Díky tomu pociťovaly vlastní moc: mohly dělat, cokoliv se jim zamane. 
Byla to aspirační fantazie před rokem 2008. Tento seriál byl v té době 
velmi relevantní, protože mnoho lidí – obzvlášť žen – si vysnilo, že toto je 
možnost, provozovat tento životní styl v New Yorku. Je to zvláštní 
kombinace; nečekali byste, že tyto atributy půjdou skloubit: 
konzumerismus, feminismus, aspirační životní styl. Bylo to něco 
unikátního pro to období. Když se na to podíváme dnes, po krizi 
nemovitosti v roce 2008 to vypadá skoro anachronisticky. Tento životní 
styl je v podstatě pouhá fantazie. 

5. Bavilo Vás sledování tohoto (těchto) seriálu(ů)? 
Jo. Bylo to chytré, bylo to zábavné. I když jsem se na tento seriál nedíval 
pravidelně, díly, které jsem viděl, mě bavily. Smál jsem se a myslel, že se 
ty věci skutečně stávají. A postavy se oblékaly docela vtipně. 
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6. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) líbí?  
Myslel jsem si, že je transgresivní. Byly zde kladeny otázky, o kterých lidi 
moc nemluví. Některé věci, o kterých se stydí mluvit. Bylo to také podané 
ženským pohledem na věc. I když vím, že v týmu scénáristů byli 
homosexuálové. Převážně je to ženský pohled na věc. To bylo zcela 
unikátní. Čtyři hlavní postavy byly ženy, což bylo zajímavé. Ale také bych 
tento seriál hodnotil jako eskapistický. Byl svým způsobem projevem moci 
z feministického pohledu. Byl také eskapistický tím, že to byl New York, 
byl to glamour, Carrie pracovala pro nějaký módní časopis, a tak dále. 
Tyto věci byly jako z jiného světa. 

7. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) naopak nelíbí? 
Myslel jsem si, že vůbec není realistický. Stejné věci, které se mi na něm 
líbily, jsou zároveň tím, co se mi na tomto seriálu nelíbí. Tento životní styl 
byl zcela zřejmě fantazií. Bylo by nerealistické, očekávat, že žena bude 
mít tak úspěšně rozjetou kariéru, ale současně bude mít tolik volného 
času na zábavu, drinky atd.  

8. Co Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) přišlo zajímavé? 
Přečetl jsem si knihu. Proto mi přišlo zajímavé sledovat, jak se to promítlo 
na obrazovce. Protože kniha byla původně sestavena z řady článků 
z časopisu, které napsala Candice Bushnell, autorka knihy. Přišlo mi 
zajímavé sledovat, jak tyto články byly ztvárněny na obrazovce. Pak také 
mi seriál přišel zajímavý, protože toto byla americká kultura, něco jako 
„Zeitgeist“ té doby. Něco, co inspirovalo lidi. Co lidi inspirovalo, co jim 
přišlo „cool“ nebo relevantní. Bylo to zajímavé i z tohoto pohledu – 
pochopit, co se tehdy odehrávalo, být součástí této kultury. 

9. Dokážete vyjmenovat hlavní postavy těchto seriálů?  
Nejspíš bych to dokázal. Je to už dlouho, ale zkusím to. Určitě je tam 
Carrie, je tam Miranda, Samantha... A je tam kurátorka muzea – 
nevzpomínám si na jméno... Charlotte. Všichni samozřejmě znají pana 
Božského, hraje ho Chris Noth. Pak tam je Aiden, láska, která se svým 
způsobem vyčerpala. Pamatuji přítele Mirandy, se kterým se pořád 
scházela a rozcházela. Měli spolu dítě, nepamatuji si jeho jméno. Ale už 
je to dlouhá doba... 

10. Dokážete se s hlavními postavami ztotožnit? Oslovují Vás něčím?  
Ne. Zabavil jsem se sledováním seriálu, ale nedokázal jsem se 
s postavami ztotožnit. Jak jsem řekl dřív, na seriálu mi vadilo, to je spíše 
fantazií. I hlavní postavy jsou archetypické: Samantha byla starší lovkyně, 
„MILF“, říkejte tomu, jak chcete. Charlotta byla „hodná holka“. Miranda 
byla kariéristka. A hádám, že právě Carrie z nich všech byla nejvíc 
zranitelná a nejvíc heterogenní. Jsou ale všechny archetypické, a to mi 
nepřijde nikterak ztotožnitelné. Co se týče mužských postav, ty se 
přicházely a odcházely, jak se seriál vyvíjel. Nenašel jsem nic společného 
s panem Božským nebo kýmkoliv dalším. Takže ne, žádná z postav mě 
neoslovila. 

11. Jak hodnotíte životní styl hlavních ženských postav? 
Už jsme si to říkali: myslím si, že není realisticky. Záviděníhodný, ale 
samozřejmě součástí jeho nablýskanosti je myšlenka, že kdokoliv může 
přijet do New Yorku a žít podobný pestrý život – chodit do restaurací, 
dávat si koktejly... Také budovat kariéru. Ale myslím si, že to je totálně 
nerealistické. Prostě fantazie. 

12. Jak hodnotíte chování hlavních ženských postav vůči mužům? 
To už mi přijde realističtější. Snaží se najít štěstí. Byl to podle mě nejvíc 
realistický element seriálu. Tyto ženy uměly být jak příjemné, tak i 
nesnesitelné, ale nakonec musíme uznat, že pouze hledaly něco, co by je 
učinilo šťastnými. 
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13. Vnímáte tento (tyto) seriál(y) jako seriál(y) určený ženskému 
publiku? 
Ano, myslím si, že to bylo právě to inovativní na Sexu ve městě. Byl 
formovaný ženskými postavami, a byly to právě ony, kdo kontroloval 
většinu věci v seriálu. Své kariéry, své vztahy... Myslím si, že to bylo 
určitě zaměřené převážně na ženy. Také si myslím, že i to bylo součástí 
„Zeitgeistu“: bylo to poprvé v americké společnosti, co v mnohých větších 
městech ženy vydělávaly víc než muži, více žen než mužů absolvovali 
vysoké školy. Proto to bylo těžké pro ženy najít si vhodné partnery, kteří 
by vydělávali stejné jako ony, nebo kteří by bylo alespoň stejně dobře 
vzdělaní. To je právě to relevantní. 

14. Pokud ano, které další seriály byste do této kategorie zařadil? 
Je to těžká otázka, protože se moc na televizi nedívám. Ale znám 
některé, protože občas čtu recenze. Například nový superhrdinský seriál 
na Netflixu, Jessica Jones. Ale je také oblíbený seriál, ve kterém je žena 
agentka CIA, ale nepamatuji si název. Ale když se přeneseme do světa 
filmů, je zajímavé, že se teď připravuje remake Ghostbusters s ženskými 
postavami. Zapadá to do stejného modelu jako Sex ve městě.  
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Rozhovor č. 5 

Narátor: Martin, 26 let 

1. Na které seriály se v současné době díváte?  
V současné době se dívám na Homeland.  

2. (vzhledem k odpovědi na otázku č. 1 vynechávám) 
3. Které seriály ze všech, na které si vzpomínáte, že jste sledoval, 

pokládáte za své oblíbené?  
Homeland. Je to sice aktuálně, ale je to jeden z těch nejlepších seriálů. Také 
třeba House of Cards. 

 
Scénář A (narátor se na žádný ze mnou zkoumaných seriálu v současné době 
nedívá ani ho nepokládá za oblíbený): 

1. Sledoval jste někdy jeden z těchto seriálů: Sex ve městě, Zoufalé 
manželky, 2 socky? (pokud ano, pokračovat ve scénáři A1, pokud ne – 
ve scénáři A2) 
Sex ve městě. Počkej, počkej... jak se jmenují ty 2 socky v originále? To jsem 
asi viděl. Pracují v nějakém fastfoodu? Možná jsem viděl tak jeden díl... 
 

Scénář A1 (otázky se budou týkat pouze seriálu, který narátor příležitostně sledoval 
– tj. Sex ve městě): 
 

1. Za jakých okolností jste se na tento (tyto) seriál(y) díval?  
Myslím si, že úplně poprvé jsem to zaregistroval někde na ČT 1, 2, nebo 
kde to bylo. Ale potom jsem se na tom díval skrze svoje ex. 

2. Jak často jste se na tento (tyto) seriál(y) díval? Spíše příležitostně 
nebo regulérně? 
V rámci jedné dovolené jsem viděl většinu dílů. Spíš nárazově tedy. 

3. Ve většině případů, kdy jste se na seriál(y) díval, činil jste tak sám 
nebo ve společnosti jiných lidí? Pokud ano, koho? 
Ve společnosti jiných lidí, no. Ex. 

4. Jak byste tento (tyto) seriál(y) charakterizoval? 
Je to v podstatě jako nějaká situační komedie asi, která má poměrně 
jasně definovanou cílovou skupinu v podobě... žen třeba. Nebo 
„buzerantů“... Přijde mi, že je zajímavý pro holky, pro ženy s tím, že ty 
témata, které tam rozebírají, tak jsou prostě... no většinou se točí okolo 
vztahů, oblečení, lifestylu. Což není špatně, ale není to úplně asi typicky 
téma, které by zajímalo chlapy. 

5. Bavilo Vás sledování tohoto (těchto) seriálu(ů)? 
No rozhodně tam bylo pár momentů nebo scén, který mi přišly vtipný, 
který mi přišly dobrý. Tím, že se to odehrává v New Yorku, na 
Manhattanu, v takové té high class, tak rozhodně je to zajímavý 
z hlediska nějakého vhledu do toho, jak ty lidi třeba žijou, nebo jak 
vydělávají peníze. To mi na tom přišlo zajímavý. Ty vztahy mně přišly o 
ničem, nebo ty problémy, který souvisely s tím, že ženský po třicítce nebo 
po čtyřicítce... asi po třicítce, měly problémy se vztahy, tak to mi přišlo o 
ničem. Ale chápu, že to je téma, které jako je důležité, no.. 

6. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) líbí?  
Jako bylo to vtipné. A na těch 2 sockách se mi líbila ta druhá, ta druhá 
hlavní postava – nevím, jak se jmenovala. Ta blondýna. To byla ta 
bohatá, která pak byla chudá. 

7. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) naopak nelíbí? 
No tak právě ten příklon k těm vztahovým věcem. Kdyby to mělo být tak 
jako genderově vyváženější, takže by tam byly upozaděný tyhle příběhy, 
a že by tam třeba bylo něco jinýho, no. Třeba by tam byli 
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mimozemšťani... U 2 socek hlavní problém byl, že to nebylo vtipný 
prostě. Na konci každé ty věty tam byl smích toho publika. Ale že mi tam 
prostě nepřišla jediná věc, která by byla nějak vtipná... 

8. Co Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) přišlo zajímavé? 
Asi co jsem říkal, prostě. To prostředí, to, že to bylo relativně vtipný. Tím 
bych to asi zakončil. Ale bylo to dobrý, bylo to relativně dobrý. 

9. Dokážete vyjmenovat hlavní postavy těchto seriálů?  
Jo, Carrie. [pauza] Big. Samantha. Nevím, jak se jmenovala ta zrzka, 
člověče. A ta bruneta hubená to také nevím. A pak tam byl Steve. Steve 
byl basketbalista a barman. 

10. Dokážete se s hlavními postavami ztotožnit? Oslovují Vás něčím?  
A tak asi ne. Ale ve všech těch postavách mi přišlo něco zajímavýho. 
V případě ty Carrie to bylo to, že byla freelancer, či neměla úplně stálou 
práci, a i tak si uměla zařídit život podle svýho. A u Samanthy mi přišlo 
zajímavý to, že byla... ta byla ze všech nejzajímavější: ta měla dobrou 
kariéru, mela vlastní firmu, myslím, a ten životní styl měla takový, jaký 
chtěla mít, bez ohledu na to, že nebyl úplně standardní.  

11. Jak hodnotíte životní styl hlavních ženských postav? 
No řekl bych, ze asi ve skutečnosti neměly až tolik volného času, a tím 
pádem tolik možností realizace v rámci těch svých koníčků. No obecně je 
asi trošku nerealistickej, no. Protože si dovedu představit, že ti lidé, kteří 
pracují na Manhattanu, asi jsou zapřáhli trošku jinak. 

12. Jak hodnotíte chování hlavních ženských postav vůči mužům? 
Jako nevím, prostě to, že byly samy, to okay. To je nic proti ničemu. To, 
že byly single, a pořád chtěly někoho ulovit, také asi nic proti ničemu. Asi 
obrovskej rozpor mezi tím, co vlastně chtěly a jak se chovaly. Myslím si, 
že ženská, která chce mít prostě už jako rodinu, tak asi se chovaly jinak. 
Ale nevím, jak to chodí na Manhattanu. Prostě  kdyby byly míň náročné, 
nebo míň vybíravý. Prostě občas kvůli nějaký drobnosti řekly, že ne, že 
nechce. 

13. Vnímáte tento (tyto) seriál(y) jako seriál(y) určený ženskému 
publiku? 
No jako většinově určitě. Určitě jo. Řekl bych, že na chlapy to cílí, fakt jen 
na ty, který to sledujou se svýma polovičkama asi. 

14. Pokud ano, které další seriály byste do této kategorie zařadil? 
Pojišťovna štěstí, Ordinace v růžové zahradě, nějaký další ženský seriály, 
o kterých nevím. 
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Rozhovor č. 6 

Narátor: Matuš, 20 let 

1. Na které seriály se v současné době díváte?  
Momentálně? Na Suits a na The Nick – to je dost krátké zatím, zatím první 
série. 

2. Které seriály ze zmíněných výše Vás nejvíce oslovují? 
Z těchto dvou? Ony jsou asi každý jiný, ale Suits má asi větší spád. Je 
pohodovější. 

3. Které seriály ze všech, na které si vzpomínáte, že jste sledoval, 
pokládáte za své oblíbené?  
Za moje oblíbené seriály? Přátele. Suits. Big Bang určitě. Dva a půl chlapa – 
ty staré série byly dobré. 

 
Scénář A (narátor se na žádný ze mnou zkoumaných seriálu v současné době 
nedívá ani ho nepokládá za oblíbený): 

1. Sledoval jste někdy jeden z těchto seriálů: Sex ve městě, Zoufalé 
manželky, 2 socky? (pokud ano, pokračovat ve scénáři A1, pokud ne – 
ve scénáři A2) 
Ano. 2 socky a trochu Sex ve městě. Zoufalky pouze registruji, ale nikdy jsem 
neviděl celý díl. 
 

Scénář A1 (otázky se budou týkat pouze seriálů, který narátor příležitostně sledoval 
– tj. 2 socky, Sex ve městě): 
 

1. Za jakých okolností jste se na tento (tyto) seriál(y) díval?  
Na Socky jsem se začal dívat v televizi doma. A potom jsem si začal 
stahovat nové části – tak jsem se díval na počítači na koleji. A Sex ve 
městě jen když náhodou dávali v televize, ale velmi sporadicky. 

2. Jak často jste se na tento (tyto) seriál(y) díval? Spíše příležitostně 
nebo regulérně? 
U Sexu spíše příležitostně. A u Socek to bylo celkem pravidelně. Abych 
pravdu řekl, díval jsem se každý den asi, než jsem se dostal na konec. 

3. Ve většině případů, kdy jste se na seriál(y) díval, činil jste tak sám 
nebo ve společnosti jiných lidí? Pokud ano, koho? 
No na Socky jsem se díval sám, a s tátou občas. Na Sex ve městě jsem 
se díval se sestrou, párkrát aspoň. 

4. Jak byste tento (tyto) seriál(y) charakterizoval? 
Socky byly sitcom, byla to dobrá zábava. Sex ve městě moc popsat 
nedokážu, viděl jsem ho jen velmi okrajově. 

5. Bavilo Vás sledování tohoto (těchto) seriálu(ů)? 
Ale ano. Jinak bych se na ně nedíval. Sex ve městě také nebyl tak 
špatný. 

6. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) líbí?  
Tak hlavně Socky byl sitcom, tak to mělo být vtipné. A bylo to krátké, 
takže nezabíralo to moc času. Tak jsem se díval na dva díly po sobě. 
V Sexu ve městě nevím – nic mě nenapadá. 

7. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) naopak nelíbí? 
V Sexu ve městě jsem se neuměl zasadit do toho prostředí, nějak se 
s tím ztotožnit. Socky se mi spíš líbily. Není tam nic takového. Možná pak 
už to začali zbytečně přetahovat, ale až ty další řady. 

8. Co Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) přišlo zajímavé? 
Nevím, asi ty vztahy. To asi bylo to nejzajímavější. Že všude to bylo jiný. 

9. Dokážete vyjmenovat hlavní postavy těchto seriálů?  
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No na Socky jsem se díval před rokem. Pamatuji si jen Koně. Nebo 
vlastně Hannah a Oleg. V Sexu ve městě to jsou Carrie, Samantha... 
Amanda? A pak ta čtvrtá... 

10. Dokážete se s hlavními postavami ztotožnit? Oslovují Vás něčím?  
V Sexu ve městě asi ne. A v Sockách – tam spíš. Ale ne s konkrétní 
postavou. 

11. Jak hodnotíte životní styl hlavních ženských postav? 
Nepřipadá mi úplně nejlepší, aspoň v Sockách. Některé dost hloupé 
situace tam byly. Ona žila v jedné sérii i v odpadkovém koši. V Sockách to 
bylo dost zlé. Ten začátek obzvlášť. 

12. Jak hodnotíte chování hlavních ženských postav vůči mužům? 
V Sexu ve městě byli velmi okrajově. Ale v Sockách vystupovali často. 
Nebyl to úplně dámský seriál nebo tak. Hlavní postava nebyla mužská, 
no. 

13. Vnímáte tento (tyto) seriál(y) jako seriál(y) určený ženskému 
publiku? 
No Dvě socky asi ne úplně. Ale Zoufalky a Sex ve městě asi ano. 

14. Pokud ano, které další seriály byste do této kategorie zařadil? 
Mezi dámské. Gilmorovky byly také celkem. Gossip Girls, ještě Pretty 
Little Liars. 
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Rozhovor č. 7 

Narátor: Martin, 26 let 

1. Na které seriály se v současné době díváte?  
Big Bang Theory. V současné době jsem asi nic aktivně nesledoval, jako 
seriály. Několikrát Star Dance. 

2. (vzhledem k odpovědi na otázku č. 1 vynechávám) 
3. Které seriály ze všech, na které si vzpomínáte, že jste sledoval, 

pokládáte za své oblíbené?  
Přátelé. Všechny, co jsem se díval, tak mě bavily. How I met Your Mother, 
Prison Break, Comeback, Walking Dead, Spartacus. Tak jako ty hlavní asi, 
ale myslím si, že zvlášť když jsem byl mladší, tak jsem se díval na každou 
hovadinu. Ty kriminálky, jako Miami Vice, tak jsem viděl určitě dost. 

 
Scénář A (narátor se na žádný ze mnou zkoumaných seriálu v současné době 
nedívá ani ho nepokládá za oblíbený): 

1. Sledoval jste někdy jeden z těchto seriálů: Sex ve městě, Zoufalé 
manželky, 2 socky? (pokud ano, pokračovat ve scénáři A1, pokud ne – 
ve scénáři A2) 
Viděl jsem opravdu ty první dva: jak Sex ve městě, tak Zoufalky. Sex ve 
městě jsem viděl několikrát, ty Zoufalé manželky jsem viděl fakt málo, možná 
pár dílů. 2 socky – vím, o čem to je,  viděl jsem jednu-dvě epizody možná 
náhodou, když jsem se díval na německou televizi, ale neznám to.  
 

Scénář A1 (otázky se budou týkat pouze seriálů, který narátor příležitostně sledoval 
– tj. Sex ve městě, Zoufalé manželky): 
 

1. Za jakých okolností jste se na tento (tyto) seriál(y) díval?  
S přítelkyní. 

2. Jak často jste se na tento (tyto) seriál(y) díval? Spíše příležitostně 
nebo regulérně? 
Asi spíš příležitostně, bych řekl. Ono už je to dost dlouho. Ale spíš 
příležitostně. Sex ve městě jsem absolvoval s více přítelkyněmi, a víckrát. 
To se tak postupně vyvrbilo. Takže už i vím, o čem to je. 

3. Ve většině případů, kdy jste se na seriál(y) díval, činil jste tak sám 
nebo ve společnosti jiných lidí? Pokud ano, koho? 
Ve společnosti jiných lidí. Vždycky s přítelkyní. 

4. Jak byste tento (tyto) seriál(y) charakterizoval? 
Sex ve městě je sranda. To je hezký seriál, je to dobře napsaný, je to 
vtipný, je to docela reálný. Je to takové jako zábava, odreagování. 
Zoufalé manželky je takové drama, které jako tě má udržet v nějakém 
napětí, co se příště stane. 

5. Bavilo Vás sledování tohoto (těchto) seriálu(ů)? 
Ten Sex ve městě jo, ty Zoufalé manželky moc ne. 

6. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) líbí?  
Tak na Zoufalých manželkách nic, řekneme. Jsou tam hezký lidi. Sex ve 
městě je zábavný. 

7. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) naopak nelíbí? 
Tak jako Sex ve městě je afektovaný, ale já to beru jakože to je právě 
v zájmu ty zábavy. Samozřejmě někdy je to jakože přehnaný. A Zoufalé 
manželky... tam asi jde o tom, že by to člověk musel sledovat, aby ho ten 
děj vtáhnul, že už znáš historii postav a víš, co se tam dělo. Takže mě na 
tom nelákalo to, že vlastně vůbec nevím, o co tam jde. 

8. Co Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) přišlo zajímavé? 
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No co mi přišlo zajímavý, je právě, že ten Sex ve městě je fakt dobře 
napsaný ve smyslu toho, že tam jako v mnoha nějakých epizodních 
příbězích může člověk poznat tu situaci, ve který byl. To je na tom  
zajímavé, že to je fakt jako psaný částečně ze života.  

9. Dokážete vyjmenovat hlavní postavy těchto seriálů?  
Tak Sex ve městě, tam je tam Carrie Bradshaw, nebo něco... co dělá tu 
spisovatelku. Pak je tam ten Mister Big, její manžel. A pak je tam ta 
Samantha, co spí se všema. Pak je tam právnička nějaká... Miranda, 
myslím. A pak je taková ta upjatá... Takže tydlencty. Zoufalky asi ne. Ale 
vím, že tam hraje Eva Longoria. 

10. Dokážete se s hlavními postavami ztotožnit? Oslovují Vás něčím?  
Tím, že jsou to ženský, tak asi ne. Takže bych neřekl, že bych se s někým 
ztotožňoval. Ne. 

11. Jak hodnotíte životní styl hlavních ženských postav? 
Rozšafný. High-class. U Socek pak naopak low class. Nevadí mi to, 
možná jim mnozí i závidí, ale já ne...  

12. Jak hodnotíte chování hlavních ženských postav vůči mužům? 
Tam má každá jiný ten přístup. Já ho nehodnotím, každá má jiný. Mě to 
nějak osobně nepobuřuje, jestli ta Samantha s každým spí. Že ona je 
vlastně vtipný převtělení toho chlapa, svůdníka, do ženského těla. Mě 
todlencto nijak nepobuřuje. A to je v tom nejvíc zajímavé, že každá má 
jiný přístup a vlastně tím pádem každá ta žena, co se na to dívá, se 
s nima může ztotožnit. Není na mně, abych to hodnotil. 

13. Vnímáte tento (tyto) seriál(y) jako seriál(y) určený ženskému 
publiku? 
Primárně ano. 

14. Pokud ano, které další seriály byste do této kategorie zařadil? 
Ordinace v růžové zahradě asi. Všechny telenovely. Nevím, co dalšího. 
Nenapadají mě další tydlencty typy, tím, že to moc nesleduji. 
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Rozhovor č. 8 

Narátor: Siarhei, 29 let 

1. Na které seriály se v současné době díváte?  
Most. A Fargo, nová sezóna. A ještě Better Call Soul. 

2. Které seriály ze zmíněných výše Vás nejvíce oslovují? 
Co se líbí? Fargo. 

3. Které seriály ze všech, na které si vzpomínáte, že jste sledoval, 
pokládáte za své oblíbené?  
True Detective. Já právě hodně nekoukám na seriály.  

 
Scénář A (narátor se na žádný ze mnou zkoumaných seriálu v současné době 
nedívá ani ho nepokládá za oblíbený): 

1. Sledoval jste někdy jeden z těchto seriálů: Sex ve městě, Zoufalé 
manželky, 2 socky? (pokud ano, pokračovat ve scénáři A1, pokud ne – 
ve scénáři A2) 
Jenom Sex ve městě. 
 

Scénář A1 (otázky se budou týkat pouze seriálu, který narátor příležitostně sledoval 
– tj. Sex ve městě): 
 

1. Za jakých okolností jste se na tento (tyto) seriál(y) díval?  
Protože se moje přítelkyně dívala na tento seriál. Z tohoto důvodu. 

2. Jak často jste se na tento (tyto) seriál(y) díval? Spíše příležitostně 
nebo regulérně? 
Každý den, občas i několikrát za den. Podle toho, jak na něj koukala 
přítelkyně.  

3. Ve většině případů, kdy jste se na seriál(y) díval, činil jste tak sám 
nebo ve společnosti jiných lidí? Pokud ano, koho? 
Ve společnosti se svoji přítelkyní. A jenom ve společnosti. 

4. Jak byste tento (tyto) seriál(y) charakterizoval? 
Jako seriál o ničem. Já vůbec nechápu, proč se na to lidé dívají. Protože 
nic nového, nic zajímavého tam není. Nejen jen z mužského pohledu, ale 
prostě se baví o ničem. O takových věcech, které nejsou zajímavé, jako 
móda, podvádění a tak dále. 

5. Bavilo Vás sledování tohoto (těchto) seriálu(ů)? 
No... Jo, občas, když jsem byl se svoji přítelkyní, tak mě to bavilo.  

6. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) líbí?  
Jako New York, jako město. Nějaká místa. Ty mrakodrapy. Duch toho 
New Yorku. 

7. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) naopak nelíbí? 
Témata sérií. Móda, podvádění – já to nechápu. 

8. Co Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) přišlo zajímavé? 
Na tomto seriálu? Že prostě je možné udělat seriál na taková témata, 
která neznamenají nic, která nejsou zajímavá. Ale hodně lidé vnímá ten 
seriál jako kultovní. Já znám hodně chlapů, kteří se dívali na tento seriál. 
A líbil se jim. 

9. Dokážete vyjmenovat hlavní postavy těchto seriálů?  
Samantha. Ale já pamatuji jenom Samanthu, protože ona byla taková... 
nejaktivnější holka. Sarah Jessica Parker. Další dvě si nepamatuji. 

10. Dokážete se s hlavními postavami ztotožnit? Oslovují Vás něčím?  
Co si myslíš, s čím? Ztotožnit se s nějakým normálním skutečným 
člověkem? Ti lidé si marní život. Já nemůžu pochopit, jak můžou chlastat 
každou noc, jak se tam ukazuje, a ještě nechápu, co ony dělají? Pracují? 

11. Jak hodnotíte životní styl hlavních ženských postav? 
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Řekl jsem, já to nechápu. Marní svůj život. 
12. Jak hodnotíte chování hlavních ženských postav vůči mužům? 

Jedna věc, která se mi líbila v tomto seriálu, je to, že já jako latentní 
feminista myslím, že každá žena má... No ne každá žena, ale prostě když 
muž má právo podvádět, tak proč nemůže žena. To je taková ta hlavní 
věc, kterou jsem pochopil z tohoto seriálu. Jejich chování k mužům je 
normální podle mě. 

13. Vnímáte tento (tyto) seriál(y) jako seriál(y) určený ženskému 
publiku? 
Bohužel jo, protože je to genderově udělané. Pro ženy. 

14. Pokud ano, které další seriály byste do této kategorie zařadil? 
Jaké? Jenom ze svého dětství. Ty brazilské telenovely. Já jsem se na ně 
díval, a moc se mi líbilo. 
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Rozhovor č. 9 

Narátor: Vladimír, 27 let 

1. Na které seriály se v současné době díváte?  
Jako jenom tak jako? A co když třeba skončila sezóna třeba?.. Big Bang 
Theory. Rick and Morty. New Girl. True Detective. Sherlock. Doktor Martin. 
To nebude všechno, ale si asi nevybavím... 

2. Které seriály ze zmíněných výše Vás nejvíce oslovují? 
Rick and Wordy. 

3. Které seriály ze všech, na které si vzpomínáte, že jste sledoval, 
pokládáte za své oblíbené?  
Jeden nebo víc? Community, How I met your mother, Game of Thrones. 

 
Scénář A (narátor se na žádný ze mnou zkoumaných seriálu v současné době 
nedívá ani ho nepokládá za oblíbený): 

1. Sledoval jste někdy jeden z těchto seriálů: Sex ve městě, Zoufalé 
manželky, 2 socky? (pokud ano, pokračovat ve scénáři A1, pokud ne – 
ve scénáři A2) 
Všechny tři. 
 

Scénář A1: 
 

1. Za jakých okolností jste se na tento (tyto) seriál(y) díval?  
Co to znamená? Sex ve městě a Zoufalé manželky v televizi. A 2 Socky 
jsem streamoval. 

2. Jak často jste se na tento (tyto) seriál(y) díval? Spíše příležitostně 
nebo regulérně? 
Tyjo, 2 socky, jsem se na to díval asi týden v kuse, a jsem viděl asi tři 
čtvrtě první série, a potom mě to přestalo bavit. A Sex ve městě a Zoufalé 
manželky jsem se na to díval každý týden, když to běželo v televizi – 
jednou týdně. Dělal jsem doma úkol z matematiky, a potom večer jsem se 
podíval na Sex ve městě. 

3. Ve většině případů, kdy jste se na seriál(y) díval, činil jste tak sám 
nebo ve společnosti jiných lidí? Pokud ano, koho? 
Sám.  

4. Jak byste tento (tyto) seriál(y) charakterizoval? 
2 Broke Girls je prostě normální sitcom, asi jako kterýkoliv další, mám 
dojem. Prostě je tam nějaká jiná premisa, než u ostatních, ale je prostě 
normální buddy komedie sitcom. Sex ve městě – hele, upřímně, ani 
nevím. A vlastně už vím – formátově to má 40 minut nebo něco 
takového?.. Má dvacet? Tak Sex ve městě... já jsem strašně dávno to 
viděl. Možná osm let, možná dýl. Deset vlastně. Asi nějaký portrét života 
žen určitého věku určitého postavení v New  Yorku, ke kterému asi někdo 
může „relatovat“ a něco z toho mít, a zároveň je to asi vtipný, a zároveň je 
to asi nějak otevřený. A Zoufalé manželky.. já nevím, já jsem to spíš viděl 
jako nějakou „mystery show“, jako detektivku. 

5. Bavilo Vás sledování tohoto (těchto) seriálu(ů)? 
2 Broke Girls ani ne. Sex ve městě také ne. A Desperate Housewifes – jo, 
to bylo zajímavý. 

6. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) líbí?  
Hej, ty jo. 2 Broke Girls – no je to vtipný, ale ne že by se mi na tom něco 
extra líbilo. Sex ve městě vlastně také. Možná ten New York... Ale 
Desperate Housewifes se mi na tom líbilo asi ten způsob, kterým to bylo 
natočené. Bylo to moderní, takový moderní režie, k tomu kombinace 
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nějakých tradičních elementu seriálu s tou detektivkou, to bylo takový 
zajímavý. 

7. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) naopak nelíbí? 
2 Broke Girls je prostě jako jakýkoliv další sitcom. Nijak mi prostě nepřišel 
objevný. Sex ve městě – žádná z těch postav není taková, abych se s ní 
nějak spojil, nebo aby mi byla sympatická. Asi tak. Hlavní postava je 
nesympatická. A Desperate Housewifes... se mi na tom nelíbí...[dlouhá 
pauza]. Jsem jenom viděl první sérii. Možná jako taková ta příprava na ty 
další série, komplikace ve scénáři, které tam nejsou organické, a jsou tam 
tak dodané, aby měly smysl pro další vývoj děje. 

8. Co Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) přišlo zajímavé? 
Tak  2 Broke Girls, že to jsou dvě ženské hlavní postavy. Navíc v nějaké 
nezáviděníhodné pozici. A Sex ve městě... já nevím, asi v té době, jak 
říkám, bylo zajímavý tím, o čem to bylo. Bylo to o sexu a byly tam ženský. 
Bylo to takový otevřený. Zajímavé na Desperate Housewifes... Takový 
návrat trošku k Stanfordským paničkám, akorát je to jiný pohled, spíš jako 
takový jako nějaký ani ne že by ty ženy byly zoufalé, ale že by seděly 
doma smutný a čekaly na ty manžely, ale jsem z toho měl pocit nějakého 
jako empowermentu. 

9. Dokážete vyjmenovat hlavní postavy těchto seriálů?  
2 Broke Girls ne, nevím, jak se jmenujou. Jedna z nich je Cat Dennings, 
ale jak se jmenuje její postava, to nevím. Sex ve městě, tam je ta 
Samantha, Charlotte, Jessica... Carrie. Carrie a Miranda. A Desperate 
Housewifes to vůbec nevím. Tam je ta jedna, která umřela, a pak ty 
ostatní. 

10. Dokážete se s hlavními postavami ztotožnit? Oslovují Vás něčím?  
2 Broke Girls možná že jsou chudé. Sex ve městě vůbec ničím. A 
Desperate Housewifes jo také, se dokážu ztotožnit s takovým tím jako 
běžný život, jak se jim tam zrovna dějí různé věci. 

11. Jak hodnotíte životní styl hlavních ženských postav? 
2 Broke Girls... životní styl. Se snaží dělat něco, co je baví, a snaží se 
nějak vyžít, nebo tak. Sex ve městě pořádně nevím, co dělají některé 
z nich, jsou to nějaké profesionální ženy, které dělají svoji profesionální... 
okay, super. A Desperate Housewifes... některé jsou prostě hrozně 
smutné, že jsou doma s těma děckama. 

12. Jak hodnotíte chování hlavních ženských postav vůči mužům? 
2 Broke Girls – takové slušné holky, to je super. Sex ve městě – takové 
trochu objektivizování mužů. Zoufalé hospodyňky – taková ta manželská 
nenávist, že s někým musíš být. Je to realistický do té míry, že takové lidi 
najdeš. 

13. Vnímáte tento (tyto) seriál(y) jako seriál(y) určený ženskému 
publiku? 
2 Broke Girls – ne, Sex ve městě – ano, Zoufalé Hospodyňky – 60/40, 
60% pro ženy, 40% pro muže. 

14. Pokud ano, které další seriály byste do této kategorie zařadil? 
Tyjo, nějaká Ordinace v růžové zahradě třeba. A jinak nevím, já to asi 
moc neznám. Jako z českých nebo zahraničních? Takové Velmi křehké 
vztahy... Jako pro ženy, jo, obecně? True Blood.  
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Rozhovor č. 10 

Narátor: Jakub, 31 let 

1. Na které seriály se v současné době díváte?  
Teďka na akorát Big Bang Theory. A jinak asi nic. Nic, žádnej. Jo, ještě jsem 
sledoval Suits, ale už jsem ho dlouho neviděl. 

2. Které seriály ze zmíněných výše Vás nejvíce oslovují? 
Tak Big Bang. Na začátku jsem se moc nesmál, ale naučil jsem se na ten 
humor.  

3. Které seriály ze všech, na které si vzpomínáte, že jste sledoval, 
pokládáte za své oblíbené?  
Tak ten Suits mám hodně rád. Dřív jsem měl hodně rád Kobru 11, když jsem 
byl mladej. A Kriminálka Las Vegas. Ostatní ne, ale Kriminálka Las Vegas. 
Ještě Případy prvního oddělení. Na ty se těším, jak teďka budou nové díly, 
tak na ty se těším. A Sanitka, no... Já jsem měl rád ty starý díly hlavně. Pak 
navazovaly ty nový, ale nebylo to tak zajímavý, jako ty starý... 

 
Scénář A (narátor se na žádný ze mnou zkoumaných seriálu v současné době 
nedívá ani ho nepokládá za oblíbený): 

1. Sledoval jste někdy jeden z těchto seriálů: Sex ve městě, Zoufalé 
manželky, 2 socky? (pokud ano, pokračovat ve scénáři A1, pokud ne – 
ve scénáři A2) 
Sex ve městě. 
 

Scénář A1 (otázky se budou týkat pouze seriálu, který narátor příležitostně sledoval 
– tj. Sex ve městě): 
 

1. Za jakých okolností jste se na tento (tyto) seriál(y) díval?  
Většinou když jsem se měl učit, tak to začínalo běžet na Prima Cool 
kolem půlnoci. Tak tam vždycky běžely dva díly za sebou... no možná i 
víc dílů. Takže jsem se na to díval... 

2. Jak často jste se na tento (tyto) seriál(y) díval? Spíše příležitostně 
nebo regulérně? 
Ve zkouškovém to bylo každý den, a potom nějak náhodně. 

3. Ve většině případů, kdy jste se na seriál(y) díval, činil jste tak sám 
nebo ve společnosti jiných lidí? Pokud ano, koho? 
No... vzhledem k tomu, že to bylo v tom zkouškovém období, tak to bylo 
nejčastejš sám. Ale občas chrápala přítelkyně u toho... 

4. Jak byste tento (tyto) seriál(y) charakterizoval? 
Oddechově. Oddechový seriál. 

5. Bavilo Vás sledování tohoto (těchto) seriálu(ů)? 
V tom zkouškovém naprosto, to mě pohltilo. Když jsem ho vlastně 
sledoval během toho zkouškového období, tak potom jsem se dostal do 
toho tématu, a docela mě zajímalo, jak se to bude vyvíjet a tak... Nevím 
proč. Ale tak nějak to zabralo. Ve zkouškovém období měl na mě tento 
seriál hrozně velký vliv. 

6. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) líbí?  
Běžel v dobrý čas.  Nenáročný seriál. Nemusí člověk jakoby vidět ty díly 
předtím, tuší, co se tam asi mohlo odehrát. Takže taková prostě 
pohodička. 

7. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) naopak nelíbí? 
Nelíbí? Carrie Bradshaw. Prostě pro mě je to hrozně nepříjemná ženská, 
ta role. Ta role její mi prostě vůbec nesedí, a nějak jsem ji nemohl vystát. 

8. Co Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) přišlo zajímavé? 
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Já nevím, tak... těžko se to specifikuje. Já jsem se na něj fakt hlavně 
navykl v tom zkouškovém. Tak zajímavý je asi to prostředí, jak to bylo 
zobrazovaný, v tom New Yorku. A potom tak nějak ty vztahy, co se tam 
vyvíjely. Něco bylo k pousmání a tak. Přišlo, že jsem z toho mohl něco 
vzít, a tak...  

9. Dokážete vyjmenovat hlavní postavy těchto seriálů?  
Tak Carrie Bradshaw... Pak pan Božskej, že jo? To byl John... a nevím, 
jak dál... John James Presley. Teda myslím. Pak tam byla Samantha... 
Miranda... a Charlotta. 

10. Dokážete se s hlavními postavami ztotožnit? Oslovují Vás něčím?  
Ztotožnit asi ani ne. Každá ta postava byla jakoby hrozně odlišná. Člověk 
to prostě vnímal individuálně, nebo aspoň já jsem to tak vnímal. A tak 
nějak i jejich pohled na život, jakože každý to má vlastně jinak. Bylo mi 
vždycky líto toho přítele Mirandy, ale nevím jméno, to netuším.  

11. Jak hodnotíte životní styl hlavních ženských postav? 
Tak Carrie – neuváženě, rozhazovačně. Charlotta, naopak, taková 
spořivá, citlivá, hlavně rodinný typ. Carrie – to byla tak všechno najednou, 
mi to přišlo. Samantha – to byl vlastně ještě horší případ, že jo, to bylo 
také všechno najednou, hlavně ten sex a byznys ji zajímal. No a pak tam 
byla právnička, tak ta nevěděla, co si vybrat, jestli práci nebo rodinu, 
z mýho pohledu tedy.  

12. Jak hodnotíte chování hlavních ženských postav vůči mužům? 
Vůči mužům? To bylo také docela rozdílný, že jo? Samantha to brala spíš 
asi jako na kusy. Carrie nevěděla, co chce. Charlotta, naopak, věděla, co 
chce. Ta prostě měla vybráno, tak nějak, a měla jasný cíl. No a Miranda, 
to nevím, jak zhodnotit. Také asi úplně nevěděla, co přesně chce, tak to 
nějak protočila... Jeden večer třeba pařila, a pak se chtěla vrátit tam 
k tomu, nebo něco takovýho to bylo, že jo? Pak to zvažovala, jestli 
tamtoho chudáka, kterého jsem vždycky litoval, že jo? Vzorec chování 
měla každá jiný. 

13. Vnímáte tento (tyto) seriál(y) jako seriál(y) určený ženskému 
publiku? 
Spíš jo. Určitě. Tak z devadesáti procent.  

14. Pokud ano, které další seriály byste do této kategorie zařadil? 
Tak ty jsi jmenovala... ty, ty... manželky nějaké. Zoufalé manželky. Určitě. 
Potom relativně i Přátelé. Je to spíš holčičí, jako ženský seriál. Český je to 
Ordinace, že jo?.. Ještě něco? Přišlo mi, že i How I met your mother 
sleduje víc holek, než kluků. Ještě nějakej? Ulice českej... 
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Rozhovor č. 11 

Narátor: Miroslav, 33 let 

1. Na které seriály se v současné době díváte?  
Poslední série Walking Dead, která skončila. Manhattan. Boardwalk Empire. 
No... to je asi všechno, protože úplně moc se toho nestihne, no... 

2. Které seriály ze zmíněných výše Vás nejvíce oslovují? 
To je jak v čem, no. Walking Dead sleduji kvůli tomu, že miluji 
postapokaliptický svět. Manhattan kvůli tomu, že miluji historii. To je seriál 
kolem „Manhattan projectu“, o vývoji atomové zbraně. Kolem těch vědců a 
tak. Super! Moc hezky udělaný. A Boardwalk Empire je také historický, to je 
prostě z doby prohibice. A pak co mě ještě napadá, co jsem to sledoval... Jo, 
město s Batmanem... nevzpomenu si. Jak se jmenuje to město s Batmanem? 
Gotham! Seriál Gotham – vrací se to zpátky do dětství vlastně Batmana, také 
supr! Je to parádní sci-fi komiksový seriál. 

3. Které seriály ze všech, na které si vzpomínáte, že jste sledoval, 
pokládáte za své oblíbené?  
Nejoblíbenější Boardwalk Empire. Asi nejvíc. Nic víc asi ne. Problém je, že se 
už netočí. Úplně nejvíc mě asi vzalo něco jinýho, ale v současné době to je 
Boardwalk Empire. Ještě k seriálům, které mám rád, tak jsem si vzpomněl na 
Fargo. 

 
Scénář A (narátor se na žádný ze mnou zkoumaných seriálu v současné době 
nedívá ani ho nepokládá za oblíbený): 

1. Sledoval jste někdy jeden z těchto seriálů: Sex ve městě, Zoufalé 
manželky, 2 socky? (pokud ano, pokračovat ve scénáři A1, pokud ne – 
ve scénáři A2) 
Jo... Sex ve městě s přítelkyní. A Zoufalé manželky. 
 

Scénář A1 (otázky se budou týkat pouze seriálů, který narátor příležitostně sledoval 
– tj. Sex ve městě a Zoufalé manželky): 
 

1. Za jakých okolností jste se na tento (tyto) seriál(y) díval?  
Když jsme byl s Lenkou (přítelkyní), tak to byl takový rituál – když se 
podíváš na seriál v určitý den, kdy ten seriál běží. 

2. Jak často jste se na tento (tyto) seriál(y) díval? Spíše příležitostně 
nebo regulérně? 
S přítelkyní pravidelně. 

3. Ve většině případů, kdy jste se na seriál(y) díval, činil jste tak sám 
nebo ve společnosti jiných lidí? Pokud ano, koho? 
No, to zaznělo... Přítelkyně. 

4. Jak byste tento (tyto) seriál(y) charakterizoval? 
Sám za sebe? Sám za sebe... šílenost, která mi vyplňovala čas. Oba dva 
seriály byly úplně podobné. 

5. Bavilo Vás sledování tohoto (těchto) seriálu(ů)? 
Hele, já jsem u toho vypnul mozek, takže jo.  

6. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) líbí?  
Právě to, že jsem si mohl vypnout mozek a nemusel jsem přemýšlet. 

7. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) naopak nelíbí? 
Že mi zabíraly zbytečně moc čas. 

8. Co Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) přišlo zajímavé? 
Nevím, jestli zajímavý... ale prostě přišlo mi... koukl jsem prostě do duší 
těch ženských. Nebo do duší... Prostě viděl jsem tam nějaký svět, který 
mi v něčem připomínal určitý svět, který jsem já měl vedle sebe. U toho 
Sexu ve městě to bylo spíš o tom, abych se podíval do New Yorku, 
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podíval jsem se na to, co tam frčí, co tam řeší ženský... a z čeho juchají 
ženský, no. A bral jsem to spíš... spíš jako tak, že když už to musím vidět, 
tak se na to podívám s tím stylem, že si řeknu... no budiž. Zoufalý... tam 
to bylo spíš o tom, že tam už byla zapojena víc ta rodina, takže jsem se 
v tom jakoby snažil najít, nebo tak. Spíš tam šlo o to, že to nějakým 
způsobem ukazovalo zase styl života, který bych mohl očekávat. 

9. Dokážete vyjmenovat hlavní postavy těchto seriálů?  
Hele, ze Sexu ve městě bych ještě vzpomněl na pár jmen, jako 
Samantha... A nějaké ty další čtyři... nebo tři ženské, které byly šílený. To 
bych musel hodně vzpomínat. Z toho druhýho seriálu vůbec. 

10. Dokážete se s hlavními postavami ztotožnit? Oslovují Vás něčím?  
Hehe, já rozhodně ne. Možná jedna z toho Sexu ve městě úplně 
v nějakých těch prvních sériích, kdy tam řešila... jakoby s tím svým 
manželem takové přirozené věci. Tak v tom jsem se úplně dokázal... Ta 
to má v hlavě ještě v pořádku. 

11. Jak hodnotíte životní styl hlavních ženských postav? 
No... dokud nejsi v New Yorku, tak to nepochopíš. Co se týče Zoufalek – 
tak bych si to uměl představit. Jako... za určitých příležitostí, nebo 
prostě... bych si uměl představit, že to je částečně normální život 
normálních lidí po třicítce. Kolem čtyřicítky. Ale i tak to bylo nadsazený, i 
tak to bylo nepřirozený. Je to ale rozhodně normálnější než Sex ve 
městě... pro mě a můj životní styl. 

12. Jak hodnotíte chování hlavních ženských postav vůči mužům? 
Asi jako kdybych se díval na seriál, který je určený mužům a koukaly na 
něj ženský. Prostě úplně stejně, když to otočíš. Nekoukám se na to 
zrcadlově, ale spíš seshora, nepřítomně... Jejich chování je prostě 
zasazený do příběhu a prostředí, kde se to odehrává. Kdyby byl seriál o 
pěti chlapech z New Yorku, který řeší podobné problémy jako ty ženský, 
tak je to úplně to samý.  

13. Vnímáte tento (tyto) seriál(y) jako seriál(y) určený ženskému 
publiku? 
No rozhodně. 

14. Pokud ano, které další seriály byste do této kategorie zařadil? 
To nevím, protože jsem jich víc, ženských, tuším, nedal. Ještě mě napadá 
jeden – nevzpomenu si na jméno – ale bylo to něco z amerického 
předměstí. Nevzpomenu si bohužel jméno. 
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Rozhovor č. 12 

Narátor: Juraj, 26 let 

1. Na které seriály se v současné době díváte?  
Žádné. 

2. (vzhledem k odpovědi na otázku č. 1 vynechávám) 
3. Které seriály ze všech, na které si vzpomínáte, že jste sledoval, 

pokládáte za své oblíbené?  
Přátelé, Californication. Pokud do toho spadají i kreslené, tak Simpsoni. No a 
ještě Dva a půl chlapa. 

 
Scénář A (narátor se na žádný ze mnou zkoumaných seriálu v současné době 
nedívá ani ho nepokládá za oblíbený): 

1. Sledoval jste někdy jeden z těchto seriálů: Sex ve městě, Zoufalé 
manželky, 2 socky? (pokud ano, pokračovat ve scénáři A1, pokud ne – 
ve scénáři A2) 
Sex ve městě, ale chvilku. 
 

Scénář A1 (otázky se budou týkat pouze seriálu, který narátor příležitostně sledoval 
– tj. Sex ve městě): 
 

1. Za jakých okolností jste se na tento (tyto) seriál(y) díval?  
Takové ty obyčejné okolnosti... V televizi. 

2. Jak často jste se na tento (tyto) seriál(y) díval? Spíše příležitostně 
nebo regulérně? 
Příležitostně. 

3. Ve většině případů, kdy jste se na seriál(y) díval, činil jste tak sám 
nebo ve společnosti jiných lidí? Pokud ano, koho? 
Oboje. Když jsem na to koukal sám, tak mě to zaujalo, když jsem byl ve 
společnosti, tak mě to nebavilo. Koukal jsem jenom protože se na to dívali 
druzí. 

4. Jak byste tento (tyto) seriál(y) charakterizoval? 
Ta hlavní postava řešila toho chlapa plus... Vlastně všechny řešily... 
Jedna řešila muže, svýho muže. A jedna děti a muže. A jedna neměla 
nikoho, to byla taková ta, která spala s každým. Je to takové americké, o 
americkém chození trošku. 

5. Bavilo Vás sledování tohoto (těchto) seriálu(ů)? 
No proč ne? 

6. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) líbí?  
Těžká otázka... Nevím, protože to bylo dávno. 

7. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) naopak nelíbí? 
Ty hlavní herečky nos. 

8. Co Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) přišlo zajímavé? 
Název?..  

9. Dokážete vyjmenovat hlavní postavy těchto seriálů?  
Nevzpomínám. Pamatuji si něco z filmu – že tam byl nějaký pan Božský a 
tak... 

10. Dokážete se s hlavními postavami ztotožnit? Oslovují Vás něčím?  
No... Ne, protože jsou to takové ženský, který... nevím. Není to až tak 
nějak pro mě, abych se ztotožnil... Asi vůbec bych se neztotožnil ani 
s jednou z těch postav. Jedna mě oslovila: byla vtipná, že pořád řešila ten 
sex, ale nevím, jak se jmenuje. 

11. Jak hodnotíte životní styl hlavních ženských postav? 
Takový ten americký, kde prostě neřeší nic jiného, jenom vztahy.  

12. Jak hodnotíte chování hlavních ženských postav vůči mužům? 
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Americké kachny. Klasické ženské chování. Každá se chovala nějak 
jinak. Jsou tam pasáže, které jsou reálné, a jsou pasáže, které jsou 
dělány tak, aby jenom schytaly pozornost toho, kdo na to bude koukat. 

13. Vnímáte tento (tyto) seriál(y) jako seriál(y) určený ženskému 
publiku? 
A pro gaye. Mám kamaráda, on to sledoval, a byl gay. 

14. Pokud ano, které další seriály byste do této kategorie zařadil? 
Fuha. Pro ty ženy nevím. Jo, počkej. Nenapadá mě, ale je ještě takový... 
ten seriál, kde jede nějaká úvodní písnička. Je to o nějaké holce ve škole, 
nebo?.. Nevzpomenu si. Ale nevím nic podobného. Vím, že jsou, ale 
nesleduji. 
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Rozhovor č. 13 

Narátor: Ondřej, 28 let 

1. Na které seriály se v současné době díváte?  
No tak... popravdě řečeno... co se týče televize, tak se opravdu nedívám, 
bohužel. Ale koukám na streamy, krátká videa, pětiminutové, desetiminutové, 
to není seriál?.. No tak z posledních seriálů, které jsem aktivně sledoval, to 
bylo Big Bang Theory... A to bylo tak před rokem.  

2. (vzhledem k odpovědi na otázku č. 1 vynechávám) 
3. Které seriály ze všech, na které si vzpomínáte, že jste sledoval, 

pokládáte za své oblíbené?  
Seriál... No dobře, tak může to být z jakéhokoliv věku?.. Byl by to Hercule 
Poirot. Třeba Vraždy z Midsummeru, abych byl pořád na ostrově...  Beverly 
Hills, dejme tomu. 

 
Scénář A (narátor se na žádný ze mnou zkoumaných seriálu v současné době 
nedívá ani ho nepokládá za oblíbený): 

1. Sledoval jste někdy jeden z těchto seriálů: Sex ve městě, Zoufalé 
manželky, 2 socky? (pokud ano, pokračovat ve scénáři A1, pokud ne – 
ve scénáři A2) 
Ne, Sex ve městě jsem viděl, pokud se nepletu, nějaký film celovečerní. Ale 
nikoliv seriál. 

 
Scénář A2:  

7. Jistě jste alespoň o jednom z těchto seriálů slyšel. Pokud ano, o 
kterém a v jakém kontextu? 
2 socky neznám vůbec. A ty dva první – o nich jsem samozřejmě slyšel, 
neviděl ale. Setkal jsem se s nima někdy ve třeťáku, čtvrťáku na gymplu, 
předpokládám. A bylo to takové kuloární téma, o kterém všichni... nebo 
část... hlavně tedy spolužačky tehdejší hovořily. Kluci moc ne.  

8. Jak byste tento (tyto) seriál(y) charakterizoval? 
Vzhledem k tomu, že jsem je neviděl, tak bych tipoval, že jsou zaměřeny 
na vztahy, že jsou zaměřeny na, dejme tomu, nějaké možná  i trochu 
stereotypní vnímání ženy, muže, nakupování... Seznamování a život. Asi 
tak. Že by tam byly vztahy, rozchody, móda... pocity... 

9. Proč jste se na této seriály nedíval? Proč Vás neoslovily? 
Protože nejsem seriálový typ a nezaujaly mě, protože jsem měl jiné 
aktivity, ať už nějaké externí, nebo jsem se prostě díval na nějaký 
celovečerní film.  

10. Vnímáte tento (tyto) seriál(y) jako seriál(y) určený ženskému 
publiku? 
Já si myslím, že jo. Ale je to možná moje neznalost, ale myslím, že jo. 
Z toho, co jsem viděl, tak mně to tak přišlo. 

11. Pokud ano, které další seriály byste do této kategorie zařadil? 
No... Já fakt nevím. Mě napadají jenom telenovely, ale tam mě napadá, 
že to už není tak vyhraněný. Já nevím... Nebo Ošklivka Betty. 

12. Díval jste se alespoň na jeden z těchto seriálů z otázky 5? 
Ne, ne, ne. 
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Rozhovor č. 14 

Narátor: Tomáš, 30 let 

1. Na které seriály se v současné době díváte?  
V současné době? Hra o trůny, Homeland, co ještě... mám dokonce seznam 
seriálů, na které se dívám. Castle, Mr. Robot. Dívám se na hodně seriálů... 
Suits, South Park... 

2. Které seriály ze zmíněných výše Vás nejvíce oslovují? 
Suits a Hru o trůny. 

3. Které seriály ze všech, na které si vzpomínáte, že jste sledoval, 
pokládáte za své oblíbené?  
Těžká otázka. Líbí se mi hodně z nich, ale nejspíš Suits. 

 
Scénář A (narátor se na žádný ze mnou zkoumaných seriálu v současné době 
nedívá ani ho nepokládá za oblíbený): 

1. Sledoval jste někdy jeden z těchto seriálů: Sex ve městě, Zoufalé 
manželky, 2 socky? (pokud ano, pokračovat ve scénáři A1, pokud ne – 
ve scénáři A2) 
Sex ve městě. 
 

Scénář A1 (otázky se budou týkat pouze seriálu, který narátor příležitostně sledoval 
– tj. Sex ve městě): 
 

1. Za jakých okolností jste se na tento (tyto) seriál(y) díval?  
Doma, když jsem přišel pozdě večer, možná i z hospody, nebo z nějaké 
společenské zábavy. A prostě byl jsem unavenej, pustil jsem si televizi a 
přepínal jsem kanály. 

2. Jak často jste se na tento (tyto) seriál(y) díval? Spíše příležitostně 
nebo regulérně? 
Spíš příležitostně, možná méně než 10 dílů... 

3. Ve většině případů, kdy jste se na seriál(y) díval, činil jste tak sám 
nebo ve společnosti jiných lidí? Pokud ano, koho?  
Vždy sám, a jenom přesně náhodou, že jsem přepínal pořady a zůstalo 
mi to tam. 

4. Jak byste tento (tyto) seriál(y) charakterizoval?  
Tak všechny ty ženský hledají toho pana Božského, no. To je vysněný 
sen každé ženy, a v tom se to promítá. Stává se tam vlastně, že každá ta 
žena naráží, pak se hroutí. Ale to berou všechny ty ženský jinak. 

5. Bavilo Vás sledování tohoto (těchto) seriálu(ů)? 
Chvílema ano. 

6. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) líbí?  
To, že v partnerském vztahu, věřím tomu, sledování tohoto seriálu může 
připravit na takový ty pochody ženský mysli. 

7. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) naopak nelíbí? 
Přílišnej důraz na sexualitu. 

8. Co Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) přišlo zajímavé?  
To, že si myslím, že to je vhled do ženského života určité části, určité 
skupiny lidí, určité skupiny žen. 

9. Dokážete vyjmenovat hlavní postavy těchto seriálů? 
Jedna je Carrie, ne?.. Druhá je Jessica, ne? Pak je ten Božský. 

10. Dokážete se s hlavními postavami ztotožnit? Oslovují Vás něčím?  
Naprosto upřímně? Jsou to krávy. Ten amerikanismus celkovej se mi 
nezamlouvá. Podle mě to je postoj absolutně bláznivej, seriálově 
natočenej, účelně natočenej. 

11. Jak hodnotíte životní styl hlavních ženských postav?  
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Jako styl na vysoké noze, který si ani jedna z nich nemůže dovolit... 
12. Jak hodnotíte chování hlavních ženských postav vůči mužům?  

No tak ony jsou ty rozhodující, takže ony diktují to, co bude, a to, co 
nebude, že jo? Tak tam je spousta různých charakterů. Ta, co spí každý 
den s jiným, tak... si samozřejmě mužů váží jenom z pohledu fyzična. Pak 
jsou tam ženy, který si váží mužů z hlediska psychična, to je ta 
černovlasá třeba. A pak jsou ženy, že jo... Tak je to seriál o ženských, tam 
musí být ty ženský silný, zobrazovaný jako ta hlavní postava, která hýbe 
tím příběhem a hýbe svým životem. Já v tom vidím ten obraz, jak si ženy 
představujou svůj život, aby to chtěly mít, ideální. A ty ženy se v tom vidí, 
a proto se jim to líbí. 

13. Vnímáte tento (tyto) seriál(y) jako seriál(y) určený ženskému 
publiku? 
Spíš jo. Nebo pro chlapy, který usínají...  

14. Pokud ano, které další seriály byste do této kategorie zařadil? 
Co třeba Gilmorova děvčata?..  
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Rozhovor č. 15 

Narátor: Jan, 34 let 

1. Na které seriály se v současné době díváte?  
No jako pravidelně, jo? Tak občas si pustím starší díly South Parku pro 
pobavení... Občas si pustím starší díly Jistě, pane premiere nebo Jistě, pane 
ministře pro pobavení. A z těch nových jsem koukal... teď nekoukám na nic, 
ale koukal jsem na podzim (pozn: před 2 měsíci), koukal jsem na Fargo. A 
True Detective jsem koukal loni. A teď jsem ještě viděl přes Vánoce... já si 
nepamatuji název... myslím, že to je And then they are gone. Podle Agaty 
Christy natočená série. No a teď  jsem zase začal dívat v televizi na Případy 
prvního oddělení. 

2. Které seriály ze zmíněných výše Vás nejvíce oslovují? 
Mě oslovovaly všechny tady ty seriály. Mně se líbilo to Fargo, to jsem se těšil 
hodně. Líbilo se mi i těch 10 malých černoušků, ale to bylo krátký... Ty 
Případy prvního oddělení jsou také na odlehčenou... 

3. Které seriály ze všech, na které si vzpomínáte, že jste sledoval, 
pokládáte za své oblíbené?  
Tak asi to, co jsem vyjmenoval. To Fargo se mi hodně líbilo, jak první, tak ta 
druhá série. House of Cards se mi líbila první a druhá řada. Potom Jistě, 
pane premiére a Jistě, pane ministře – to byla taková suchá dobrá komedie. 
South Park – satira vyborná. Jsem dřív koukal, ale to mě moc neoslovilo – 
takový ty Teorie velkého třesku. Todle je spíš takové odlehčení, není to něco, 
k čemu by se člověk chtěl vracet. 

 
Scénář A (narátor se na žádný ze mnou zkoumaných seriálu v současné době 
nedívá ani ho nepokládá za oblíbený): 

1. Sledoval jste někdy jeden z těchto seriálů: Sex ve městě, Zoufalé 
manželky, 2 socky? (pokud ano, pokračovat ve scénáři A1, pokud ne – 
ve scénáři A2) 
Jenom ten Sex. 

 
Scénář A1 (otázky se budou týkat pouze seriálu, který narátor příležitostně sledoval 
– tj. Sex ve městě): 
 

1. Za jakých okolností jste se na tento (tyto) seriál(y) díval? 
Mimochodem zrovna běžel v televizi, když jsem přepínal programy. 

2. Jak často jste se na tento (tyto) seriál(y) díval? Spíše příležitostně 
nebo regulérně? 
Tak jednou za měsíc? Jednou po měsíci třeba, a tak desetkrát za 
posledních pět let. 

3. Ve většině případů, kdy jste se na seriál(y) díval, činil jste tak sám 
nebo ve společnosti jiných lidí? Pokud ano, koho?  
Nejdřív se na to dívala moje bývalá přítelkyně, která na to přepla. Já se 
na to pak díval, protože mě to fascinovalo. 

4. Jak byste tento (tyto) seriál(y) charakterizoval?  
Prostě normální seriál o ženskejch a pro ženský. Nebo já nevím, jak to 
mám zhodnotit. Přijde mi to jako taková klasika, možná až vyhnaná do 
extrému. Že tam chybí taková ta upřímnost. Že to je všechno takový to… 
já nevím… povrchní trošku. Ale je to takový typický, jako to, co člověk vidí 
naoko. 

5. Bavilo Vás sledování tohoto (těchto) seriálu(ů)? 
Jak kdy. Mělo to svý slabší chvíle I lepší momenty. Záleželo na tom 
kterým dílu. 

6. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) líbí?  
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Já jsem si to vnitřně zdůvodňoval, že když už se na ten seriál dívám, tak 
by to mělo mít tu edukativní funkci, takže to bude to pochopení mentality 
žen. Takže takhle, no. Takže budu vzdělanější v tomto ohledu. 

7. Co se Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) naopak nelíbí? 
No mi tam nic extrémně nevadí. Já to beru tak, jak je to natočený, že je to 
seriál speciálně pro ženský, a nepřijde mi úplně fér to hodnotit z pozice 
chlapa, protože je to prostě seriál pro ženský. Třeba se mi tam nelíbí – 
nebo nelíbí, já nevím, jestli se to tak dá říct – ale přijde mi, že chlapi tam 
jsou vždycky v dost divných situacích znázorněni, a nikdy ne v takový 
pozitivní, nebo že v takový ty iniciativní situací. Jakože vždycky hrajou 
takovou tu béčkovou roli. Ale to přijde mně jako chlapovi. 

8. Co Vám na tomto seriálu (těchto seriálech) přišlo zajímavé?  
Mě oslovil ten snobismus. To mi přišlo zajímavý. Protože jsem to nikde 
jinde takhle v tom dámském provedení neviděl. A to je asi všechno. Jako 
nic mi na tom extrémně speciálního, specifického nepřišlo. 

9. Dokážete vyjmenovat hlavní postavy těchto seriálů? 
Tak ta, co se tam kurví se všema, je... Samantha! Ta je tam 
nejvýraznější... Pak ta hlavní je Carrie. 

10. Dokážete se s hlavními postavami ztotožnit? Oslovují Vás něčím?  
Vůbec. Jsou to typický ženský. V tom smyslu typický ženský, že to je „bla 
bla bla bla bla, jdeme nakupovat, ha ha ha ha“ a chybí tam ta citová 
stránka těch ženských. Do jisté míry to, co vidí oči, je tam zaznamenaný. 

11. Jak hodnotíte životní styl hlavních ženských postav?  
No žijou si podle mě jako na vysoké noze, I když nejsou ty, který 
vydělávají miliony. Ale mně je to fuk. 

12. Jak hodnotíte chování hlavních ženských postav vůči mužům?  
Stojím si za tím, co jsem řekl předtím. Prostě muži tam jsou jen doplněk 
toho seriálu, a nějakej doplněk těch drbů a nějakých scén. 

13. Vnímáte tento (tyto) seriál(y) jako seriál(y) určený ženskému 
publiku? 
Jo. 

14. Pokud ano, které další seriály byste do této kategorie zařadil? 
Ty Zoufalé manželky. A ještě takový ty... máma s dcerou tam byly. Ta 
máma byla rozvedená nebo vdova, a holka byla nějaká servírka 
v hospodě a chodili tam za ní chlapy, a ony to s tou dcerou probíraly. 
Děvčata, se to jmenovalo. Gilmorova děvčata. Já nevím, co – Ordinace.  

 

 

 

 


