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Abstrakt 

Bakalářská práce „Nové formy dokumentární tvorby v prostředí internetu“ se 

zabývá interaktivním webovým dokumentem, který vznikl jako nová forma 

dokumentární tvorby spojením dokumentárního filmu a internetu. Na třech 

interaktivních webových dokumentech je provedena analýza narativní struktury a 

analýza formálních prvků, které specifikují, jakým způsobem tyto nové dokumentární 

formy vypráví příběh, jak se projevuje přítomnost interaktivity a také, jak se liší od 

tradičního dokumentárního filmu. V teoretické části jsou definovány základní pojmy 

týkající se dokumentaristiky, interaktivity a narativní struktury interaktivních děl. 

Praktická část obsahuje zmíněné analýzy, vyhodnocení a také srovnání výsledků analýz, 

které dokazují rozdílné povahy a fungování vybraných interaktivních projektů. Tato 

práce dokládá jejich nové charakteristiky a typologii, čímž dokazuje, že internet rozvíjí 

dokumentární tvorbu ne jedním, ale několika směry. 

 

Abstract 

The Bachelor thesis "New Forms of documentary in the Internet" deals with an 

interactive web documentary, which was emerged as a new form of documentary work 

by linking documentary film and the Internet. On the three interactive web documents 

are applied analysis of narrative structure and analysis of formal elements that specify 

how these new documentary forms tell the story, how the presence of interactivity is 

manifested, and how it differs from traditional documentary film. In the theoretical part 

of the thesis basic terms of documentary, interactivity and narrative structure of 

interactive projects are introduced. The practical part contains the mentioned analyzes, 

evaluation and also comparison of the results of the analyzes which prove the different 

nature and functioning of the selected interactive projects. This work demonstrates their 

new characteristics and typology, proving that the Internet is developing documentary 

work not in one but in several directions. 
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Úvod 

Od počátku 21. století jsme svědky významných změn v technologické, 

obchodní, politické, estetické a sociální dimenzi dokumentární tvorby a to především 

díky rozšíření nových technologií, digitálních médií a nástrojů pro editaci, které se staly 

volně dostupnými pro veřejnost.
1
 Tento vývoj přináší zásadní změny, které posouvají 

dokumentární film novým směrem. V rychle se rozrůstajícím online světě má 

dokumentární tvorba stále své místo. Je však zapotřebí, aby byla posuzována v širším 

kontextu, než byla posuzována doposud. Nelze ji rozdělovat pouze 

na televizní a filmovou a nelze určovat a omezovat její délku. Internet přináší 

dokumentární tvorbě několika možností. Lze vyjít z těchto východisek: 

 

1) Rychle se utvářejí nové skupiny zájemců o dokumentární film, ať už se jedná 

o tvůrce či diváky.  Tyto skupiny jsou tzv. online komunitou, jelikož jsou 

utvářeny v kyberprostoru. Nespojuje je tedy geografické umístění, kultura 

či sociální status, ale jejich zájem o dokumentární film v online prostředí. 

 

2) Vzniklá dokumentární díla se snaží co nevíce dostat do veřejného povědomí, 

posílit a vybudovat postoje lidí na daná témata, např. politické či ekologické 

kampaně. Internet se stává nástrojem, který přináší možnost rychlejšího 

šíření než klasické distribuční kanály. Máme rychlejší přístup nejen 

k hotovým projektům, ale také k rychle zveřejňovaným obsahům 

z aktuálních událostí, které se nadále velmi rychle šíří sdílením, 

přeposíláním, diskuzí atd.   

 

3) Vzniká nespočetné množství tzv. „video deníků,“ které rozsáhle ukazují 

osobní životy jiných lidí.
2
 Jsme svědky obrovského nárůstu neprofesionální 

tvorby, kdy jedinci prezentují výpovědi ze svého života formou krátkých 

                                                 

1
 VICENTE, Anna, Documentary Viewing Platforms. Rethinking documentary: New perspectives 

and practices. New York: Open University Press 2008, ISNB 978-1-137-31049-1, s. 1 

2
 Tamtéž s. 278 
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videí, které zveřejňují na sociální sítě. Do popředí se tak více než kdy dříve 

dostává amatérská produkce a její hodnoty.“
3
 

  

4) Vznikají nové dokumentární formáty, které by neměly šanci uspět jinde než 

v online světě, protože některé formy „non-fiktivních“ obrazů mohou 

existovat a dobře fungovat pouze na webu. Dokumentární film a digitální 

média pokročily směrem k velmi zajímavému bodu konvergence
4
  a staly se 

součástí konceptu "technologické singularity," spojenou s rychlým tempem 

rozvoje technologií. Díky spojení internetu a dokumentárního filmu vznikají 

nové formy, které umožňují větší dostupnost informací a obsahů, rychlou 

navigaci, vysokou technickou výkonnost a možnosti interakce mezi různými 

uživateli. Tento nový druh dokumentární tvorby nazýváme „interaktivním 

webovým dokumentem.“
5
 

 

Fenomén interaktivního webového dokumentu vychází z tradiční dokumentární 

filmové tvorby. Díky svým vlastnostem, včetně maximální interaktivity dává divákovi 

možnosti stát se uživatelem, být součástí příběhu a aktivně se na něm podílet. Jakým 

způsobem tento nový druh dokumentární tvorby pracuje s příběhem a uživatelem, se 

pokusím ukázat na rozboru tří různých interaktivních webových dokumentů, konkrétně 

dokumentech Fort McMoney, Mumbai madness a Mapping main street.  

 

U každého z vybraných dokumentů bude zkoumána narativní struktura. 

Metodicky se budeme opírat o analýzu narativní struktury v literatuře a filmu Saymoura 

Chatmanna. Tato analýza ukáže, jakým způsobem v těchto nových podmínkách 

jednotlivá díla vyprávějí svůj příběh. Vzhledem k tomu, že se jedná o interaktivní díla, 

nestačí pouhý rozbor narace, ale je důležité zaměřit se i na možnosti uživatele, který 

                                                 

3
VICENTE, Anna, Documentary Viewing Platforms. Rethinking documentary: New perspectives 

and practices. New York: Open University Press 2008, ISNB 978-1-137-31049-1, s. 278  

4
 Konvergence = „popis technických aspektů integrace telekomunikace, informatiky a médií a také 

rozsáhlý proces změn, k němuž tento jev přispívá“ uvádí Karol Jakubowicz. Více se konvegenci věnuje 

kapitola 1.2  

5
 VICENTE, Anna, Documentary Viewing Platforms. Rethinking documentary: New perspectives 

and practices. New York: Open University Press 2008, ISNB 978-1-137-31049-1, s. 278  
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vyprávění aktivně ovlivňuje. Protože interaktivita je nový prvek, bude u každého díla 

zkoumána její úroveň metodou analýzy formálních prvků, která rozebírá jednotlivé 

komponenty a objekty, které interaktivitu zajišťují. Konkrétně se jedná o rozbor 

prostředků a stavebních komponentů vyprávění, dále možnosti přímé uživatelské reakce 

nebo vlastního vkladu uživatele do dokumentu, a také možnosti pohybu uživatele 

v prostředí dokumentu. Tato analýza je inspirování teorií počítačové sémiotiky Petera 

Bøgha Andersena.  

 

Pomocí obou analýz lze charakterizovat tento nový druh a dokázat existenci 

nových způsobů navigace a interakce. Jak tyto dva systémy mohou vytvářet vazby 

a spojení pomocí jedné propojené struktury?  Tato případová studie má za cíl ukázat, 

jak se „integrace multimodality“
6
 (komunikace využívající několik sémiotických módů 

– grafické složky, mluvené slovo atd.) a interakce projevují v konkrétních případech. 

 

Hlavní výzkumné otázky této práce jsou: 

 

1) Jakou mají vybrané interaktivní webové dokumenty narativní strukturu? 

2) Jak se projevuje interaktivita ve vybraných dílech a na jaké úrovni? 

3) Čím se tato interaktivní díla liší od tradičního dokumentárního filmu 

a vykazují nějaké rozdíly mezi sebou? 

 

 Vzhledem k označení této vyprávěčské formy jako formy dokumentární, bude 

prvně vymezen pojem „dokumentární film,“ ze kterého interaktivní webový dokument 

vychází. Následující kapitoly budou zaměřené na interaktivitu, formát interaktivního 

dokumentu a jeho fungování na webu a strukturu narativu interaktivních dokumentů, 

které přiblíží čtenáři možnosti uživatele zasahovat do děje, případně jeho ovlivňování. 

Následovat bude analytická část, která bude obsahovat rozbor vybraných děl. 

 

Původní předpokládaný název uvedený v tezích této práce Dokumentární film 

a internet – možnosti distribuce a nové formy dokumentu byl změněn na Nové formy 

                                                 

6
 GIFREU, Arnau. The interactive multimedia documentary. A proposed model of analysis. Departament 

de Comunicació. Universitat Pompeu Fabra, 2010, s. 150 
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dokumentární tvorby v prostředí internetu. Došlo tak k vynechání části zaměřené 

na propagaci. Důvodem k tomuto kroku byla skutečnost, že předpokládané původní 

téma bylo velmi obsáhlé, a nebylo by v mých možnostech ho důkladně zpracovat 

ve vhodném rozsahu bakalářské práce, proto jsem si po konzultaci s vedoucím práce 

vybrala pouze jeden směr, kterému se o to důkladněji mohu v této práci věnovat.  

Zúžení tématu mělo dopad také na předpokládanou strukturu práce. Práce ale za to byla 

rozšířena o nové kapitoly týkajících se nových forem dokumentární tvorby. Stejně tak 

se změnila literatura k tématu a způsobu jejího zpracovaní. Nový název tak lépe 

specifikuje užší zaměření tématu této práce, které se věnuje novým formám, a zároveň 

je stále zachována původní myšlenka, věnovat se spojení dokumentárního filmu 

a internetu, pouze v užším zaměření.  

 

  



   

 

7 

  

1. Vymezení pojmů  

1.1 Dokumentární film 

Dokumentární film je specifický druh původně filmové tvorby, který se vyvíjel 

již od samého počátku kinematografie. Cesta k podobě dokumentárního filmu, jak ho 

známe dnes, je výsledkem vývoje, který začal vlastně již s prvními filmovými záběry. 

Ovšem cesta tohoto druhu tvorby nebyla vůbec přímá. První autoři dokumentárních 

filmů si nepředsevzali za cíl stanovit formát či směr dokumentární tvorby. Jednalo se 

pouze o přirozenou snahu, kterou přizpůsobovali subjektivnímu vnímání a požadavkům 

tvorby. Některé z jejich pokusů se vyvinuly až do formy, kterou známe dnes jako 

„dokumentární film.“
7
 

 

Definice Johna Griersona
8
 popisuje dokumentární film jako „tvůrčí zpracování 

skutečnosti.“ Tato definice ukazuje, že je důležitá jak umělecká stránka dokumentu, tak 

odpovědnost za skutečné zobrazení reality. To je něco, v čem je dokument jako druh 

výjimečný. „Dokument není ani fikční invencí ani faktickou reprodukcí, avšak čerpá 

z historické reality, odvolává se na ni a zobrazuje ji ze specifické perspektivy,“ 
9
 říká 

filmový teoretik Bill Nichols. Dokumentární tvorbu od fikční neodlišuje pouze vztah 

k realitě. Je třeba ctít známá, ověřená fakta a neuvádět fakta nepodložená. 

Dokumentární tvorba vypráví o skutečných situacích, událostech, zobrazuje skutečné 

lidi, kteří se stávají tzv. sociálními herci, kteří představují sami sebe v příběhu, a tím 

ukazují věrohodný názor a perspektivu zobrazeného života, událostí a situací. Utváří tak 

příběhy s pohledem na reálný svět prostřednictvím stanoviska filmaře, který se namísto 

„fikční alegorie“
10

 drží především známých faktů. Měla by zachovávat známé 

skutečnosti a ověřitelné důkazy, neměla by žádným způsobem realitu překrucovat, 

                                                 

7
 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. 

ISBN 978-80-7331-181-0, S. 136 

8
 V historii první definice dokumentárního filmu 

9
 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. 

ISBN 978-80-7331-181-0, S. 28 

10
 Tamtéž  
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či ukazovat smyšlené důkazy. V takovém případě může výtvor ztratit status slova 

„dokumentární.“ 
11

  

 

Tato základní pravidla tvoří jen velmi hrubý náhled na dokumentaristiku, která 

přináší spoustu možností, jak příběh zpracovat a interpretovat, a do jaké míry bude 

každý autor respektovat vymezené hranice, záleží čistě na něm. Dokumentární film 

i představa o něm se stále mění a oblíbené styly přicházejí i odcházejí. Technologický 

posun, inspirace a divácká očekávání mění povahu dokumentu i jeho možnost 

a možnosti autorů a institucí.
12

  Přestože uvedené definice obecně shrnují dokumentární 

tvorbu, neodlišují od sebe její různé druhy. Dokumentární prostředí je proměnlivé a má 

mnohdy neostré hranice, avšak neustále narůstá jeho životaschopnost.  

 

Dokumenty lze rozlišovat z hlediska formálních a kinematografických 

vlastností.
13

 Bill Nichols zdůrazňuje, že „jakákoli kategorizace a členění oblastí 

dokumentární tvorby je jen zřídkakdy objektivní záležitostí, a je neustálým dialogem 

mezi institucemi, tvůrci a obecenstvem.“
14

 Přesto však Nichols definoval hlavní modely 

a módy pro dokumentární film: 

 

1) Výkladový  - promlouvá přímo k divákovi prostřednictvím komentáře 

2) Poetický – klade důraz na obrazový a zvukový rytmus, strukturu i celkovou 

formu 

3) Observační – dívá se na sociální herce, jak se zabývají svým životem, jakoby 

kamera byla skrytá 

4) Reflexivní – upozorňuje na konvence dokumentární tvorby i metodologické 

postupy jako např. práce v terénu nebo rozhovor  

5) Participační – filmař a sociální herec na sebe vzájemně reagují, tvůrce se účastní 

toho, co se děje před kamerou (rozhovory) 

                                                 

11
 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. 

ISBN 978-80-7331-181-0, S. 29 

12
 Tamtéž s. 158 

13
 Tamtéž  

14
 Tamtéž  
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6) Performativní – zdůrazňuje výrazový aspekt tvůrcova zaujetí námětem – přímé 

oslovení publika
15

 

 

Tyto klasifikace se vzájemně nevylučují, naopak se doplňují a přibližují 

jednotlivé struktury dokumentární tvorby. Zároveň se k nim později v této práce 

vrátíme, protože jsou výchozí také pro nové módy dokumentární tvorby. 

1.2 Interaktivita 

Dokumentární tvorba přináší zobrazováním skutečnosti určitou hodnotu pro naše 

chápání světa. Zároveň dochází k nevyhnutelnému jevu, který se nazývá „konvergence. 

Konvergenci lze definovat jako „popis technických aspektů integrace telekomunikace, 

informatiky a médií a také rozsáhlý proces změn, k němuž tento jev přispívá.“
16

 

 Vyjadřuje také „sjednocování programů komerčních médií a médií veřejné služby, 

ovládání všech druhů médií jednou technologií“ v tomto případě počítačem, tedy 

technologickým systémem, který je schopný vytvářet multimediální obsahy a díky tomu 

uživatelé mohou využívat různé služby ze stejného zařízení.  Díky tomu všechny oblasti 

médií – tisk, televize, rozhlas, distribuční sítě, elektronický průmysl a film překonaly 

pomocí digitalizace institucionální bariéry. 
17

 

 

Mediální konvergence je důsledkem technických procesů proměny médií, 

především v souvislosti s internetem. Hlavní změna nastává v tom, že internet 

kombinuje a sjednocuje všechny druhy komunikace.  V případě dokumentárního filmu 

se jedná o proces „internetizace médií“ který je charakterizován tak, že „internet je 

využíván nejen jako doplňkový kanál pro šíření obsahů, ale stává se paralelním 

kanálem, anebo přímo vytváří nové obsahy,“ které by jinde nevznikly. Díky tomu se 

tradiční média mohou stát interaktivní/multimediální, čímž získávají nové zdroje 

a publikum.
18

 Interaktivita může „překlenout propast mezi uživatelem a producentem, 

                                                 

15
 NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. 

ISBN 978-80-7331-181-0, S. 164-166 

16
 JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. Zlín: Verbum, 2013. ISBN 

978-80-87500-38-5, s. 28 

17
 Tamtéž 

18
 Tamtéž  
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mezi produkcí a reprodukcí, mezi autorstvím a výzkumem,“
19

 čímž přináší možnost 

posílit vnímání skutečnosti v dokumentu, což vede k větší efektivitě účasti uživatele 

na projektech.
20

  

 

Pojem interaktivita se objevuje a rozrůstá s příchodem nových médií. Termín 

„nová média“ je jeden z mnoha termínů, který označuje komunikační média, která jsou: 

 

Interaktivní -  rozšiřují možnosti interakce mezi čtenářem a textem 

Síťová - jsou vzájemně propojená do multiplexních sítí  

Digitální – jsou založena na digitálním kódování. 

 

Označení médií jako „nová“ je poměrně kontroverzní, jelikož historicky tento 

název vznikl díky vývoji technologické roviny založené na digitálním kódování, a to je 

právě také spojuje. Avšak i tato „nová média“ budou do budoucna zastarávat na úkor 

ještě novějších médií. 
21

 Interaktivita je důležitým konceptem, který umožňuje zásadní 

reinterpretaci role a funkce publika ve vztahu ke starší mediálním formám. Vyjadřuje 

vztah autora textu a publika, smazává mezi nimi hranice, čímž narušuje starší 

technologické, politické a konvekční modely kontroly textu, mění jeho narativní 

souslednost a distribuci 
22

 

 

Formy interaktivity nabízí rámce, v nichž je obsah v interaktivním procesu 

ovlivňován, přeřazován, upravován a přizpůsobován publiku. Povahu interaktivity je 

složité definovat především kvůli všeobecnému užívání názvu „interaktivní“ díky čemu 

se jeho význam zamlžuje. Vzhledem k neustále rozvíjející se teorii interaktivity, určuje 

tento název jakousi obecnou koncepci, na druhou stranu existuje pojetí, ve kterém je 

interaktivita chápána ne pouze jako determinovaná technologie, ale jako prostředek, 

                                                 

19
GIFREU, Arnau. The interactive multimedia documentary. A proposed model of analysis. Departament 

de Comunicació. Universitat Pompeu Fabra, 2010, s. 148  

20
 Tamtéž 

21
 MACEK, Jakub. Poznámky ke studiím nových médií. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-

80-210-6476-8, s. 19 

22
 COVER, R. Inter/aktivní publikum: Interaktivní média, narativní kontrola a revize dějin publika. 

Mediální studia. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2007, 2007(II), 195–207. ISSN 1801-9978, s. 195 
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utvářený v rámci kultury, přinášející požadavek spoluúčasti na textualitě obsahu, jeho 

naraci, průběhu, časovosti a strukturaci.
23

 

 

Dle Lelie Greenové „interaktivita předpokládá schopnost komunikačního média 

či jeho produktů být upravován uživatelem či publikem a technologii vyžadující 

ke svému efektivnímu fungování vklad ze strany uživatele.“
24

 Detailnější definice Sally 

McMillanové přináší typologii - pojetí interaktivity prostřednictvím čtyř vzájemně 

prostupujících se úrovní užití, jimž jsou: 

 

1) „Alokuce – minimální interaktivní zapojení odehrávající se v kontextu 

utvářeným jedním centrálním vysílatelem a množstvím příjemců (zahrnuje 

většinu masmediálních norem – televize, přednášky či představení) 

2) Konzultace – k níž dochází při použití databáze (např. CD-ROM či webová 

stránka), uživatelé aktivně vyhledávají již vytvořené informace, zpětná vazba je 

minimální, nemusí docházet ke změně obsahu či narace sekce s žádanými 

informacemi 

3) Registrace – zaznamenávání přístupových vzorců, formy digitálního dohledu, 

které shromažďují informace, pro použití v centrálním registru (např. soubory 

cookie – mapování návštěvy uživatele) 

4) Konverzace – přímá interakce jedinců, napodobující přímou komunikaci 

prostřednictvím počítačové mediované komunikace, čím jsou obsahy situovány 

v reálném čase!“ 
25

 

 

Ani jedna z těchto definic však nebere v potaz další druhy mediálních forem, 

kdy má uživatel výraznou kontrolu nad narací obsahu. Interaktivita není pouhou 

charakteristikou médií, je „procesuálním konstruktem,“ týkající se komunikace 

a vyjádřením míry vzájemné souvislosti po sobě jdoucích sdělení, a především toho, 

do jaké míry pozdnější sdělení odpovídají provázanosti předchozích sdělení.
26

  Chápání 

                                                 

23
 COVER, R. Inter/aktivní publikum: Interaktivní média, narativní kontrola a revize dějin publika. 

Mediální studia. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2007, 2007(II), 195–207. ISSN 1801-9978, s. 196 

24
 Tamtéž 

25
 Tamtéž  

26
 Tamtéž s. 197 
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interaktivity v obecném pojetí jen nastiňuje možnosti, které přináší, avšak každému 

médiu může interaktivita přinášet různé vlastnosti.    

1.3 Interaktivní dokument 

Interaktivní dokumentární tvorba je „emergentní,“ stále rozvíjející se oblast, 

která sdružuje dokumentaristiku, výtvarnou tvorbu a nové formy komunikace. Pojem 

„emergentní“ charakterizuje jev, kdy se tyto formy neustále mění v závislosti na tom, 

jak se vyvíjí vlastnosti
27

 (např. technické vlastnosti) prostředí, v němž jsou 

produkovány. 

 

Podle George Gallowaye může být jako „interaktivní dokument“ označen 

„každý dokument, který používá interaktivitu jako základní součást svého 

mechanismu.“
28

 Jedná se o dokumentární non-fiktivní žánr - tvůrčí zobrazení reality, 

který umožňuje divákovi přijmout aktivní roli při tvorbě příběhu, a tak se z něho stává 

uživatel. Prvek interaktivity umožňuje dokumentaristice vyvíjet nové způsoby 

subjektivity, přístupy k tématu a nové vztahy s publikem.
29

 

 

Jedni z prvních autorů, kteří se v historii interaktivním dokumentem zabývali, 

jsou Judith Aston a Sandra Gaudenzi. V jejich výzkumné studii s názvem Interactive 

documentary: setting the field o digitálním interaktivním dokumentu zdůrazňují, 

že interaktivní dokumenty používají digitální formát, jímž může být jakékoli stávající 

digitální médium (tedy i video z mobilního telefonu), ale zároveň vyžadují 

interakci uživatele, z kterého se tak stává aktivní účastník děje. 
30

 Jedná se o nový druh 

reprezentace reality přinášející nové metody navigace a interakce pro sledovatele, 

pomocí digitálních médií. Jde o formát, který vznikl spojením audiovizuálního 

                                                 

27
 BEDAU, Mark a Paul HUMPHREYS, ed. Emergence: contemporary readings in philosophy and 

science. Cambridge, Mass.: MIT, c2008. ISBN 978-0-262-02621-5, s. 127 

28
 COVER, R. Inter/aktivní publikum: Interaktivní média, narativní kontrola a revize dějin publika. 

Mediální studia. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2007, 2007(II), 195–207. ISSN 1801-9978, s. 81 

29
 Tamtéž 

30
 ASTON, Judith a Sandra GAUDENZI. Interactive documentary: setting the field. Studies in 

Documentary Film [online]. 2014, 2012, 125-139 [cit. 2017-05-08]. DOI: 10.1386/sdf.6.2.125_1. 

s. 125, Dostupné z 

https://www.researchgate.net/publication/272292869_Interactive_Documentary_setting_the_field  
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dokumentu a digitální interaktivity.
31

 Amau Gifreu ve své kategorizaci žánru 

interaktivního dokumentu uvádí, že každý interaktivní dokument by měl mít tyto 

vlastnosti:  

 

1) Využívat digitální technologie a podněcovat interakci diváka, který musí být 

zapojen svou fyzickou reakcí, a namísto pasivního diváka se z něj tak stává 

aktivní uživatel, a jeho rozhodování je základní podmínkou pro pokračování 

v příběhu. 

2) Musí vykazovat závazek reprezentace reality, s cílem dokumentovat situace 

určitým způsobem (charakteristika dokumentární podstaty). 

3) Musí obsahovat alespoň jednu formu navigace nebo interakce.  

 

Jádro těchto děl vychází z tradičního dokumentu, avšak je narušen „princip 

narativní koherence.“ Nelineární struktura interaktivních dokumentů přináší objev, který 

Lev Manovich nazývá tzv. „prostorovou montáží,“ což je alternativa k „filmovému 

temporálnímu střihu,“ který „jedním režimem nahradil dva - sekvenční režim 

i prostorový.“ Diváci mají několik možností vybírat si interaktivní texty, které jim 

dávají spoustu možností interpretace reality.
 32

 

 

Interaktivita posunula vztah mezi umělcem a veřejností, kdy je od publika 

vyžadován vyšší stupeň spolupráce a zapojení, než vyžaduje tradiční umění. Publikum 

může rozvíjet vlastní děj nebo volit mezi několika dostupnými cestami a využívat různé 

druhy přístupů. Diváci už nejsou omezeni pouze „sledováním a interpretací, ale stávají 

se uživateli, mohou komunikovat a modifikovat děj svým výběrem, kterým pokaždé 

sestavují příběh trochu jiným způsobem.“ 
33

 

                                                 

31
 GIFREU, Arnau. The interactive multimedia documentary. A proposed model of analysis. Departament 

de Comunicació. Universitat Pompeu Fabra, 2010, s. 142 

32
 Tamtéž 

33
 NOGUEIRA, Patrícia. Ways of Feeling: audience’s meaning making in interactive documentary 

through an analysis of Fort McMoney. Punctum. International Journal of Semiotics [online]. 2015, 1(1), 

79-93 [cit. 2017-04-02]. DOI: 10.18680/hss.2015.0006. ISSN 24592943. Dostupné z: 

http://punctum.gr/?page_id=207, s. 79  

http://punctum.gr/?page_id=207
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Interaktivní dokument vytváří nový vztah mezi publikem a textem (vyprávěním.) 

Není důležité pouze to, jaký smysl publikum nalézá v dokumentu, ale také jaká bude 

jeho interakce, a význam interakce analyzovat.
34

  

 

Aston a Gaudenzi definují čtyři režimy, které shrnují vlastnosti interaktivních 

dokumentů. Nejčastěji dnes vznikají interaktivní dokumenty ve spojení s webovým 

rozhraním, v tzv. „hypertextovém režimu,“ který vede uživatele k hledání jeho vlastní 

cesty přes několik možností narace, kdy diváci přistupují k archivu obsahů (např. videí) 

dle svého výběru. Příběh je proto nelineární. Je rozvrstven do webového rozhraní, které 

umožňuje uživateli pohybovat se napříč jednoho segmentu k druhému za použití 

„hypertextových odkazů.“
35

  

 

Webový dokument se stal populární také díky možnosti vlastního vkladu 

uživatele, přidáváním názorů nebo tvorbou vlastního příběhu, či vkládáním dalších 

obsahů. Toto shromažďování uživatelských vstupů je označováno jako „participační 

režim,“ kdy webové rozhraní dává interaktivnímu dokumentu možnost zobrazení 

aktualizovaného obsahu včetně veškerých změn v reálném čase. Spojením 

hypertextového a participačního režimu vznikla jedinečná příležitost, kterou žádný jiný 

nosič, který v minulosti interaktivní dokument využíval (CD, DVD) uživatelům ani 

tvůrcům neumožňoval.
36

 

 

Díky internetu je posílen také „zkušenostní režim“, kdy veškerá lokální 

dokumentaristická tvorba může být aktivně sdílena napříč uživateli z celého světa.  Jako 

poslední může interaktivní tvorba zahrnovat tzv. „konverzační režim.“ Ten je založen 

na interakci mezi člověkem a počítačem, a zároveň umožňuje uživateli pohyb 

                                                 

34
 NOGUEIRA, Patrícia. Ways of Feeling: audience’s meaning making in interactive documentary 

through an analysis of Fort McMoney. Punctum. International Journal of Semiotics [online]. 2015, 1(1), 

79-93 [cit. 2017-04-02]. DOI: 10.18680/hss.2015.0006. ISSN 24592943. Dostupné z: 

http://punctum.gr/?page_id=207, s. 79 

35
 Tamtéž s. 83 

36
 Tamtéž   
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v prostředí, jako v počítačové hře. Výsledná interaktivita by v každém případě měla 

zahrnovat pět hlavních principů:
37

 

 

1) „Přerušování“ – uživatel může kdykoli přerušit akci.  

2) „Ladná degradace“ – nezodpovězené otázky jsou postupně uživateli 

zodpovězeny 

3) „Omezenost dívat se dopředu“ – platforma by měla reagovat na příkazy 

uživatele v reálném čase 

4) „Nedefaultnost“ – koncept je pro uživatele nepředvídatelný  

5)  „Dojem nekonečnosti“ – interakce se uživateli musí zdát nekonečná, uživatel 

má možnosti postupovat příběhem do nekonečna a stále rozvíjet své možnosti
38

 

 

Každé dílo může být kombinací jednotlivých režimů. Různé úrovně účasti vedou 

k různým stupňům otevřenosti, od uzavřeného lineárního dokumentu až po otevřený 

s nelineární strukturou, který se neustále mění a rozšiřuje díky uživatelské aktivitě.  

1.4 Produkční model interaktivní narativní struktury 

Není přesně stanoveno, co konkrétně musí účast uživatele v interaktivním 

dokumentu znamenat, jelikož existuje nekonečný počet možností spolupráce mezi 

uživatelem a dokumentem. Internet dává možnosti tvůrcům udělat z lineárního 

vyprávění interaktivní vložením do otevřeného webového dokumentu. Pomocí 

hypertextových odkazů lze vytvořit „ergodická díla s nelineární strukturou vyprávění“.
39

 

 

Podle Gerarda Genneta příběhy zahrnují dva druhy reprezentací - vyprávění 

(akci) a popis. Každý příběh se skládá ze sledu událostí, které sami o sobě nemusejí 

tvořit příběh. Pokud situace, tvořená událostmi, je utvořena netriviálním úsilím 

či mechanicky jednou, nebo více osobami, pak má ergodickou funkci. Interaktivní 

                                                 

37
 NOGUEIRA, Patrícia. Ways of Feeling: audience’s meaning making in interactive documentary 

through an analysis of Fort McMoney. Punctum. International Journal of Semiotics [online]. 2015, 1(1), 

79-93 [cit. 2017-04-02]. DOI: 10.18680/hss.2015.0006. ISSN 24592943. Dostupné z: 

http://punctum.gr/?page_id=207, s. 83 

38
 Tamtéž s. 4 

39
 GAUDENZI, Sandra. The Living Documentary: from representing reality to co-creating reality in 

digital interactive documentary. University of London, 2013, s. 177 
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vyprávění v některém ohledu přejímá vlastnosti hypertextu. Obsahuje jak úrovně popisu 

a vyprávění, a zároveň jsou ergodické, což udává právě možnost volby uživatele. 

Kombinace těchto funkcí přináší s sebou do jisté míry také konflikt, a sice - kde se 

nachází hranice mezi ergodií a příběhem. Do jaké míry mají interaktivní webové 

dokumenty vlastní příběh, a do jaké míry je tento příběh utvářen pouze uživatelem?
40

 

 

Hypertextové mechanismy se používají proto, aby se dosáhlo podobných, nikoli 

totožných účinků, které zahrnuje klasické modernistické vyprávění.  To, že se 

interaktivní webový dokument pohybuje na pomezí příběhu a vyprávění znamená 

pochopit nové limity kategorií, které přináší hypertextové odkazy pro uskutečnění 

vyprávění. Přestože byly původně vyvinuty s konkrétním záměrem, mohou vytvářet 

nový vztah diskurzu, jakožto nový kodex,
41

 díky kterému je uživatel v interakci s dějem, 

a za pomoci určitých omezených prostředků prostupuje příběhem.  

 

Při využívání webu, jako platformy pro fungování interaktivního dokumentu, 

utváří formu syžetu kybertext. Z mnoha potencionálních možností vývoje příběhu si 

každý uživatel extrahuje svůj děj. U tradičního pojetí děje se uvádí, že příběh uživatel 

objeví až po rekonstrukci událostí po skončení děje. V případě zpracování příběhu 

za pomocí kybertextu nelze zaručit relevantnost pouze samotných událostí pro řešení 

příběhu. Kybertext produkuje sekvenci uskutečňovaných aktivit uživatelem. Účinně si 

příběh získává pozornost uživatele tím, že jednotlivé události, které si uživatel vybírá, 

v něm vyvolávají tušení příběhu, a tím ho motivují k jeho neustálému rozvíjení. Tyto 

prvky se nazývají „intrika.“ Uživatel se stává nevinným, ale dobrovolným cílem tajného 

„spiknutí,“ za účelem dosažení několika možných výsledků příběhu,
 42

 založených 

na zájmu a dovednostech uživatele. 

 

Uživatel pro sebe zjišťuje okolnosti děje. Vždy musí vzniknout více než jeden 

„explicitní výsledek“ a proto nelze určit pouze jednu správnou cestu děje. Hlavní 

postava je dálkovým prodloužením možností uživatele, a vstupem uživatele 

                                                 

40
 AARSETH, Espen. Cybertext: perspectives on ergodic literature. Baltimore: Johns Hopkins, 1997. 

ISBN 0-8018-5579-9, s. 94 - 95 

41
 Tamtéž s. 96 

42
 Tamtéž s. 112 
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do vyprávění se zahajuje „proces identifikace,“ kdy uživatel získá hlavní roli.
43

 Intriky 

nejsou samostatný modul, ale jsou součástí celkové stavby při rozvoji příběhu. 

Představují mnohorozměrný prostor pro akci a rozvíjení uživatele pomocí jednání. 

Možnosti jednání uživatele popisuje Aerseth jako aktivní funkci zpětné vazby uživatele 

ve čtyřech různých typech: 

 

1) „Explorativní funkce“ - uživatel rozhodne, jakou cestou si zvolí v rámci 

předem nastavených možností 

2) „Funkce role-playing“ - uživatel předpokládá strategickou odpovědnost 

za postavu ve světě popsaného textu  

3) „Konfigurativní funkce“ - uživatel vytváří nebo konstruuje příběh  

4) „Poetická funkce“ - uživatel ovlivňuje akci akci, dialogy a design jsou 

pouze estetickou motivací
44

 

 

Hypertext zajišťuje uzavřený archiv, který může uživatel libovolně procházet. 

Každý uživatelský vstup má alespoň jeden předem daný výstup. Jsou identifikovány tři 

hlavní narativní struktury webových dokumentů - vyprávěcí, kategorické 

a kolaborativní. U vyprávěcích dokumentů má příběh tendence navrhovat dominantní 

narativ, a to i v případě libovolného procházení událostí uživatelem.  Kategorický 

netlačí na chronologické uspořádání událostí, ale navrhuje soubor výchozích vstupních 

bodů nebo ekvivalentní narativy. Kolaborativní počítá s uživatelem při tvorbě obsahu 

a s interakcí v rámci jakési sociální sítě. Tato taxonomie je inspirativní pro tento 

výzkum, jelikož zahrnuje pouze webové dokumenty a ostatní digitální platformy 

vylučuje. 

 

Posun uživatele v příběhu a odvíjení obsahu mění povahu výsledného 

interaktivního dokumentu. Většina hypertextových dokumentů má tzv. reaktivní 

charakter. To znamená, že jeden vstup uživatele generuje pouze jeden výstup. Autor 

                                                 

43
 AARSETH, Espen. Cybertext: perspectives on ergodic literature. Baltimore: Johns Hopkins, 1997. 

ISBN 0-8018-5579-9, s. 113 

44 GAUDENZI, Sandra. The Living Documentary: from representing reality to co-creating reality in 

digital interactive documentary. University of London, 2013, s. 96 
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Obrázek 1 - Model volné struktury vyprávění interaktivního 

příběhu reaktivního charakteru podle Marie-Laure Ryan, 

zdroj: GAUDENZI Sandra, University of London, 2013, s 96 

 

tak kontroluje interaktivní 

narativitu svého díla. Cesta 

začíná pevným bodem, a pak 

nabízí několik možností cest 

k řešení příběhu. Avšak 

vybrané cesty dodržují jednu 

dráhu syžetu, a zároveň nabízí 

uživateli iluzi volby. Takže 

od počátečního vstupu uživatele mu systém udává předem stanovené dráhy. 

 

V případě, že se 

struktura příběhu liší 

po každém přístupu uživatele, 

jedná se o tzv. interakční 

charakter. Struktura příběhu 

je složitější, vede buď k několika koncům, nebo jednomu zakončení, ale vede k němu 

více cest předem stanovené 

struktury. Od uživatele je v tom 

případě vyžadováno racionální myšlení, a zvědavost. V případě interakčního charakteru 

každé kliknutí uživatele generuje výstup, který není předem definován. Tedy mění se 

hypertextové odkazy v reálném čase (ovšem i tak uživatel vybírá ze souboru předem 

daných možností) přičemž dokumenty se strukturou interakčního charakteru mají vyšší 

úroveň „autopoetiky“ (vlastní volby) než reaktivní hypertextové interaktivní 

dokumenty.
45

 

                                                 

45
 GAUDENZI, Sandra. The Living Documentary: from representing reality to co-creating reality in 

digital interactive documentary. University of London, 2013 s. 99 

Obrázek 2 - Schéma struktury řízené sítě nebo vývojový 

diagram podle Marie Lauren Ryan, zdroj: GAUDENZI 

Sandra, University of London, 2013, s 98 
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2. Metodika 

Předchozí kapitoly nastínily základní pojmy a druhy, které potřebuje čtenář znát 

v praktické části této práce, konkrétně při rozboru narativní struktury a určení 

formálních prvků interaktivity. Zkoumání struktury patří mezi kvalitativní metody 

výzkumu médií. Tato metoda zkoumá způsob vyprávění příběhu daným médiem. 

V knize „Metody výzkumu médií“ T. Trampota a M. Vojtěchovská stručně definují tuto 

metodu takto: 

 

 „Zkoumá, jakým způsobem nám média vyprávějí příběhy 

 Všímá si formy a struktury vyprávění, postavení vypravěče, subjektivity 

vypravěče a dalších aspektů. 

 Může vnímat mediální sdělení jako aktualizovanou podobu 

archetypálních příběhů/mýtů udržujících základní hodnoty dané 

kultury.“ 
46

  

 

Narativní struktura a její prvky slouží ke konstruování příběhu. Jelikož se jedná 

o díla interaktivní, je důležité také podrobněji rozebrat interaktivní prvky, se kterými 

vybrané dokumenty pracují, neboť mají vliv na strukturu narace. Pomocí rozboru tzv. 

formálních prostředků lze tyto prvky určit a na základě nich zjistit úroveň výsledné 

interaktivity.  

 

Interaktivita přináší oproti klasickému formátu zcela jiné možnosti, které je 

nutné při analyzování zahrnout. K rozboru bude použité schéma teorie narativní 

struktury v literatuře a filmu podle Seymoura Chatmana, které s interaktivitou 

při rozboru počítá. Toto schéma se skládá z charakteristiky obsahu - příběhu, dále 

událostí (dění a jednání), existentů, což jsou prvky prostředí, postav a diskursu, neboli 

prostředku (výrazu), jímž se celé dílo vyjadřuje.
47

 Všechny zmíněné aspekty tvoří 

                                                 

46
 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 

978-80-7367-683-4., s. 141 

47
 CHATMAN, Seymour Benjamin. Příběh a diskurs: narativní struktura v literatuře a filmu. Vyd. 1. 

Brno: Host, 2008, ISBN 978-807-2942-60, s. 54 
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celkovou narativní výpověď. Události, které jsou v příběhu, jsou ve vzájemném vztahu, 

měly by na sebe navazovat a jedna z druhé vyplývat.  

 

V každém příběhu je relevantní posloupnost událostí a kauzualita.
48

 Ovšem 

v případě interaktivních dokumentů je tato posloupnost závislá také na uživateli. 

Narativy interaktivního webového dokumentu řadíme do skupiny, kterou Chatman 

nazývá jako „modernistický narativ“. Oproti tradičnímu narativu umožňuje tento typ 

volit si z několika možností a určovat tak, jak se bude příběh vyvíjet. Účinek tohoto 

typu závisí na předpokladu tradiční narativní osnovy, avšak určitým způsobem 

zpochybňuje její logiku, tedy že jedna událost vede pouze k jedné další, a na ní 

postupně navazuje pouze jedna další atd. 

 

 

Obrázek 3 - příklad nelineární struktury vyprávění modernistického narativu, zdroj: vlastní 

zpracování inspirované  

Zkoumání struktury nám ukáže, jakým způsobem jsou příběhy ve vybraných 

interaktivních dokumentech vyprávěny. Chatman označuje narativ jako strukturu, kdy je 

narativ vnímán jako celek, který je utvářen jednotlivými částmi, dělených na události 

a existenty. Tato struktura se „samoreguluje,“ což znamená, že sama sebe udržuje a 

uzavírá, a také se transformuje, má své hranice, a vznikají v rámci ní prvky, které této 

struktuře náleží a zachovávají její zákony.  Strukturální analýza, ze které budu v rozboru 

vycházet, původně pochází z lingvistiky a sémiotiky. Popsání výrazu a obsahu 

                                                 

48
 NOGUEIRA, Patrícia. Ways of Feeling: audience’s meaning making in interactive documentary 

through an analysis of Fort McMoney. Punctum. International Journal of Semiotics [online]. 2015, 1(1), 

79-93 [cit. 2017-04-02]. DOI: 10.18680/hss.2015.0006. ISSN 24592943. Dostupné z: 

http://punctum.gr/?page_id=207. s. 79 
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k obsáhnutí narativní struktury zkoumaných děl nestačí, a je třeba také zahrnout 

substanci a formu.
49

 

2.1 Rozbor narativní struktury 

2.1.1 Čas a osnova 

Čas trvání a čas diskurzu označují dobu trvání čtení diskurzu a trvání 

předpokládaných událostí. Vztah těchto dvou časů je důležitý, neboť vystihuje čas 

ukotvení příběhu, pořadí událostí v příběhu a vztah mezi trváním mezi diskursivní 

prezentací a trváním skutečných událostí v příběhu. Často je tento čas vázán 

na vypravěče, nebo na okamžik, od kterého se začne odvíjet děj. Roztřídění časových 

prostředků nám pomáhají určovat signalizující čas příběhu. 

 

Pořádek, trvání a frekvence 

Dle analýzy Gerarda Genneta, kterou uvádí Chatmann ve své publikaci, vznikají 

mezi časem diskurzu a časem příběhu tři důležité kategorie vztahů: 

 

a) Pořádek – události v příběhu nemusí jít vždy v příběhu popořadě (1, 2. 3, 4), ale 

mohou být uspořádány dle libosti, avšak za předpokladu, že jejich posloupnost 

lze zpětně rozeznat.  Jedná se o tzv. anachronickou posloupnost, kdy 

posloupnost postupujících události může být klidně v pořadí (2,3,1,4).
50

  

b) Trvání – tato kategorie vyjadřuje vztah mezi trváním čtením narativu a trváním 

samotných událostí v příběhu. Existuje pět možností trvání. 

1. Shrnutí – čas diskurzu je kratší než čas příběhu (diskurz je stručnější než 

vylíčení příběhu, shrnutý soubor událostí) 

2. Elipsa – platí to stejné jako v 1. případě, avšak čas diskurzu = 0 (diskurz se 

zastaví, ale čas příběhu plyne dál) 

3. Scéna – čas diskurzu = čas příběhu (např. dialogy) 

4. Protažení – čas diskurzu je delší než čas příběhu (zpomalení záběrů) 

                                                 

49
 CHATMAN, Seymour Benjamin. Příběh a diskurs: narativní struktura v literatuře a filmu. Vyd. 1. 

Brno: Host, 2008, ISBN 978-807-2942-602, s. 27 

50
 Tamtéž s. 64 



   

 

22 

  

5. Pauza platí to stejné jako ve 4. případě, avšak čas příběhu =0 (deskriptivní 

pasáže) 

c) Frekvence 

Frekvence může nastat ve vztahu mezi časem diskurzu a příběhu, a rozlišujeme 

ji v těchto typech: 

1. Singulativní – jediné diskurzivní zobrazení jediného okamžiku příběhu 

2. Multi-singulativní – diskurz obsahuje několik zmínek, každá odpovídá 

jednomu okamžiku v příběhu 

3. Repetitivní - diskurz utváří několik zmínek, odpovídajících jednomu 

okamžiku 

4. Iteraktivní – jedna diskurzivní zmínka odpovídá několika okamžikům 

příběhu
51

 

2.1.2 Existenty 

Existence prostoru je samozřejmostí každého audiovizuálního díla, 

vyprávějícího příběh. Je třeba rozlišovat dva prostory, spojené s vizuálními narativy, 

a tím je prostor příběhu a prostor diskurzu. Prostor příběhu se skládá z existentů, stejně 

tak, jako se skládá čas příběhu z událostí. Obsahuje několik prostorových parametrů, 

které vyjadřují příběh. Je třeba se zaměřit na: 

 

1) Měřítko (velikost) zobrazení – Existenty mají nějakou svou „standardní“ 

velikost, která je vystihuje a zobrazuje jejich velikost v normálním světě, 

v poměru k dalším viditelným objektům, a nachází se v určitě vzdálenosti 

od uživatele (při vyobrazení, vzdálenost objektu od objektivu kamery…) 

2) Obrys, textura a sytost – analogie mezi obrysy vyobrazených věcí 

a snímaných objektů 

3) Poloha – poloha existentů v obrazech (úhel, umístění) 

4) Stupeň, druh a oblast osvětlení – barva obrazů 

5) Optické rozlišení – ostrý nebo měkký obraz 

 

Postavy 
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Postavy budou z hlediska rozboru zkoumány zejména ve formalistickém 

strukturalistickém pojetí koncepce postav.  Důležitá otázka tedy bude, jaký je funkční 

status vyobrazených postav v příběhu a do jaké míry slouží ve vybraných projektech 

jako pouhý prostředek vyprávění příběhu. 

 

Prostředí 

Virtuální prostor existuje abstraktně na hloubkové narativní úrovni. Skládá se 

z figur a pozadí, které jsou ve zřetelné polaritě. Díky tomu lze v příběhu dobře rozlišit 

postavu od prostředí. Prostředí lze definovat jako místo a soubor objektů. Prostředí se 

zároveň prolíná s postavami, jelikož v některých případech mohou být bytosti pouze 

složkami prostředí (např. statisti). K tomu, jak odlišit postavy od prostředí nám 

pomohou stanovená kritéria, u kterých je však nezbytné aplikovat zároveň: 

 

1) Biologie  

2) Totožnost – postava má jméno 

3) Důležitost – pro vývoj osnovy  

 

Diskurz 

U narativu rozlišujeme dva plány, plán obsahový, zvaný příběh a plán výrazový, 

zvaný diskurz. Klíčové je také dělení na procesuální výraz a statický výraz, které 

rozlišuje, zda predikát pouze existuje, nebo také jedná. Dále je důležité, jak jsou 

jednotlivé výpovědi prezentovány, zda se jedná o přímou prezentaci, nebo 

zprostředkování, například pomocí vypravěče. Přímá prezentace pouze ukazuje publiku 

události a existenty, zprostředkovaná naopak předpokládá vývoj komunikace mezi 

vypravěčem a publikem.
52

 U vypravěče se může jednat jak o vyprávěnou formu, tedy 

vypravěč má jasnou podobu, nebo nevyprávěnou, kdy je vypravěč divákovi méně 

zřetelný, avšak jeho existence, je prokázána. To, že je vypravěč v ději přítomný se 

projevuje tak, že divák, v našem případě uživatel, si je vědom prokazatelné komunikace. 
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Řečové záznamy 

Jednání a řečové záznamy, zachycuje řeč postav. Může se jednat o monolog (zde 

nesmí monolog nabrat jako hlavní činnost funkci vyprávění, aby nepřevzal roli 

vypravěče, a tudíž nepřešla fáze vyprávění do sekundární funkce narativu), dále se jedná 

o rozhovor mezi dvěma a více postavami, kdy se jedná o nezprostředkovaný dialog. 

Další z možností může být také samomluva, kdy se postava nahlas přemýšlí, je na scéně 

sama či se nachází v prostředí s jinými osobami, ale ti neposlouchají, neoslovuje 

publikum a postava komentuje či vysvětluje situaci.
53

 

 

Často může být těžké určit, kdo je v dokumentu vypravěčem, a kdo pouze 

postavou. U vypravěče je ústředním řečový akt vypravování. To se nemůže stát hlavní 

funkcí postavy, aniž by opustila primární příběh a vstoupila do sekundárního diskurzu. 

 

Skrytí a odkrytí vypravěči 

Důležité je určit si typ vypravěče, který nás v příběhu provází. Skryt7 či odkrytý 

vypravěč, se určuje pomocí identifikace prvků, které ukazují různé stupně jejich 

slyšitelnosti. Jedná se o kvantitativní záležitost, tedy čím více prvků zjišťujeme, tím více 

je zřetelná vypravěčská přítomnost.   

 

Skryté vyprávění provází hlas, který mluví o postavách, událostech, prostředí 

atd., avšak majitel hlasu zůstává skryt v šeru diskurzu. Na rozdíl od nevyprávěného 

příběhu může vyjadřovat řeč či myšlenky nepřímou formou. Máme pocit jakéhosi 

tajemného vypravěče. 

 

Odkryté vyprávění začíná znakem scénického popisu, jedná se jak o verbální, 

tak neverbální popis, identifikaci postav, vlastní jména, shrnutí času, dochází k časovým 

zkratkám a to vše za pomoci divákovi/uživateli známých postav, které získávají pozici 

vypravěče formou informování v dialogu, komentářů, ironie.
54

 To, kam vypravěč 

diváka/uživatele směřuje, vede k několika možnostem, co je vypravěčovým cílem: 
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1) Interpretace – explicitní komentář, vysvětlení situace 

2) Soud – morální hodnocení a vysvětlení 

3) Zobecnění – srovnání událostí nebo existentů příběhu
55

 

2.2 Formální prostředky interaktivních webových dokumentů 

Rozbor interaktivních komponentů (prvků) nám pomůže u vybraných 

dokumentů určit, jak silná je „úroveň uživatelské interakce.“
56

 Jedná se většinou 

o aplikace tzv. reaktivních složek, které jsou spojením referencí, audiovizuálních prvků 

a zvuku. Interaktivita může vykazovat: 

 

1) nízkou a střední úroveň – vyžaduje interakci v určitém rozhraní a navrhuje 

vizuální metafory, takže uživatel pracuje s navrženou navigací a pohybuje se 

v prostředí prostřednictvím navržené aplikace 

2) silnou úroveň – interaktivní jazyk umožňuje interakci dvěma způsoby. Uživatel 

může přispět k rozšíření obsahu debatou, diskuzí, nebo vyvinout nový interaktor 

např.: zpětná vazba založená na samostatné aplikaci 2.0 = digitální forma 

interakce (generativní 2.0 aplikace); tvorba playlistů a seznamů s preferencemi 

obsahu uživatele, kategorizace na oblíbené záložky
57

  

 

Pro určení úrovně bude zkoumána konstrukce interaktivních možností 

jednotlivých děl. Zkoumání interaktivních znaků vychází z teorie počítačové sémiotiky, 

konkrétně se jedná o rozbor, který vychází z počítačové sémiotické objektové analýzy 

podle Petera Bøgha Andersena.  Pomocí této teorie lze zkoumat komponenty a objekty, 

které zajišťují interaktivitu.
58

  Interaktivní znaky jsou tříděny do tří podkategorií, které 

vycházejí z předpokladu společných rysů a funkcí interaktivity: 
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1) Stav - prostředky a stavební komponenty vyprávění  

2) Uživatelská reakce – zapojení uživatele do dokumentu pomocí přímé reakce, 

vkladu, komentář 

3) Akce - možnosti pohybu a funkce uživatele v prostředí, tzv. „akční prvky.“
59

 

 

Podle druhu interaktivity lze následně určit, o jaký přístup chápání interaktivity 

se u každého projektu jedná. Jednotlivé přístupy jsou vysvětleny v kapitole 

o interaktivním webovém dokumentu:   

 

a) Konverzační mód 

b) Hypertextový mód  

c) Participační mód 

d)  Zážitkový mód 

2.3 Postup práce a výběr projektů 

Při analyzování vybraných projektů budu postupovat dle následujících bodů: 

1) Popis interaktivního webového dokumentu – seznámení čtenáře s prostředím 

a okolnostmi vzniku konkrétního webového interaktivního dokumentu. Tento 

popis obsahuje odkaz na projekt, shrnutí tématu, o kterém dokument pojednává, 

krátké seznámení s prostředím a pravidly fungování. 

2) Narativní struktura – podle výše uvedených kategorií formální struktury bude 

každé dílo podrobeno rozboru narativní struktury.  

3) Formální prostředky – rozbor formálních prvků lépe přiblíží vizuální stránku 

dokumentu, jeho stavební prvky, identifikace interaktivních prvků 

4) Zhodnocení – shrnutí analýzy, popis a identifikace celkové formy narativu, 

srovnání prvků a určení úrovně interaktivity. 

 

K rozborům jsem vybrala tři díla. Jde o hotové, volně dostupné webové 

interaktivní dokumenty, které byly záměrně vybrané tak, aby již na první pohled byly 

znatelné rozdíly jejich fungování a bylo tak možné si udělat lepší představu o tom, jaké 
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různé druhy interaktivních webových dokumentů pracují s příběhem a uživatelem 

a jakou mají povahu. 

3. Fort McMoney 

Interaktivní dokument Fort McMoney (http://www.fortmcmoney.com/) lze 

označit jako hru, založenou na dokumentárním filmu s nelineárním a nestrukturovaným 

vyprávěním. Už při načítání tohoto dokumentu se uživateli zobrazuje slogan „Where 

film marries video game.“ Tento dokument se zabývá životním prostředím ve spojení 

s ropným průmyslem. Odehrává se ve městě Fort McMurray v provincii Alberta 

v Kanadě, které je druhým největším nalezištěm ropných písků na světě. Těžba ropy 

v takovém množství s sebou přináší spoustu environmentálních, sociálních 

a ekonomických problémů, na které se tento dokument snaží upozornit.  

 

Projekt vznikl v roce 2013 pod záštitou National Film Board of Canada pod 

vedením Davida Dufersnona. Celkem bylo na dvaceti dvou místech natočeno přes 2000 

hodin materiálu, a 55 rozhovorů s místními obyvateli, počínaje bezdomovci až 

po ministra životního prostředí či předsedu energetického gigantu Total. 
60

 

Multikulturní prostředí FortMcMurray láká lidi nejen z Kanady, ale celého světa 

s příslibem dobře placených pracovních míst. Avšak ne každý, kdo se do této oblasti 

přestěhuje, je úspěšný. Ceny bytů a nájemné, je vyšší, než by se v takto odlehlé oblasti 

dalo očekávat. Proto spoustu lidí žije v karavanech, stávají se bezdomovci, a narůstá 

míra prostituce, drog a alkoholismu. V zimních měsících je průměrná teplota tohoto 

města kolem -18°C, což ztěžuje životní podmínky obyvatel.    

 

Dokument Fort McMoney je rozdělený do několika úrovní a má progresivní 

konstrukci, kdy uživatel musí splnit několik úkolů, aby mohl získat přístup do některých 

dalších oblastí. Za každou akci, kterou uživatel v rámci hry udělá, získává body, díky 

kterým může hlasovat v městském virtuálním referendu a uživatel tak může být součástí 

kolektivní zkušenosti, a spolu s dalšími uživateli přispívat k transformaci Fort 
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McMoney.  Výsledkem je syntéza interakcí všech uživatelů.  Jako cíl si tento dokument 

klade aktivně zapojit uživatele do dané problematiky.
61

  Uživatelé virtuálně cestují 

po celém městě, setkávají se s jeho obyvateli a zjišťují jejich názory na předem určené 

otázky 

 

Pro správné fungování celého projektu je nutná registrace uživatele. Díky 

vytvoření vlastního profilu se uživatel může zpětně vracet do příběhu, aniž by ztratil 

předchozí nasbírané zkušenosti. A to nejen v dané chvíli, ale pokaždé, když si chce 

dokument znovu spustit, byť je to za hodinu, den, týden i měsíce. 

 

3.1 Rozbor narativní struktury Fort McMoney 

3.1.1 Čas a osnova 

Fort McMoney se již na první pohled přibližuje spíše počítačové hře, než filmu. 

Čas trvání je pro každého uživatele individuální, podle toho, jakou se vydá cestou. Na 

rozdíl od lineárního příběhu, který má stanovenou svou délku trvání, je celkový čas 

závislý na několika liniích a možností odvíjení příběhu, podle volby uživatele a na jeho 

zájmu postupovat dále příběhem. 

 

Dokument má rozvinutých více dějových linií, obsahuje mnoho událostí, které 

zobrazují různá prostředí, která obsahující několik možností volby, kde si uživatel 

vybírá jen konkrétní, požadovaný obsah. Proto se k některým obsahům vůbec nemusí 

dostat, nebo se k nim dostane pouze po splnění určitých podmínek. Každý uživatel si 

vybírá události podle své preference. Na začátku je uživatel uveden do kontextu díky 

zprostředkovaným informacím o místě, událostech, charakterech a životním prostředí 

dokumentu Fort McMoney. Čas narativního vyprávění je ale pokaždé jiný, a vzhledem 

k jeho rozmanité nabídce obsahů, nelze obecně určit jeho délku trvání. Možnost 
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zkoumání narace přináší uživateli cesty, které mohou nastat současně, souběžně 

či dynamicky.
62

 

 

Pořádek  

Fort McMoney můžeme zařadit do skupiny s anachronickou posloupností 

událostí, které tvoří příběh, ne však v pojetí, které nabízí Chatmann. Jak již bylo 

zmíněno, oproti filmovému vyprávění si může uživatel volit pořadí událostí, vybírat jen 

některé událostí nebo některé naopak přeskakovat. Jde o tzv. interní anachronii, kdy 

jednotlivé události jsou napojovány na probíhající příběh. Tato interní anachronie je 

homodiegetická – zasahuje do přerušeného příběhu, a také je kompletivní, tedy vyplňuje 

minulé nebo budoucí mezery příběhu. Ovšem nemá definovaný ani konec, ani začátek 

konkrétní událostí či obrazem. Aby však nedošlo k mylné představě o organizaci 

událostí, je nutné upřesnit, že ve Fort McMoney existují určité kroky, které uživatel 

musí absolvovat, aby mohl pokračovat v příběhu dál. Jeho struktura je navržena tak, 

aby uživateli nabídla více druhů vyvrcholení příběhu, čímž získává interakční charakter. 

Jako hlavní úspěch autor klade to, že se uživatel stane součástí procesu a získá vhled 

do zobrazované problematiky. 
63

  

 

Narativní vývoj je závislý na uspořádání prostředí, obrazů a událostí. Prostředí 

jsou definována celkem tři. Každé prostředí se skládá z několika obrazů, které jsou 

tvořeny reálně vyobrazenými statickými záběry míst, jenž nabízí uživateli vytvářet 

události, jeho vlastní volbou z uvedených možností, např. začít rozhovor nebo lépe 

prozkoumat místo obrazu. Za cíl lze označit situaci, kdy uživatel projde všechny obrazy 

v jednotlivých prostředích a nasbírá zkušenosti v rámci zobrazení všech událostí, které 

dokument nabízí. Uživatelský pohyb napříč obrazy je někdy striktně definován, což se 

projevuje nevyhnutelnou návazností některých obrazů a událostí, ale pomocí navigační 

uživatelské mapy, kterou si uživatel může kdykoli zobrazit, se může pohybovat 
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libovolně napříč prostředím, obrazy a zobrazovat si již absolvované zkušenosti znovu, 

jelikož se zaznamenávají do uživatelské databáze. 

 

Trvání 

Příběh nemá definovaný začátek ani konec. Rozvíjí a utváří ho uživatel pomocí 

organizovaných prvků. Každý uživatel je součástí zobrazovaných okamžiků, které 

Chatmann nazývá „NYNÍ.“ Utváří svůj příběh a ocitá se ve virtuálním prostoru příběhu 

jakožto hlavní postava.
64

 Změřit trvání lze u pasivních pasáží, což jsou tzv. „scény“ 

tvořené z videosekvencí. U nich se čas diskurzu rovná času příběhu. Uživatel vede 

rozhovor s postavami, prochází se po budově atd. V některých chvílích dochází 

k takzvanému „shrnutí“- např. uživatel spolu s další postavou nasedá do auta a jede 

z místa A do místa B. Shrnutí událostí přibližuje uživateli příběh takovým způsobem, že 

získává pocit, jakoby skutečně absolvoval aktuální přemístění, přestože reálný čas (čas 

diskurzu) trval jen pár vteřin. Případ pauzy je v tomto dokumentárním formátu 

aktuálnější, než u filmového vyprávění. Pauza probíhá v několika případech, např. když 

uživatel 1) zastaví část příběhu (videosekvence) 2) přeskočí část příběhu nebo 

přehrávání 3) rozhodování a volba uživatele 4) neaktivita uživatele. 

 

Frekvence 

Okamžiky událostí v příběhovém celku jsou často tvořeny singulativně, 

repetitivně a iteraktivně. Vztahy těchto frekvencí jsou kombinovány, nejedná se 

o výskyt pouze jednoho druhu či převahy, ale v dokumentu jsou obsaženy všechny 

zmíněné frekvence. 

3.1.2 Existenty 

Prostor Fort McMoney je zobrazován uživateli jako skutečnému návštěvníkovi 

města. Zobrazení míst a postav autor přiblížil tak, aby uživateli prezentoval skutečné 

velikosti snímaných objektů ve vypovídající ohniskové vzdálenosti. Oko kameramana 

nahrazuje uživatel, který sleduje vše jeho očima. Je zachována vzdálenost objektů 

od kamery v takovém poměru, aby odpovídala reálnému zobrazení pro uživatele. 

Velikosti záběrů jsou kombinovány, celek a polo-celek slouží k zobrazení většího 
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záběru prostředí, polo-detail a detail zachycuje postavy u rozhovorů nebo věcí, které 

mají zaujmout uživatele a vyvolat v něm touhu po dalším prozkoumání. Obrysy objektů 

jsou ostré, takže uživatel jasně rozeznává textury materiálů, např. cihly na domech, 

kameny na sloupech, dřevěné obložení atd. Sytost barev je výrazná, ale jsou zachovány 

přirozené odstíny barev. Kontrast je zvýšený tak, aby vynikly všechny potřebné detaily, 

které mají uživatele upoutat. Rozlišení záběrů je ostré, ovšem věci a osoby v obrazech, 

které slouží k dalšímu rozvíjení akce, jsou ostřejší než okolní prostředí a pozadí je 

oproti nim rozostřené. Objekty jsou zobrazeny v takových úhlech, aby uživatel měl 

dojem, že je sleduje z reálného pohledu, proto kupříkladu postavy jsou uživateli 

zobrazené v úrovni očí, případně se na ně dívá z lehkého podhledu či nadhledu, což 

opticky vyjadřuje např. reálnou výšku osob. 

 

Postavy 

Postavy jsou z hlediska vyprávění jedním z nejdůležitějších stavebních prvků 

příběhu, protože díky jejich výpovědím se uživatel dozvídá o tom, jak se ve městě Fort 

McMurray doopravdy žije. Nelze určit, které postavy jsou hlavní, a které vedlejší, 

rozhovor s každou postavou vzniká až ve chvíli, pokud se chce uživatel o postavě něco 

dozvědět, a sám tak určuje důležitost postav v jeho příběhu. Lidé, kteří se v dokumentu 

objevují, jsou z různých společenských vrstev, různého vzdělání, od těch sociálně 

nejchudších až po politické představitele, kteří tvoří reprezentativní vzorek, aby si 

uživatel mohl udělat objektivní názor na pro problém, na který autoři upozorňují. 

 

Prostředí 

Díky prostředí lze lépe pochopit fungování konceptu Fort McMoney, které je 

zobrazováno třemi způsoby, podle toho, v jaké fázi se uživatel v prostředí nachází. 

V prvním případě se jedná o fázi, kdy se uživatel dostane přímo do nového obrazu, 

který tvoří statický panoramatický záběr. V každém takovém obraze se může uživatel 

pomocí kurzoru myší otáčet, dívat se kolem sebe a libovolně prozkoumávat okolní 

prostředí, které je rozděleno na statické pozadí a interaktivní prvky, pomocí kterých lze 

rozvíjet akci – objekty a figury. Odlišení postav od pozadí ve Fort McMoney je snadné. 

Pokud postavy nejsou pouze součástí pozadí, dávají po kliknutí možnosti další 

interakce. Poté, co uživatel prozkoumá vstupní statický obraz, má na výběr z několika 

dalších akcí, které se dají shrnout do následujících skupin: 
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 Rozhovor - Je-li v obraze postava, která není jen součástí prostředí, je 

možné s ní zahájit rozhovor. Uživatel může klást postavám před-vybrané 

nabízené otázky, a postava mu na ně odpovídá. V té chvíli se spustí 

videosekvence s odpovědí na otázku, a uživatel získává pasivní roli 

pozorovatele.  

 

 Prozkoumání prostředí - pomocí navigačních prvků se uživatel může 

pohybovat v prostředí a vstoupit například z venku do budovy, kde může 

stejným způsobem prozkoumat prostředí v budově (objevovat další 

prostředí, postavy, věci, přemísťovat se.) Toto prozkoumávání probíhá 

nejdřív jako interaktivní akt, pomocí kterého si uživatel spustí další video 

reportáže s informacemi, týkající se jeho výběru. 

 

 Přesun z obrazu do obrazu – nastává v případě, že uživatel vybere 

možnost prozkoumání nového obrazu, čímž dojde k jeho přesunu 

do dalšího obrazu (na jiné místo). Přesun je pro uživatele pasivní, jde 

např. o simulovanou jízdu autem, uživatel po cestě sleduje okolní krajinu 

města a budovy. Tento přesun je simulován opět pomocí krátkých video 

sekvencí.   

 

Komunikace mezi příběhem a uživatelem je kombinací přímých prezentací 

a zprostředkovanou komunikací, což přináší  aktivní zapojení uživatele 

do interaktivního prostředí.  

 

Diskurs 

Z hlediska vývoje diskurzu můžeme vidět více konceptů narativního hlasu. 

Především jde o výpovědi s pohledem na situace očima konkrétních lidí, žijících ve Fort 

McMurray. Tyto rozhovory přináší v první řadě doslovné percepční hledisko, když 

popisují pohled na reálnou věc/situaci svýma očima V případě, že se jedná o postoje 

a dojmy, nazýváme toto hledisko jako přenesené – konceptuální. Jako třetí se objevuje 

tzv. transponované hledisko, které je zájmové, kdy si postavy nejsou vědomi v současné 

chvíli situace, ve které se ocitají. Všechny druhy konverzací zahrnují jeden z těchto 

významů. Postavy mohou zprostředkovávat vnímání určitého objektu či událostí, či je 

prezentovat formou konceptuálního hlediska, nebo díky souvislosti s postavami jsou 
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evokovány jejich zájmy. Jako hledisko je označováno fyzické místo, ideologická situace 

či praktická životní orientace, které mají vždy vztah k narativní události. Narativní, 

hlasem je označena řeč či jiný explicitní prostředek, díky kterým jsou oznamovány 

uživateli události či existenty. 
65

 Pro co nejvíce široký záběr máme další entitu, a tou je 

vypravěč, který sahá tam, kam postavy uživatele nemohou uvést. 

 

Řečové akty 

Uživatel přichází do simulované přímé interakce s postavami. Jednání a řečové 

záznamy, zachycuje řeč postav. Může se jednat o monolog, který pokud nabere jako 

hlavní činnost funkci vyprávění, může postava převzít roli vypravěče, čímž přejde fáze 

vyprávění do sekundární funkce narativu. Dále se jedná o rozhovor mezi dvěma a více 

postavami, tzv. nezprostředkovaný dialog.
66

 

 

Vypravěč 

Vypravěč v dokumentu funguje jako interpretátor obecných a morálních 

poznámek. Je to typ skrytého vypravěče, a základ jeho zpráv uživateli je postaven 

na vnímání (např. popis prostředí), nikoli na zprávě o slovech (rozbor řeči postav 

v dokumentu). Jedná se o dramatický monolog, ztvárněný ženským hlasem, který nás 

provází prostředím, vysvětluje pravidla a ukazuje záchytné body v příběhu.  

Anachronické vyprávění přiděluje také vypravěči neobvyklou funkci v příběhu. Každý 

umělecký výtvor si určuje své hranice. Tón hlasu je naléhavý, často má vypovídající 

úlohu. Nejen, že vysvětluje pravidla, ale pomáhá uživateli orientovat se v situaci, jelikož 

poskytuje základní informace o tom, co se děje a v jaké situaci se právě nachází. 

Vypravěč oslovuje uživatele ve druhé osobě, čímž mu předává kontrolu nad situací 

a vtahuje ho do příběhu, kde získává svou roli. Lze zpozorovat také vyšší stupeň 

vypravěčského zprostředkování, který staví vypravěčovy uvozovací věty do role 

uvozovací myšlenkového procesu uživatele. 

  

 Vypravěč zde také neutrálně verbalizuje to, co by pouze samotné postavy 

nedokázaly předat. Utváří uživateli ucelenější a objektivní vhled na situace a také 
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zprostředkovává scénický popis. Atypické je, že na rozdíl od běžných dějových linií se 

vypravěč distancuje od funkce přístupu do vědomí postav, ale apeluje pouze 

na uživatelovo vědomi, například tím, že ho oslovuje, nebo v otázce prostoru informuje 

o místě, kde se právě nachází. Vždy se jedná o dějový moment přítomnosti, kvůli 

navození reálného zahrnutí uživatele do příběhu (vyjádřeno jako „teď a tady“). Funkce 

vypravěče ve Fort McMoney nevykazuje moc viditelný dějový pohyb.
67

  

3.2 Formální a technické prvky interaktivity v dokumentu Fort 

McMoney  

Četnost a možnosti interaktivních prvků určuje, jakou úroveň interaktivity tento 

dokument vykazuje. Obraz o struktuře a designu dokumentu umožňují snadněji 

přistupovat k obsahu interaktivního dokumentu a porozumět jeho funkci a sdělení, 

kterou můžeme dělit na informativní a polemickou. Informativní funkce poskytuje 

uživateli informace o místech, životě a podmínkách místních obyvatel. Polemická 

funkce prezentuje témata, vyskytující se v konkrétních situacích. 

 

Stav 

Rozbor stavu formálních prostředků popisuje stavební prvky narace dokumentu 

Fort McMoney. 

1) Symboly - označují možnost jednání uživatele, nejčastěji se jedná o kreslené 

navigační komponenty 

2) Texty – titulky u dialogů, popisky postav a interaktivních prvků 

3) Fotografie - panoramatická fotografie míst tvořící prostředí, v němž se 

uživatel nachází a v němž má prostor k další interakci 

4) Videozáznamy - video sekvence, v rámci kterých uživatel je uživatel 

pasivním divákem, nemůže nijak reagovat, může jen pozorovat děj, nebo 

video přeskočit. 

5)  Zvukové záznamy – každé prostředí je doprovázeno skutečnými ruchy 

a jsou nezávislé na interakci uživatele 

6) Mluvené slovo – vypravěč v příběhu uvádí uživatel do konkrétních situací, 

po najetí kurzorem myši na postavu a kliknutím se v některých případech 

ozývá mluvící hlas postavy, v rozhovorech s postavami probíhá konverzace, 
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kdy postavy odpovídají na vybrané otázky uživatele, které se většinou týkají 

třech hlavních podtémat. 

7) Interaktivní prvky – slouží k navigaci uživatele v příběhu, výběru 

pokračování děje, vracení se v ději, hlasování. 

 

Tyto jednotlivé segmenty tvoří obrazy, které uživatel může procházet, a které 

mu nabízejí podrobnější zkoumání prostředí a sledování postavy v každodenním životě. 

Otáčením se v prostředí získává uživatel dojem, že je součástí příběhu. Tento pocit 

dotvářejí záběry, které jsou natočené ruční kamerou, která sleduje cestu jednotlivých 

subjektů, např. následuje chůzi postav. Tím se zvětšuje dojem, že s ním uživatel 

doopravdy sdílí zkušenosti a momenty ze života, jakoby byl ten, kdo skutečně postavám 

naslouchá. Zvuk mluvené slovo v popředí s autentickými zvuky a hudbou v pozadí, 

čímž utváří další pohlcující zážitek. 

 

Mezi jednotlivými obrazy, ve kterých se lze pohybovat, probíhají 

videosekvence, kdy velmi často uživatel stává pozorovatelem, a kupříkladu cestuje 

autem. Tyto momenty zobrazují záběry na okolní krajinu a prostředí, například 

z výhledu auta. Na první dojem se tyto video pasáže mohou zdát nepodstatné, či skoro 

zbytečně. Ve skutečnosti mají zásadní význam právě z hlediska dokumentaristiky. Čím 

dále se pohybuje uživatel dál od města, tím širší vidí záběry okolí, a tím podtrhuje 

problematiku tématu o mohutném olejovém průmyslu a jeho vlivu na životní prostředí 

a společnost. 

 

Akce 

Interaktivní prvky umožňují uživateli manipulaci a fungování v interaktivním 

prostředí. Každý komponent vykazuje určité manipulační vlastnosti.  

 

1) Pro základní pohyb v prostředí používá uživatel kurzor myši. Ve statickém 

prostředí se lze pomocí pohybu kurzoru v obraze otáčet. 

2) Navigační lišta – zobrazuje se v dokumentu ve chvíli, kdy probíhá audiovizuální 

sekvence. Uživatel v danou chvíli nemá možnost interakce, může sledovat 

nabízený obsah, nebo ho pomocí tlačítek pozastavit či úplně přeskočit. 

3) Šipky – Pro pohyb v prostředí a výběr akce slouží šipky, které se zobrazují 

přímo v prostředí. Kliknutím na šipku se uživatel přesouvá napříč prostředími. 
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4) Výběrová pole – možnosti volby uživatele pomocí polí, která posouvají vývoj 

příběhu, například když uživatel vybírá otázky v rozhovoru.  

 

Obrázek 4  - Navigační lišta, zdroj: webová stránka Fort McMoney 

 

Obrázek 5 – Šipky, zdroj: webová stránka Fort McMoney 

 

Uživatelský vklad 

Uživatelský vklad je typickým příkladem participačního režimu. Již při první 

návštěvě dokumentu Fort McMoney je uživatel upozorněn na to, že sbírá zkušeností 

v rámci poznávání prostředí, což bude mít vliv na jeho konečné hlasování v referendu. 

Přesněji řečeno, za každé kliknutí a poznávání získává uživatel body, které se sčítají 

a na základě kterých uživatel později hlasuje v referendu. Hlasováním je podmíněno 

určitým počtem zkušeností, a uživatel jím přispívá k výsledkům kolektivních poznatků 

a transformaci Fort McMoney samotného.  

 

 

  Obrázek 6 - Výběrová pole, zdroj: webová stránka 

Fort McMoney 

Obrázek 7 - Možnosti uživatelského vkladu Fort 

McMoney, zdroj: webová stránka Fort McMoney 
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Dalším uživatelským vkladem je přispívání do otevřené diskuze. Tuto možnost 

má uživatel neomezeně a nezávisle na fázi, ve které se v dokumentu nachází. Diskuze 

ovšem probíhá přes sociální síť Twitter, kde musím být ovšem uživatel také 

registrovaný. Nejnovější diskuzní příspěvky se zobrazují v rozhraní mapy Fort 

McMoney a uživatel na ně může reagovat (dojde k přesměrování na Twitter v nově 

otevřeném okně.) 

3.3 Výsledky analýzy dokumentu Fort McMoney 

Fort McMoney se liší od tradičního filmového dokumentu především časem 

a osnovou uspořádání. Pořádek událostí nejen že je anachronní, což mimochodem může 

být filmové dílo také, ale pomocí interaktivních prvků akce si sám uživatel volí pořadí 

události dle své preference a tím konstruuje svůj vlastní, jedinečný příběh takovým 

způsobem, že je narativ zcela nelineární, avšak získané zkušenosti se uživateli 

uchovávají v databázi. Trvání FortMcMoney není časově omezené a nelze označit, kde 

začíná a končí. Uživatel se může napojit do příběhu ve více bodech. Dokument využívá 

k navigaci hypertextové odkazy, čímž přináší decentralizovaný systém, a uživatelský 

dojem nekonečnosti a pohybu napříč prostředím. 

 

 V rozboru existentů se objevuje zásadní rozdíl při zkoumání prostředí, které 

díky interaktivnímu charakteru není jen pasivně zobrazováno. Z hlediska postav je 

rozdíl v zahrnutí uživatele do příběhu, jakožto hlavní postavy všech jednání. 

Při zobrazování událostí, uživatel získává pasivní roli, například při přesunu z místa 

na místo, kdy absolvuje jízdu autem a pozoruje okolní prostředí města a nijak se 

do příběhu nezapojuje. Pasivní úseky probíhají jako filmové záběry v určité 

posloupnosti, čímž se přibližuje lineárnímu filmovému vyprávění, stejně tak jako 

zpracování rozhovorů a výpovědí obyvatel. Tyto rozhovory může do jisté míry uživatel 

ovlivňovat, ať už délkou či volbou tématu, avšak při odpovědi se uživatel opět dostává 

do pasivní role diváka. 

 

Jednání uživatele v příběhu má explorativní funkci, zároveň funkci role-playing 

i konfigurativní funkci. To znamená, že interaktivní akční prvky dávají možnost vybírat 

si posloupnost událostí, rozkrývat na první pohled skryté obsahy, volit si obsah dle 

preference a získat roli hlavní postavy. Ať už se jedná o rozhovory, exkurze po okolí 

či zkoumání věcí, byly zjištěny čtyři skupiny akčních prvků sloužící pro veškerou akci 



   

 

38 

  

v obrazech.  Tyto skupiny zahrnující navigační komponenty, výběrová pole i ostatní 

možnosti pohybu uživatele v prostředí. Díky přítomnosti prvků uživatelského vkladu 

(hlasování uživatele v referendu) a výskytu většího množství akčních prvků je zřejmé, 

že Fort McMoney vykazuje vysokou úroveň interaktivity. Zároveň zahrnuje tři ze čtyř 

módů přístupu chápání interaktivity. Dokument je jak konverzační – má povahu 

počítačové hry, která vyžaduje interakci mezi počítačem a uživatelem v prostředí, tak 

využívá hypertextových odkazů v navigaci, díky čemuž uživatel hledá vlastní cestu přes 

několik možností narace. Tento hypertextový režim je kategorický, jelikož uspořádání 

událostí není linerání a navrhuje ekvivalentní narativy. Zároveň má participační povahu, 

která spoléhá na aktivní účast uživatele a jeho vklad. Díky tomuto vkladu a vkladu 

ostatních uživatelů, se proměňuje určitá část dokumentu, čímž se projevuje také 

zkušenostní režim, a uživatelé mohou sledovat názory dalších uživatelů, ať už 

v proměně procentuálního vyjádření výsledků voleb při hlasování přímo v dokumentu, 

nebo sdílením dalších obsahů či diskuzi na sociální síti Twitter. 
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4. Mumbai madness – Traffic in a megacity 

Mumbai madness (http://webdocs.dw.com/mumbai/english) je dílem berlínského 

filmaře Carla Giestorfera, který se rád věnuje lidským příběhům, vědě a přírodě. Tento 

interaktivní webový dokument vznikl v roce 2013 a je součástí projektu „Global Ideas“ 

multimediálního projektu Deutsche Welle, který se zabývá problematikou klimatických 

změn a prezentuje jednotlivé projekty jako kampaň na ochranu klimatu.  

  

Mumbai madness pojednává o dopravě a velkém provozu v Bombaji, kde žije 

přes 20 milionů lidí, kteří cestují napříč přeplněnými ulicemi. Mezi nimi žije také mladá 

Indka jménem Bhawa. Dokument zobrazuje její každodenní dojíždění do práce, které jí 

zabírá mnoho času. Příběh začíná v jejím bytě, odkud se dopravuje nejprve motorovou 

rikšou, pokračuje vlakem a v poslední části dojíždí taxíkem. Uživatelé mohou postupně 

následovat dívku při její cestě do práce, nebo se věnovat rozhovorům s jinými obyvateli 

města. Celý příběh zobrazuje, jak je cestování pro místní obyvatele důležité, přestože je 

pro ně při místní hustotě provozu škodlivé a stresující. 
68

 

 

Dokument je opět volně dostupný na uvedené webové stránce. K jeho zhlédnutí 

není nutná registrace, což je dáno jednodušším systémem jeho fungování, který je 

na první pohled zřejmý (např. při porovnání s dokumentu Fort McMoney). Celý je 

dokument je jakousi prezentací, vloženou do samostatného okna na webových stránkách 

webdocs. 

 

4.1 Rozbor narativní struktury Mumbai madness 

4.1.1 Čas a osnova 

Čas narativního vyprávění záleží na volbě a preferenci uživatele. Dokument se 

skládá z jednotlivých částí, nejčastěji z video sekvencí a fotografií, které tvoří slide 

show. Videosekvence trvají zhruba jednu až tři minuty čistého času, tedy pokud uživatel 
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O

braz 

 

video v části nepřeruší, či úplně nepřeskočí. Po skončení videa se uživatel vždy ocitne 

ve statickém obrazu, kde má na výběr ze dvou až tří možností, které následně spustí 

další krátkého video s reportáží či rozhovorem na téma dle uživatelské preference. Tak 

uživatelská volba ovlivňuje jak pořádek, tak trvání celého dokumentu. Za předpokladu, 

že divák absolvuje dokument od začátku až dokonce, lze určit jeho minimální délku 

trvání, která při projití základních událostí činí 5 minut a 48 vteřin, což je celkový čas 

videí, které se týkají cesty Bhawy bez započítání času prodlevy, který zahrnuje interakci 

a za předpokladu, že uživatel projde všechny videosekvence pouze jedenkrát. V případě, 

že uživatel projde zároveň i všechny doplňující videosekvence, čistý čas všech 

pasivních pasáží je 15 minut 15 vteřin, opět za předpokladu, že všechna videa uživatel 

zhlédne jedenkrát. 

 

Pořádek  

Konstrukce událostí má pevně dané uspořádání. Jednotlivé události na sebe 

navazují striktněji, než tomu bylo například u předchozího zkoumaného projektu. 

Uživatel sice opět volí následující událost pro pokračování příběhu, ovšem struktura 

celého vyprávění je striktně předurčena. Následující schéma ukazuje pořádek hlavních 

událostí, které tvoří celý příběh. 

 

Hlavní pořádek událostí tvoří příběh Bhawi a její cestu do zaměstnání různými 

dopravními prostředky. Jednotlivé události jsou označeny čísly, takže např. 1. událost 

vypovídá o cestě Bhawy vlakem, druhá taxíkem atd. Volba uživatele směřuje 

ke sledování cesty Bhawy, což tvoří první primární linii událostí. Šipky představují 

možné jednání a výběr uživatele z událostí. Kružnice značí obrazy, které předcházejí 

událostem a v rámci nichž probíhá výběr další události.  

 

  Událost 1.         Událost 2.           Událost 3.  Událost 4.  Událost 5. 

 

 

Jako druhou možnost může uživatel zvolit v obraze další událost, která se netýká 

pouze Bhawy, ale okolního prostředí, ve kterém Bhawa cestuje. Např. od prvního 

obrazu uživatel sleduje 1. událost (tedy Bhawinu cestu vlakem) po skončení videa se 

ocitne v 2. události, kde cestuje taxíkem. Zároveň je uvedena možnost, zjistit něco 

Obrázek 8 - Pořádek událostí hlavního příběhu, první linie, zdroj: vlastní zpracování  
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o policistovy, který řídí místní chaotický provoz, což lze nazvat jako odbočující událost 

(odbočka). 

 

  Událost 1.          Událost 2. Událost 3. Událost 4. 

 

 

  Odbočka  Odbočka 

 

 

Po odbočce od hlavní linie nastává to, že se divák vždy automaticky vrací zpátky 

k primární linii událostí.  Neexistuje žádná další přímá cesta uspořádání jednotlivých 

událostí. Příběh má tedy dvě linie. Primární, která vede přes hlavní vyprávění, 

a sekundární, která zahrnuje odbočky. 

 

Další možnost ovlivňující pořádek tvoří mapa, kterou má divák k dispozici 

při každém výběru další události. V mapě jsou zaznamenané všechny obrazy, kterými 

divák postupně prochází. Každý obraz obsahuje volbu události, která následně ovlivňuje 

pořádek dalších událostí. Pomocí uživatelské mapy se divák může vracet do kteréhokoli 

obrazu a všechny události v něm projít znovu. Může se však takto vracet pouze 

do obrazů a událostí, které již absolvoval. Po uplynutí události se uživatel nevrací zpět 

do mapy, nýbrž navazuje ve vybraném místě na událost příběhu v hlavní linii, čímž 

dochází k pokračování v hlavní linie vyprávění. 

 

 

  Událost 1.           Událost 2. Událost 3. Událost 4. 

 

 

 Odbočka Odbočka 

 

MAPA 

 

 

Obrázek 9 - Pořádek událostí hlavního příběhu včetně odboček, zdroj: vlastní 

zpracování 

   

    

    

Obrázek 10 - Pořádek událostí hlavního příběhu včetně odboček a mapy, zdroj: vlastní zpracování 
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Uživatel si volí sice pořadí událostí, což by mohlo ukazovat spíše na anachronní 

uspořádání událostí, ale narativní hlas striktně navrhuje uživateli jasnou lineární 

posloupnost událostí, kterou primárně struktura děje zachovává. Volba událostí 

uživatele přes navrhovanou navigaci v obrazech zachovává tuto lineární strukturu 

narace, ze které se teoreticky může utvořit anachronická, ale jen v případě, bude-li 

docházet k záměrnému přeskakování primárních událostí a následné navracení se k nim, 

pomocí navigační mapy, ale takovou tendenci dokument sám o sobě v příběhu 

nevykazuje, ani k ní uživatele, vstupujícího do příběhu nesměřuje. 

 

Trvání 

Pořádek zásadním způsobem ovlivňuje trvání celého vyprávění. Pokud chce 

uživatel projít celý dokument, tedy od začátku do konce, musí minimálně projít všechny 

primární události. U dokumentu Mumbai madness je jednoznačný začátek i konec. 

Po stisknutí tlačítka play proběhne úvodní videozáznam (událost), která nasměřuje 

diváka do děje. Konec naopak přivede diváka do obrazu, kdy má možnost - 1) projít 

celý dokument znovu od začátku, 2) zobrazit si mapu (a tak se vrátit pouze do vybrané 

části) 3) zjistit, kdo tento dokument vytvořil. První a druhá možnost zaručují potenciální 

nekonečnost, kdy se divák může neustále vracet do konkrétních částí příběhu. 

 

Celkové trvání závisí na volbě uživatele.  Může docházet ke shrnutí událostí, 

v případě, že se uživatel posune o kus dál ve videosekvenci, případně některou událost 

přeskočí, v té chvíli se stává diskurs kratší, než je čas příběhu. Další nejčastějším 

trváním je scéna, u které se rovná čas diskursu času příběhu, například některý druh 

rozhovorů.  A další pozorovatelné trvání je pauza, tedy uživatel může příběh zastavit, 

k samovolnému zastavení dochází při tom, když nastává další obraz, který přináší 

možnost volby divákovi, lze ho nazvat také mezičasem (příběh jako takový 

nepostupuje). 

 

Frekvence 

Frekvence událostí jsou obsaženy všechny, tedy jak singulativní a multi-

singulativní, tak repetitivní a iteraktivní. Tyto frekvence se vzájemně kombinují. 
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4.1.2 Existenty 

U velikosti záběrů se jedná většinou o celek, který zabírá široké okolí Bombaje, 

nebo polo-celek, který je využíván v případě rozhovorů.  Objevují se také detaily, které 

autor využívá k prostřihu mezi celky a polo-celky. Jednotlivé záběry mají reálné barvy, 

světlo i obrysy. Kamera následuje především hlavní postavu, točí ji zboku, okolí lehce 

shora. Záběry jsou většinou točené širokoúhlým objektivem tak, aby se prostředí 

přiblížilo uživateli, jako by ho vnímal svým vlastním okem. Obraz je většinou ostrý, 

v některých rychlejších záběrech, například při jízdě dopravními prostředky, mírně 

roztřesený. 

 

Postavy 

Hlavní postavou příběhu Mumbai madness je mladá dívka Bhawa. Uživatel 

poznává příběh Bhawy, jakým způsobem a kam dojíždí do zaměstnání. To jsou fakta, 

která se divák dozvídá přímo. Nepřímo mu jsou ukazovány další okolnosti, které si 

uživatel logicky odvodí, například podmínky žití a cestování v Bombaji, které jsou 

viditelné při pozorování všech událostí. Další postavy přítomné v příběhu jsou účastníci 

dopravy, se kterými Bhawa cestuje. Ty přináší další krátké výpovědi o místním životě, 

dopravě a podmínkách. Tyto narativy nám evokují místní svět, díky které uživatel 

získává osobní obohacení o reálnou zprostředkovanou zkušenost. Důkladnější rozbor 

postav a určení konkrétnějších rysů (například vlastnosti, či odlišnosti postav) nejsou 

v tomto případě klíčové. Postavy nejsou součástí žádného dlouhodobého jednání, pouze 

podávají výpověď a hodnocení k zobrazované problematice, a nedochází k žádnému 

vývoji postav. Kromě hlavní postavy se objevuje v dokumentu postava řidiče rikši, 

řidiče taxíku, rodina žijící ve slumu u nádraží, policista. 

 

Prostředí 

Celý dokument je ne příliš obsáhlý, ať už časově, či zpracováním, proto lze 

pojmout všechna prostředí, která se v něm objevují. V první řadě je to to město Bombaj, 

v rámci kterého se veškerý děj odehrává. Dalším prostředím je domov Bhawy, odkud 

vypráví svůj příběh, komentuje své cestování, zobrazuje fotky ze soukromí. Další 

prostředí jsou dopravní prostředky, okolní slumy, policejní stanice a také město 

zobrazující žijící spoluobčany. Někteří jsou zobrazeny také v záběru, ale vzhledem 

k tomu že nemají žádnou další roly – například monolog, zůstávají pouze součástí 
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prostředí, nikoli postavou narativního vyprávění. Prostředí lze rozdělit na dva druhy. 

Prostředí zobrazené ve videosekvencích, které zobrazují události, a prostředí 

na fotografii, které zobrazují obrazy a navigační prvky. 

 

Diskurs 

Forma diskurzu zobrazuje události z percepčního hlediska – naraci rozvíjí popis 

reálných situací, o kterých postavy podávají přímé výpovědi. Autentické záběry 

a fotografie tvoří další formu výpovědi, o velkých sociálních rozdílech, chudobě, 

přelidněnosti a chaotické organizaci fungování města a místní dopravy. Zvukové stopy 

prezentují místní rozruch a je další formou přímé, narativní výpovědi. Hlavní postava 

svou výpovědí přináší konceptuální hledisko – výpověď zahrnuje její postoj a dojmy, 

například hodnocení cestování v Bombaji atd. Transponované hledisko je obtížné 

hodnotit, postavy si povětšinou uvědomují problematiku, o které podávají výpověď, 

a v níž se jako obyvatelé Bombaje ocitají.  

 

Řečové akty 

Napříč celým dokumentem se uživatel setkává s řečovými akty pouze ve dvou 

případech. Hlavní řečový akt je výpověď hlavní postavy Bhawy, která komentuje svou 

cestu a její okolnosti. Další řečové akty probíhají jako monology vedlejších postav. Tyto 

řečové akty utváří spíše zprostředkovaný narativ. 

 

Vypravěč 

Vypravěč v dokumentu není známý. Jeho funkci nahrazuje interpretační 

prostředek, jímž se stávají navigační prvky, které zobrazují směr toho, co může uživatel 

očekávat a zvolit. Roli vypravěče částečně přebírá hlavní postava Bhawy, která 

uživatele uvádí do děje, čímž úloha hlavní postavy přechází částečně do sekundárního 

diskurzu. 

4.2 Formální a technické prvky interaktivity v dokumentu 

Mumbai madness 

Stav 

Rozbor stavu formálních prostředků a stavební prvky: 

1) Symboly - kreslené navigační komponenty, loga, obrázek mapy 

2) Texty – titulky u dialogů, popis projektu při kliknutí na sekci „o projektu“ 
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3) Fotografie – fotografie ze života hlavní postavy, fotografie tvořící slide 

show, zobrazující prostředí a nahrazující vypovídající funkci videosekvencí 

4) Videozáznamy – videosekvence, ve kterých probíhají události děje 

5)  Zvukové záznamy – každé prostředí je doprovázeno skutečnými ruchy 

autentické k zobrazenému prostředí, podkreslující hudba v úvodu 

6) Mluvené slovo – vyprávění postav ve videosekvencích, audio záznamy 

vyprávění při zobrazování fotografií 

7) Interaktivní prvky – navigační prvky, výběr pokračování děje, vracení se 

v ději,  

 

Symboly nejsou v dokumentu nijak výrazné, fungují především jako nenápadný 

doplněk. Texty se objevují ve formě popisků a titulků u dialogů, kde slouží k překladu 

hindštiny do angličtiny. Fotografie a videozáznamy, tvoří hlavní skladbu celého 

dokumentu a dochází k rovnoměrnému prolínání obou stavebních prvků. Obrazová 

stránka je aktivně doplněna o zvukovou. Autentické ruchy a indickou hudbu v pozadí si 

může uživatel zcela ztlumit, stejně tak si může zvolit kvalitu přehrávání, či zda chce být 

v módu malého okna nebo zobrazit dokument na celé obrazovce. Mluvené slovo se 

vyskytuje pouze v případě monologu postav, při němž můžeme vidět jak mluvící 

postavu samotnou, tak doplňující reportáže a fotografie, přibližující téma, o kterém 

postava mluví. Celou prezentaci pak doplňují interaktivní prvky sloužící pouze 

k navigaci uživatele. 

Akce 

Veškeré interaktivní prvky, které dokument obsahuje, slouží k výběru 

a následující akci, případně k vrácení se k některé z předchozí události. 

1) Navigační prvky: 

a) Šipky s popiskem, pro volbu další akce. 

 

 

 

Obrázek 11 - Navigační prvky Mumbai madness,  zdroj: 

webová stránka Mumbai madness 
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b) Mapa – slouží k návratu uživatele k již absolvovaným událostem 

 

 

 

2) Výběrové pole – po kliknutí na symbol mapy se zobrazí možnosti na velké mapě 

 

 
 

 

 

Uživatelský vklad 

Dokument nenabízí uživateli žádnou možnost vlastního vkladu. 

4.3 Výsledky analýzy dokumentu Mumbai madness 

Dle analýzy narativní struktury jasně lze vidět, že struktura narace je poměrně 

striktně předurčená. Pořadí událostí nabízí většinou dvě linie děje, z nichž jedna je 

hlavní, kterou uživatel musí absolvovat vždy nevyhnutelně, a druhá doplňková, kterou 

absolvuje pouze, pokud chce. Události na sebe navazují vždy ve stejném 

pořadí (i v případě vrácení se k některé z událostí) souvisejí spolu a navzájem se 

předpokládají. Navíc má Mumbai madness pevně definovaný začátek a konec, proto se 

svým lineárním uspořádáním přibližuje filmovému vyprávění. Po stisknutí přehrávání se 

uživateli představí hlavní postava Bhawa v úvodním krátkém videu a uvede do příběhu 

místo vypravěče. Interaktivní prvky dávají uživateli možnost výběru cesty v každém 

novém obraze. Těchto obrazů je celkem pět, a pětkrát se tedy uživatel může rozhodnout, 

jak bude pokračovat v příběhu a spustit si například jen některá doplňková videa, nebo 

se naopak k některým vrátit pomocí navigační mapy. V závěrečném obraze se uživatel 

Obrázek 12 - Navigační mapa a výběrová pole Mumbai madness, zdroj: 

webová stránka Mumbai madness 

Obrázek 13 - Výběrové pole Mumabi madness, zdroj: webová 

stránka Mumabi madness 
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může vrátit do kteréhokoli obrazu, nebo spustit celý dokument znovu, čímž uživateli 

dává dojem nekonečnosti. 

 

Interaktivní prvky, jsou v dokumentu zastoupeny dvěma druhy a není přítomna 

žádná forma uživatelského vkladu. Celkové zastoupení interaktivních prvků je malé, 

proto lze určit, že se jedná o nízkou úroveň interaktivity,
69

 která vyžaduje interakci 

pouze v navržené navigaci. O to více se opět tato forma přibližuje tradičnímu 

filmovému zpracování, vzhledem k časté pasivní úloze uživatele a již zmíněné lineární 

posloupnosti událostí. Dokument je umístěn na webové stránce jako plugin flashového 

přehrávače, který obsahuje výslednou prezentaci (slide show). Uživatel získává 

explorativní roli při volbě další události, ke které ho směrují navigační prvky jakožto 

hypertextové odkazy, které dokazují hypertextovou povahu dokumentu. Vyprávěcí 

hypertextová struktura dokazuje přítomnost dominantní příběhové linie, a celková 

narativní struktura je reaktivního charakteru. 

                                                 

69
 GIFREU, Arnau. The interactive multimedia documentary. A proposed model of analysis. Departament 

de Comunicació. Universitat Pompeu Fabra, 2010, s. 141 
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5. Mapping main street 

Projekt Mapping main street (http://www.mappingmainstreet.org/2008.html) 

vznikl v roce 2008 s příchodem finanční krize v Americe v době voleb, kdy tento termín 

používali politici jako označení pro střední třídu bělochů. Tvůrci tohoto dokumentu 

Kara Oehler, Jesse Shapins, James Burn a Ann Heppermann  si vzali za cíl, rozvrátit 

užívání tohoto termínu, ve smyslu, ve kterém byl zobecněn a začali dokumentovat 

každou ulici v Americe s názvem „Main“ pořízením fotografií, videa, zvuku,   napsáním 

krátkého příběhu ze skutečných ulic. V současnosti je zdokumentováno přes 800 ulic 

v Americe. Tento dokument stále pokračuje i po devíti letech, kdy se stále rozrůstá o 

další materiály. Původní upozornění na problém toho, že politici nerozumí lidem, se 

rozrostl do hloubky, jelikož se ukázalo, že stále více Američanů si také nerozumí 

navzájem. 

 

Zdokumentované ulice dobře ukazují veškeré rozdíly, nejen mezi ulicemi 

samotnými, ale také mezi žijícími lidmi v jejich okolí a jejich sociálními životními 

podmínkami. Některé ukazují, jak se bohatství drží v rukou jen malé skupiny lidí, 

některé zase nárůst nezaměstnanosti, závislost na drogách a prostituci, některé naopak 

vzkvétající tendence s přílivem nových pracovních míst. Projekt je financován 

z Berkmanova centra pro internet a Harvardskou univerzitou. Kdokoli může přispívat 

zdokumentováním a přidávat své materiály na sociální sítě s hastagem 

#mappingmainstreet a přispívat tak ke shromažďování dalších příběhů. 

 

Celý dokument funguje jako databáze materiálu na webové stránce, kde může 

uživatel libovolně vyhledávat žádaný obsah, nebo prohlížet navrhované příspěvky. 

Na stránce je několik podoken, se kterými může uživatel pracovat. Vyhledávací lišta, 

kde lze vyhledat místo, o které má uživatel zájem, dále okno zobrazující obsahy, a okno 

s mapou, kde může uživatel klikat a volit požadovaný obsah. 

5.1 Rozbor narativní struktury Mapping main street  

5.1.1 Čas a osnova 

 Čas narace nelze jednoznačně definovat, vzhledem k formátu zpracování 

dokumentu, který slouží jako databáze pro velké množství materiálu, který neustále 

http://www.mappingmainstreet.org/2008
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přibývá. Jedná se různorodé obsahy, které spojuje téma a myšlenka, ale jinak mohou být 

odlišného charakteru, zpracování a délky. Tato forma nemá zobrazovat ani nabízet 

uživateli ucelené jednotné vyprávění s konkrétním příběhem a konkrétními postavami, 

proto bude analýza narace trochu přizpůsobena této formě, protože nelze udělat tak 

podrobný rozbor některých kategorií, např. pořádku a trvání, jako to bylo možné 

u předešlých dvou dokumentů. 

 

Pořádek 

Obsahy jsou roztříděny podle krajů na mapě, dále jsou jednotlivá města seřazena 

podle abecedy, čímž je dáno také primární pořadí obsahů, vztahujících se k těmto 

městům.  Po spuštění, probíhá slide show, která přehrává po sobě jdoucí obsahy, které 

uživatel může libovolně sledovat a přeskakovat. Tyto obsahy zahrnují v některém 

případě události i postavy, někdy pouhou prezentaci míst bez obsažení narativního 

hlasu. 

 

Trvání  

Výsledná narace každého uživatele bude mít vždy rozdílnou povahu i různé 

druhy trvání, ať už samotných událostí, tak diskurzu. Diskurz ve vztahu k naraci probíhá 

především jako scéna, zachycuje události v reálném čase a trvání diskurzu se naraci 

rovná. V některých případech lze považovat například prezentaci fotografií jako shrnutí, 

protože čas diskurzu jejich samotného zobrazení je krátký, ale události, které zobrazují, 

shrnují delší časový úsek. 

 

Frekvence 

Frekvence obsahů je nejčastěji singulativní a multisingulativní. Výjimečně 

dochází také k iteraktivní frekvenci.  

5.1.2 Existenty 

Ulice a prostředí jsou zaznamenávány nejčastěji v záběru celku, rozhovory jako 

polo-celek, proložený detaily. Obrys, textura a sytost se liší podle užitého média, 

zobrazujícího prostředí. V případě video sekvencí se jedná o analogické zobrazení 

prostředí, jelikož tyto existenty jsou zachovány tak, aby co nejpřesněji zobrazovaly 

realitu, je však znát, že kvalita materiálů se liší podle použitých zařízení, a to i v případě 

ostrosti a zobrazení barev. U fotografií jsou často patrně různé úpravy, například použití 
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barevných filtrů.  Záběry jsou pořizovány z přímých úhlů vzhledem k zaznamenávaným 

objektům.  

 

Postavy 

Koncept celého dokumentu přináší s sebou oproti dvěma předchozím projektům 

zásadní změny. Z hlediska postav je komplikované definovat, koho je možné označit 

jako postavu a provést rozdělení na hlavní a vedlejší postavy. Je však nutné definovat 

alespoň základní rozdělení, přestože postavy mají jinou povahu, než v předchozích 

projektech. Postavy, které se objevují na pozadí videí a fotografií, jsou pouhou součástí 

prostředí. Jako postavy lze brát osoby, které vystupují v rozhovoru a mají pro uživatele 

vypovídající hodnotu, nebo postavy, které sice nejsou viditelné, ale jejich hlas zní 

v pozadí fotografií jako audio záznam, který stejně tak přináší uživateli klíčovou 

výpověď z hlediska jeho utváření vlastního příběhu jako postavy, které jsou viditelné.  

 

Prostředí 

Základní prostředí tvoří mapa, která zobrazuje, města s ulicemi, které mají 

v názvu „Main.“ Celkem je těchto ulic zachycených v dokumentu přes 800. Každé 

prostředí zahrnuje obsahy, které zobrazují vždy jednu ulici, jejich okolí, domy, obchody 

a domy žijících obyvatel. Příběh každé ulice může tvořit např. jedno video, nebo 

prezentace fotografií, nebo spojení více různých druhů obsahů. 

 

Diskurs 

Formu vyprávění utváří databáze s videosekvencemi, fotografiemi a zvukovými 

stopami, seřazenými podle krajů a měst. Jsou zachycena jednotlivá místa a lidé žijící 

v nich, kteří přinášejí výpovědi o „Main“ ulici, a jejich životech vztahujících se k ní. 

Výpovědi dokazují percepční hledisko přímé prezentace, počítá se také se 

zprostředkovanou prezentací, která předpokládá vývoj komunikace uživatele. 

 

Řečové akty a vypravěč 

Výpovědi postav probíhají nejčastěji formou monologu, avšak v některých 

případech tyto výpovědi přecházejí do sekundárního diskursu, jelikož z části nahrazují 

roli vypravěče v kombinaci s hypertextovou navigací, která stejně tak určitým 

způsobem nahrazuje vypravěčovu roli. Vypravěč by v případě filmového vyprávění 

s největší pravděpodobností situoval uživatele či diváka do kontextu a informoval ho 
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o základních skutečnostech, které by jinak neměl možnost zjistit. Zde je však situace 

jiná, vypravěč není třeba, jelikož všechny tyto informace se uživatel dočte v navigačním 

systému a kontext si sám doplní postupný zobrazováním obsahu a výpověďmi. 

 

5.2 Formální a technické prvky interaktivity v dokumentu 

Mapping main street 

Stav 

Rozbor formálních prostředků a stavebních prvků: 

1) Symboly - kreslené navigační komponenty, kreslené symboly na mapě 

2) Texty – titulky u dialogů, texty obsahů (název, autor), texty na mapě 

3) Fotografie – fotografie tvořící slide show nahrazují povahu videosekvence 

a zobrazují prostředí a postavy 

4) Videozáznamy – funkce videosekvence je stejná jako u slide show, 

zobrazují jednotlivá prostředí a postavy 

5)  Zvukové záznamy – skutečné ruchy v pozadí videosekvencí a slide show, 

hudba jako podkres, některé obsahy nemají zvukovou složku 

6) Mluvené slovo – vyprávění postav ve videosekvencích, audio záznamy 

s výpověďmi postav 

7) Interaktivní prvky – navigace uživatele v příběhu pomocí mapy 

pro pokračování děje, pozastavení či přeskočení obsahu   

 

Největší podíl obsahu tvoří fotografie uspořádané jako slide show, doplněné 

o ruchy, audio záznamem či bez zvuku, nebo video sekvence s původním zvukem, 

případně doplněné o hudební podkres. Pomocí mapy si uživatel volí místa, u kterých si 

chce zobrazit obsah. Pro vyhledávání  

 

Akce 

1) Navigační prvky: 

a) Šipky pro přeskakování událostí + tlačítko play/pause, vyhledávací lišta 
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b) Mapa – slouží k organizaci obsahu a orientaci uživatele 

 

2) Výběrové pole – po kliknutí na kulaté symboly na mapě se uživateli zobrazí 

požadovaný obsah 

 

     Obrázek 16 - Výběrová pole a uživatelská mapa, zdroj: webová stránka Mapping main street 

Uživatelský vklad 

Celé fungování dokumentu je založeno především na předpokladu neustálého 

rozvíjení uživatelského vkladu. Tento proces neprobíhá v dokumentu jako takovém, 

nevyžaduje po uživateli žádné přihlášení, nebo přímý a okamžitý vklad. Uživatelský 

vklad probíhá přes webové stránky třetích stran, sociální sítě sloužící ke sdílení 

fotografií a video obsahů, konkrétně přes sociální síť Flickr (pro fotografie) a Vimeo 

(pro videa). Tam mohou uživatelé vkládat libovolné obsahy z různých ulic v Americe 

s názvem Main. Sdílený obsah je však nutné označí hashtagem (klíčové slovo 

 

Obrázek 15 - Vyhledávací lišta, zdroj: webová stránka Mapping main street 

Obrázek 6 - Vyhledávací lišta, zdroj: webová stránka Mapping main street 

Obrázek 14 - Navigační prvky, zdroj: webová stránka Mapping main street 
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využívané na sociálních sítích za znakem křížku) #mappingmainstreet, díky kterému 

uživatel přiřadí svůj obsah ke skupině materiálů, patřících k tomuto projektu.  

 

Uživatelský vklad závisí pouze na ochotě uživatele, zda se bude chtít podílet 

na rozvoji dokumentu a připojit svůj obsah k projektu, a také na možnostech uživatele, 

vzhledem k zaměření pouze na města v Americe, je pro uživatele z jiné části světa 

možnost vkladu omezenější. Ovšem teoreticky přispívat může úplně každý, 

bez omezení věku, pohlaví či místa původu. 

5.3 Výsledky analýzy dokumentu Mapping main street 

Analýza narace ukazuje, že události dokumentu spolu mnohdy nesouvisí 

a navzájem se nepředpokládají, čímž by bylo možné zpochybnit přítomnost narativní 

struktury. Avšak vzhledem k tomu, že události vykazují zřetelnou organizovanost 

a nejedná se pouze jen o náhodné obsahy, veškerý obsah respektuje hranice této 

struktury a zachovává její zákony, lze tímto způsobem počítat s narativní strukturou, 

přestože se sama o sobě uživateli nenabízí, nemá tradiční povahu
70

  a předpokládá 

zájem uživatele, hledat si ve velkém množství obsahů vlastní příběhovou linii, či si 

zjišťovat jiné další informace z dalších dostupných zdrojů.  

 

Forma dokumentu vykazuje spíše střední úroveň interaktivity. Zahrnuje jak 

navigační prvky, tak výběrová pole. Umožňuje uživateli vklad, i když nepřímým 

způsobem, což rozšiřuje jeho interaktivní povahu. Jde o otevřenou formu interaktivního 

dokumentu, který se díky neustálé aktivitě uživatelů rozšiřuje. Lze ho považovat spíše 

za databázi stále narůstajícího množství obsahů, které tam uživatelé sami mohou 

přidávat za určitých výše popsaných podmínek, a zároveň si mohou sami vybírat obsah 

ke zhlédnutí dle své preference. Participace se rozhodně netýká všech uživatelů, 

ale možnost je dána každému bez rozdílu. Zároveň vykazuje to, že je zkušenostní, 

jelikož výsledek lokální tvorby je otevřený uživatelům napříč celým světem. K tomu 

ještě uživatelé, kteří provádí vklad, musí absolvovat skutečné přemístění z místa na 

místo, což byla původní vlastnost, na které zkušeností režim vznikl. Navigační režim 

a fungování dokumentu je provedeno opět využitím hypertextových odkazů. Tento 

                                                 

70
 CHATMAN, Seymour Benjamin. Příběh a diskurs: narativní struktura v literatuře a filmu. Vyd. 1. 

Brno: Host, 2008, ISBN 978-807-2942-602, s. 20 
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hypertextový režim je kolaborativní, jelikož počítá s uživatelem při tvorbě obsahu 

a s interakcí v rámci uvedených sociálních sítí. Tento kolaborativní jev dokazuje, 

že internet je pro fungování tohoto formátu nejen důležitý, ale že by bez něj tato forma 

v takové podobě nemohla existovat.  
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6. Porovnání případových studií 

Práce autora v lineárním dokumentu se soustřeďuje na zaměření nebo 

dominantní vyprávěcí hlas a scénář s rozhovory.  V případě interaktivních webových 

dokumentů, je dílo rozděleno mezi mixování obsahů a interaktivní audiovizuální 

jazyk.
71

 Jeden z hlavních předpokladů tradičního dokumentu je vytvořit narativní 

strukturu tak, aby příběh byl pro diváka jak informativní, tak poutavý a zábavný. 

V tomto případě interaktivní formát kopíruje tuto tradici, a snaží se nabízet zkušenosti, 

které kombinují atraktivně vzdělávací dimenzi a zábavu, za účelem vzniku budoucí 

narativní struktury. Postupně byly všechny vybrané dokumenty zkoumány podle 

předem stanovených kroků. Ve výsledku u každého dokumentu analýza přináší jiné 

zaměření i zhodnocení, kvůli odlišným povahám, rozmanitosti forem a přítomnosti 

různých prvků struktury i úrovní interaktivity. Porovnání těchto analýz nemá udávat 

všeobecné závěry, které by se daly aplikovat na všechny další vniklé, nebo vznikající 

projekty. Naopak dokazuje, že díky internetu mohou vznikat nové dokumentární formy, 

z nich každá má jiné vlastnosti, narativní strukturu i možnosti interakce a často se 

tradiční dokumentární tvorbě svou formou i vzdaluje. 

 

Následující tabulka zobrazuje všechny zkoumané dokumenty a jejich 

interaktivní módy. Tuto tabulku je důležité brát v kontextu všech tří studií, které 

konkrétně vysvětlují, jak se dané režimy v každém jednom dokumentu projevují. 

Úroveň jejich interaktivity se liší ne jen na základě tohoto určení, ale přímo konkrétním 

množstvím prvků a jejich funkcí 

 

Tabulka 1 - porovnání interaktivních módů zkoumaných projektů, zdroj: vlastní zpracování 

Režim Hypertextový Konverzační Participační Zkušenostní 

Fort McMoney Ano Ano Ano Ano 

Mumbai Madness Ano Ne Ne Ne 

Mapping Main 

street 

Ano Ne Ano Ano 
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Hypertextový režim přináší v každém dokumentu různé způsoby navigace 

a interakce - různé akty navigace, prezentace i strukturování, které ovlivňují narativní 

strukturu. Podle výsledků analýz mají zkoumané dokumenty tytu narativní struktury. 

 

Tabulka 2 - porovnání narativních hypertextových struktur, zdroj: vlastní zpracování 

Hyportextový 

režim 

Vyprávěcí Kategorický Kolaborativní 

Fort McMoney     

Mumbai Madness     

Main street     

 

Tyto struktury mají vliv také na celkové zobrazení dokumentů. Všechny 

zkoumané dokumenty využívají v určité míře navigační prvky k ovlivňování pořadí či 

průběhu událostí podle preference. Dále už se výskyt i druhy prvků liší právě podle 

jejich povahy.  Ovšem u zkoumaných dokumentů také platí, že čím vyšší je úroveň 

jejich interaktivity, tím se více se jejich narativní struktura vzdaluje lineárnímu 

uspořádání událostí. 

 

Například Mumbai Madness se svou formou nejvíce blíží filmovému vyprávění, 

a zároveň vykazuje nejnižší úroveň interaktivity. Má pevně definovaný začátek, konec 

i uspořádání událostí, které uživatel částečně může ovlivnit, ale jen ve velmi omezené 

míře. Lze ho označit jako online webový lineární dokument.
72

 Má nejméně ergodickou 

povahu a jeho narativní struktura je vyprávěcí. Nezahrnuje žádný způsob participace, 

ani konverzace, ani není zkušenostní, což už samo o sobě ukazuje na jeho výslednou 

jednoduchost. Dovolím si tvrdit, že web jako platformu využívá pouze k distribuci, 

ale mohl by stejným způsobem fungovat i offline na jiné platformě. 

 

Pokud je dokument určen k přijímání dalšího obsahu stejně, jako je tomu 

u dokumentu Mapping main street, jeho narativní struktura je kategorická a má tzv. 

mozaikovou estetiku.  Toto mozaikové rozhraní má umístěné všechny příspěvky 

na jedné obrazovce, snaží se představit uživateli rostoucí množství obsahu a nabídnout 
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mu vstupní body pro každý obsah. Proto je jeho povaha velmi ergodická. Mapping main 

street sice vykazuje participaci, avšak obsah vytvořený uživatelem zde ovlivňuje pouze 

databázi dokumentu, nikoli jeho formu, jako například Fort McMoney. Není tak 

rozšířena úroveň kolektivní správy, která by změnila samotný rámec interaktivity, jenž 

dokument definuje. Uživatel tak může přidávat obsah, ale nemůže ovlivnit žádné 

hranice architektury dat. Zatímco v lineárních dokumentárních filmech byly vytvořeny 

smysluplné snímky, které měly jednotnou úpravu, participativní interaktivní 

dokumentární význam je sdílený a vrstvený. Každý klip, tvořící obsah má význam, 

který 1) není určen autorem interaktivního dokumentu, 2) význam rozhraní, obvykle 

koncipovaný autorem, 3) význam procházení, což je narativní cesta a sdružené 

generované obsahy uživatelem a skoky mezi obsahy samotnými. Význam této struktury 

tedy spočívá v tom, že si uživatel hraje s jednotlivými vrstvami, aby v nich objevil 

hlubší smysl, přičemž není možné se vyhnout určité pasti vnitřních protikladů.
73

 Web 

slouží projektu nejen jako výrobní platforma, ale také jako distribuční platforma pro 

kulturní artefakt.  

 

Struktura Fort McMoney naopak využívá účast uživatele jako způsob, kterým 

lze určitým způsobem ovlivnit svět lidí, které zobrazuje.  Participace v něm je 

nástrojem, který způsobuje reálnou změnu. Strategie této spolupráce závisí 

na subjektech a v jejich důsledku je ovlivněna estetika celého dokumentu. Hypertextová 

stavba nabízí uživateli kontrolované množství možností a cest, a více vstupních bodů, 

což znamená, že dokument je interakční.
74

 Svým strukturováním se tak přibližuje herní 

zkušenosti, díky níž, přináší pocit hlubšího ponoření do příběhu a upoutání, a zabraňuje 

tomu, aby informace byly pro uživatele nudné. Tento dynamický a zároveň konverzační 

přístup přináší proto něco více, než ostatní jednodušší hypertextové formy. Struktura 

tohoto dokumentu dokáže plnit potřebu zábavy, tím, že je herní, zároveň je kulturně 

vzdělávací a ještě obsáhne komunikaci s ostatními účastníky.
75

 Zahrnuje vysokou 

úroveň interaktivity, což vykazují všechny režimy interaktivity, které nabízí.  
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Závěr 

Nová média vyžadují nové způsoby prezentace informací. Integrace 

dokumentárního filmu a interaktivních médií je nevyhnutelným jevem postupné 

konvergence. Filmy získaly příležitost využívat webové stránky nejen jako informační 

střediska, ale také jako zdroj prezentace dalšího obsahu. Interaktivní webový dokument 

jakožto žánr dokazuje, že lze zachovávat vysoký stupeň autorství a zároveň používat 

možnosti interaktivních prvků, které internet nabízí. V žádném případě tato 

konvergence nijak nepřekrývá samotný dokument, ani nepřináší žádné takové riziko.  

 

Naopak, tato práce na jednotlivých příkladech dokázala, že nelineární struktura 

vyprávění je pro nové pojetí dokumentární tvorby velkou příležitostí. Audiovizuálním 

projektům jsou dány prvky, které je obohacují a doplňují. Myšlenka udělat dokument 

interaktivní přináší tvůrcům především možnost prohloubit účast diváků/uživatelů na 

svých příbězích. Rizikem se stává v tomto případě nedostatek silného narativního hlasu 

a tedy reprezentujícího vyprávěcího programu, díky čemuž může dokument ztrácet 

hodnotu a zájem uživatele.
76

 Proto je důležité neustále zkoumat nová díla a jejich 

narativní strukturu a formu interaktivity, aby bylo možné využívat potenciál vyprávění 

interaktivních dokumentů v internetovém prostředí naplno. 

 

Výsledné porovnání všech zkoumaných dokumentů v této práci zobrazuje, 

že vybraná díla pracují s narací rozdílně. To dokazuje, že internet posouvá novou 

dokumentární tvorbu ne jedním směrem, ale utváří souběžně několik cest. Každá 

cesta rozvíjí tento druh jiným způsobem a používá jiné prvky k podání příběhu 

uživateli, což doposud žádná jiná platforma dokumentu neumožňovala. Provedené 

analýzy nejsou ve svém rozsahu shodné, přestože jsou všechny zkoumány stejnou 

metodou, není ve výsledku možné analyzovat všechny prvky stejně, právě díky jejich 

odlišené povaze, vlastnostem a různým druhům nelineárních navigací. Myslím, že to 

ukazuje na to, že interaktivní dokument překonává jisté výzvy a rozvíjí se i v tomto 

proměnlivém prostředí. Interaktivní žánry přináší mnoho modelů a forem, které zdaleka 

tato práce nemůže obsáhnout, ani si to nekladla za cíl. Avšak může alespoň trochu 
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přiblížit, jak například tyto nové formy pracují a proč se vlastně odkazují  na 

dokumentární film, což byl také předpokládaný cíl, který se podařilo splnit. 

 

Otázkou je, jak se bude interaktivní dokument na webu dále vyvíjet a jaké další 

formy reprezentace, navigace a interakce do budoucna přinese. Konkrétně hypertextový 

režim přináší různé způsoby navigace a interakce jednotlivým dokumentům fungujících 

na webu - akt navigace, různé prezentace a strukturování obsahu. Důvodem, proč toto 

spojení je stále více aktuální, je, že hypertextové a interaktivní možnosti digitálních sítí 

znamenají to, že i média musí současně vyvíjet informační formáty, které využívají tyto 

nástroje. Dnešní tzv. „čtenáři zítřka,“
77

 jsou zvyklí na konzumaci audiovizuálních a 

interaktivních obsahů, založených právě na zábavě a je logické, že pokud si média chtějí 

stále udržet pozornost, budou muset rozvíjet formáty, které tyto vlastnosti pro ně 

vykazují.  
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Summary 

An interactive web document as a kind of documentary work proves that it is 

possible to keep a high level of authorship and while using the possibilities 

of the interactive elements offered by the Internet. This convergence does not substitute 

the document itself in any way nor does bring such a risk. On the contrary, this work 

has proved on individual cases that non-linear narrative structure brings a big 

opportunity for documentary work. Audio-visual projects are given elements that enrich 

and complement them. The idea of making the document interactive offers the creators 

the opportunity to deepen the audience / user participation in their stories. Risk in this 

case is the lack of a strong narrative voice, a representing narrative program, which can 

cause the document to lose its value and interest to the user. Therefore, it is important 

constantly explore new projects and their narrative structures and the forms 

of interactivity. 

 

Resulting comparison of all examined projects shows that these projects work 

differently with narration. It proves that the Internet moves new documentary work 

not in one but in several directions. Each direction develops this kind in a different way 

and uses different elements to tell the story to the user, which no other document 

platform allowed so far. Done analyzes in this work are not identical in their range 

although they are all carried out by the same method it is not possible to analyze all 

elements equally due to their distinct nature, characteristics and various types of non-

linear navigation. I think it shows that the interactive document overcomes certain 

challenges and develops even in this changing environment. Interactive genres bring 

many models and forms and it is not possible to include all of them it in this work nor, it 

was planned. However, it may at least come a little closer to how these new forms work 

and why they refer to documentary film, which was also the supposed goal that has been 

achieved. 
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