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Abstrakt 

Práce si klade za cíl p isp t k poznání mechanism  stereotypizace na p íkladu PR 

pracovník . S využitím prizmatu jedné z klíčových forem kultury – filmu a seriálové 

tvorby – zkoumá zp sob reprezentace public relations jako profese na televizní obrazovce 

v České republice a Velké Británii, určené konkrétním korpusem televizních produkt  v 

časov  vymezeném období 2000-2017. Teoretická východiska staví na myšlenkách 

Waltera Lippmanna, dále zúžených na filmový stereotyp. ůnalytická část vychází z 

p edpokladu, že profesní reputace sv ta PR je ovlivn na negativním mediálním obrazem. 

σástrojem práce je kvalitativní, tematická analýza, která pomocí kategorizace umožnila 

sestavení profesního portrétu PR pracovníka, podloženého konkrétními citacemi. 

ůnalýza je zam ena jak na interpretaci povahových vlastností postav a jejich 

vystupování, tak na užitá témata. Výstupem práce je ucelený televizní obraz PR profese, 

jehož hlavní rysy se nap íč spektrem české a britské televizní produkce p íliš nerozchází. 

Postavy vykazují sklony k sebest ednosti, absenci etických hodnot a nad azený postoj ve 

vztahu ke klient m a zástupc m tisku, rámující komunikaci jako prost edek k ovlivn ní 

p íjemc , Záv r pat í reflexi nad možným dopadem na budoucnost profesionalizace 

oboru.  

 

Abstract 

This paper aims to contribute to knowledge of stereotypization mechanisms, bringing in 

the case of PR consultants. Using lenses of the key cultural form – film and television 

series – the project analyses a way of representing PR profession, as depicted on TV 

screen both in Czech Republic and the United Kingdom, during 2000-2017 time period. 

Theoretical frame is drawing on key ideas on stereotype, narrowed by film usage, as seen 

in the work of Walter Lippmann and others. Main hypothesis is based on assumption that 

negative media portrayal might interfere with professional reputation. Analytical part 
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employs qualitative, thematical analysis that focuses on interpretation of personal 

features, behavioral characteristics and depiction of reocurring key themes. The final 

outcome then presents a professional portrayal of Public Relations on Czech and British 

television scene, builded up on prominent steretypes, accompanied by relevant quotes to 

illustrate the point. Key findings show undestanding communication as means of 

persuasion, leading to egoism, a lack of ethical values and dominant attitude in relation 

to clients and journalists. To prove the contribution argument that these negative attributes 

will further affect the future professional status of PR, the final insight illustrates such 

impact by paraphrasing an ancient proverb.   
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Úvod 
 

Pracovník Public relations, PR konzultant, lobbista, tiskový mluvčí, komunikační 

poradce, mediální guru nebo jednoduše ten, kdo ´d lá PíÁrko.´ σálepek z povolání je 

mnoho, ale fakt, že tém  nikdo mimo obor vlastn  netuší, čím se public relations 

zabývají, se stal oblíbeným profesním žertem zasv cených. Co víc, PR se velmi často 

ocitá na prvních místech žeb íčk  nejmén  pochopených povolání, zhruba na stejné 

úrovni jako datový analytik, či UI designér.1 Mnohem závažn jší než samotná ignorance 

PR jsou ale mnohé stereotypy, a zejména zkreslenost obsahu této profese. σ které se 

datují od samých začátk , jiné vznikly až v pr b hu jeho vývoje, ve výsledku mají ale 

stejný dopad. Podepisují se na negativním obrazu celé profese.  

 

Práce si klade za cíl p isp t k poznání mechanism  stereotypizace na p íkladu PR 

pracovník  a poodhalit, čím se tyto pon kud zlov stné, ale zároveň p itažlivé postavy 

zabývají. S využitím prizmatu jedné z klíčových forem kultury – filmu a seriálové tvorby 

– zkoumá zp sob reprezentace PR jako profese na televizní obrazovce. S pomocí 

analýzy televizní tvorby let 2000-2015 se tato práce snaží najít odpov ď na zásadní 

otázku – jakým zp sobem je PR profese v televizní tvorb  zobrazována pohledem české 

a britské produkce. Ve druhé výzkumné otázce se práce pon kud rozchází od teze, která 

navrhovala zhodnotit míru vlivu televizních po ad  na negativní obraz PR. Tato otázka 

je nad rámec práce a je fakticky nezodpov ditelná, nicmén  alternativní výzkumná 

otázka z stává ve sv t  televizních tv rc  a táže se, nakolik zp sob zobrazení PR v 

televizní tvorb  rezonuje se současnými výzkumy. Ve finální reflexi autorka na základ  

výsledk  a vlastní profesní zkušenosti nabízí abstraktní návrh vlastního prototypu PR 

profese. Časové ohraničení reflektuje pozd jší vývoj českého PR a komparace t chto 

dvou scén byla vybrána zám rn , s ohledem na pestrou historii fenoménu ´spin doctors´ 

ve Velké Británii.  

 

Teoretická část se v nuje fenoménu mediální stereotypizace v oblasti PR, ze kterého se 

za tém  sto let od vzniku prvních náznak  ucelené profesionální taktiky stal samostatný 

obor a součást mediálního prostoru. Po úvodním nástinu zásadních teorií v oblasti 

stereotypizace a stereotypu ve filmu se práce zabývá obecnou charakteristikou profese 

PR poradce, po které navazuje stručné zmapování sociálních a historických okolností 

                                                 
1 https://blog.linkedin.com/2013/09/12/linkedin-bring-in-your-parents-day 
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vývoje PR v českém a britském kontextu. τboroví p edstavitelé jsou ve zpravodajství 

často démonizováni a zejména politické PR se dostává do pop edí zájmu v r zných 

televizních žánrech.2 

 

V oblasti zvolené kolekce televizních produkt  se práce znovu odchyluje od teze, a to 

hned z n kolika d vod . Tím nejzásadn jším byly p íliš velkoryse zvolené tituly, které 

by svým rozsahem mohly samy o sob  sloužit jako téma diplomové práce. Z obavy p ed 

velkým objemem dat, která by v d sledku mohla ovlivnit objektivitu analýzy, byl počet 

snížen na čty i české a dva britské seriály, dopln né dv ma britskými televizními filmy. 

Do finálního výb ru se dostaly t i p edem nezahrnuté tituly3, které se na televizní 

obrazovce objevily až po odevzdání teze, a dále ůtentát, pokračování krimiseriálu 

Expozitura. Britskou produkci namísto seriálu WIů zastupuje televizní film In the Loop, 

který úzce souvisí se seriálem The Thick of It a vystihuje současnou politickou scénu. 

Vzhledem k celkové rozmanitosti ale autorka v í, že ve výsledku jde o reprezentativní 

selekci, jež byla možná reáln  probádat jedním párem očí a uší. 

 

Druhá část se v nuje metodologii. σástrojem této práce je kvalitativní obsahová analýza, 

která zkoumá vybrané pohyblivé obrazy metodou tematické analýzy pomocí kódování a 

kategorizace.  Prvotním východiskem je fakt, že dostupné studie poukazují spíše na 

negativní mediální reprezentaci a profesní stereotypy v PR. B hem analýzy se v kontextu 

s publikovanou studií Karen S. Miller4 na nalezené rysy stereotypního zobrazení aplikuje 

již zpracovaná profesní typologie, a zároveň se zaznamenávají současné prvky. ůnalýza 

je zam ena jak na povahové vlastnosti postav a jejich vystupování na obrazovce, tak na 

užitá témata. Vykresluje povahové vlastnosti, dotýká se tématu „my – oni“ ve smyslu 

noviná i vs. PR konzultanti, dotýká se i genderové nerovnosti v PR nebo problematiky 

spinu a zám rného zkreslování informací.  

 

σejzásadn jší kapitola je interpretací výsledk  analýzy. S ohledem na to, že v tšina 

dostupných studií se soust edí na americkou filmovou produkci, byla tato diplomová 

práce napsána s ambicí stát se jednou z prvních sond do stavu evropské tvorby.  

                                                 
2 D kazem je nap íklad seriálová satira The Thick of it z analyzované kolekce, jejíž inspirací se 
stala velká postava britských public relations ůlastair Campbell. 
3 jmenovit  jde o české série σádraží a Labyrint II 
4 Miller, 1999. Str. 3-28 
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1. Přehled literatury I - Teoretické rámce 

Zde se dostáváme k výchozímu teoretickému východisku této práce  -  stereotypizaci. 

Pokud existuje alespoň jeden společný prvek, který virtuáln  spojuje r znorodé koncepty 

stereotypu, pak to je proces poznání a jeho následná komunikace význam  ve form  

určitého materiálního výsledku, nap íklad textu.5 B hem t chto na sob  nezávislých 

aktivit se vyvíjí p etrvávající komplexní formy, struktury a znaky, které jsou pak 

v r zných kontextech opakovan  reprodukovány. V následující části se pokusím o 

stručný p ehled konceptualizace stereotyp  s p ihlédnutím k filmové produkci. 

1.1 Teorie stereotypizace: Zásadní pojmy 
 

Stereotyp je obecn  vzato zjednodušený zp sob reprezentace instituce, fenoménu, 

lidského projevu, rysu či postoje, který určitým zp sobem deformuje p vodní p edlohu.6 

Reprezentací sociální skutečnosti se v mediální komunikaci rozumí p edevším zvláštní 

forma re-prezentace obecných soud  a p edstav v podob  konkrétních výjev  či údaj .7 

Stereotypy jsou jednou ze t í rovin reprezentace lidí a sociálních skupin – význam , jež 

chápeme jako samoz ejmé výklady sv ta a v mediální komunikaci jako proces 

p idávající abstraktním pojm m určitou podobu – druhou a t etí rovinou jsou typy a 

archetypy.8 

 

Typizace a stereotypizace jsou nevyhnutelnou součástí, a zároveň konstitutivními prvky 

sociální konstrukce reality, které formou kategorizujícího zjednodušení pomáhají v 

orientaci ve struktu e sociálního systému.9 τproti tzv. typizacím ve fenomenologické 

sociologii – ustáleným strukturám zkušenosti – se liší v tom, že fungují současn  jako 

nositelé soud , názor  i p edsudk , jež jsou v rámci každodenního života kolem nás.10 

Stereotypy mají nespočet definic, nejznám jší synonyma jsou nap íklad stabilita, 

                                                 
5 Je tedy logické, že tento společný jmenovatel souvisí se samotnou etylomogii pojmu, která se váže k 
technologii tisku. ecká slova  ε όνα ve smyslu ´typ nebo písmeno sazby´ a  ε εό , které v tomto 
kontextu znamená ´prostorov  pevný´ se využívala k popisu jednodílné tiska ské desky. Ta na rozdíl od 
části s pohyblivými písmeny zachovávala stále stejný tvar a texty byly opakovan  reprodukovány. 
Význam tohoto spojení se p enesl dále do 1ř. století, kdy zakotvil jako metafora, která se stala výchozím 
bodem pro akademickou terminologii. (Schweinitz, 2011: 26) 

6 Hall, Stuart. 1997, Pp. 13-63  

7 Jirák a Köpplová, 200ι. Str. 141 

8 Jirák a Köpplová, 200ι. Str. 144-6 

9 Tamtéž, str. 145 
10 http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Heslar/stereotypizace.htm 
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konformita, druho adý Ěp evzatýě pohled, redukce, afektivní zabarvení, klišé efekt, či 

neadekvátní hodnocení.11  

 

Pojem „stereotyp“ využívá v mnoha teoretických disciplínách. V kontextu 

společenských v d je možné setkat se se t emi zásadními typy nem nných znak  či 

vzorc , které se ve své oblasti dají označit jako stereotypy. Jako nejpoužívan jší 

společenský fenomén se stereotyp m že týkat myšlenkových odlišností a postoj  v 

souvislosti s jinou rasou či etnickou skupinou. V lingvistice se vyskytuje v podob  

ustálených výraz , ale také p irozen  se opakujícího zp sobu vypráv ní, či shodných 

znak  na obrázcích.  T etí forma se týká literatury a um ní, kde stereotypní vzorce 

formují texty, ať už celé nebo jen jejich části. Jednotlivé koncepty se liší na základ  

kontextu a existuje n kolik základních rovin pochopení tohoto fenoménu, 

nejrozší en jším je psychosociální.12  

 

1.2 Psychosociální stereotypizace: Koncepty, perspektivy 
a kontroverze 

 

V této oblasti je teorie stereotypu inspirována zejména dílem Waltera Lippmanna, 

významného amerického žurnalisty a politického komentátora 20. století. Jeho užití 

konceptu stereotypu p i analýze ve ejného mín ní a zamítnutí možnosti ryzího 

demokratického konsenzu je i dnes vysoce aktuální. St žejní dílo Public τpinion 

kriticky nastoluje otázku, zda občané v moderních společnostech mohou činit racionální 

a demokratická rozhodnutí. Lippmann nahlíží na stereotypy metaforicky jako na „obrazy 

v naší hlavě“,13 které p ispívají k našemu více či mén  konzistentnímu obrazu sv ta. 

Mezi člov ka a jeho “skutečné” prost edí staví „pseudo-prostředí”14, které je plné 

mediovaných reprezentací sv ta a na jejich základ  vytvo enými mentálními obrazy. 

Práv  konstrukce “pseudo-prost edí”15 skrze jeho konstituční prvky, kterými jsou 

                                                 
11 Schweinitz, 2011. Str. 5 

12 tamtéž 

13 Lippmann, 2015. Str. 81 

14 tamtéž 

15 V souvislosti s mediálním sv tem se konstrukce „pseudo-prost edí“ úzce váže ke vzniku tzv. pseudo-

událostí, dosažených prost ednictvím „vytvá ení zpráv“.  V 60. letech 20. století je definoval americký 
historik Daniel Boorstin v knize The image: a guide to pseudo-events in Amerika.  Hlavními rysy, které 
podle n j pseudoudálost charakterizují, jsou plánovitost, p izp sobení pot ebám a prost edk m médií, 
dvojznačný vztah k realit  - na jedné stran  je jejich cílem podat skutečné informace, na druhé stran  ale 

jsou um le organizovány a také to, že vyvolávají skutečné události.  Jinak ečeno, jde o plánované zprávy, 
které staví styl nad obsah a show nad seriózní informace a v d sledku nastaly pouze proto, že o nich 
informují noviná i. ĚMcσair. 2004: 14κ-9) 
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stereotypy, symboly a další propagandistické techniky je p íčinou vzniku masy 

s jednotným ve ejným mín ním.16   

 

Pohledem Waltera Lippmanna jsou stereotypy nejvýznamn jší faktor omezené 

percepce: “V převážné většině případu naše vnímání neprobíhá od pozorování k 

definování, ale od předem vytvořené definice události k jejímu pozorování. V rozlehlém, 

komplexním a zmateném světě vnímáme pouze to, co pro nás nadefinovala naše kultura 

se svými stereotypy.”17 ůčkoliv Lippmann často používá slova jako ztráta nebo 

zkreslení, stereotypy pro n j zároveň fungují jako „sociální kódy“ a „aktivně formované 

subjektivní konstrukty“18, závislé na dispozicích a zájmech jedinc . Tato myšlenka se 

objevuje zejména v jeho konceptu stereotypu jako konstrukce na základu sociální 

projekce, která nastává v momentu, kdy obsah podn t  nespadá do recipientovy 

zkušenosti, tudíž nemohou být vid né tzv. ´na vlastní oči´. Finální konstrukce je pak 

vždy jen jen výsledkem určité pseudoznalosti a staví sterotypy do role intersubjektivního 

systému integrace. Jinými slovy, jsou to sociální kódy, které spadají do kulturní 

standardizace a v každém z nich je jisté množství znak  z psychologie, sociologie a 

historie.19  

 

Stupeň osvojení stereotyp  souvisí s tím, v jaké mí e tvarují jedincovu osobnost, a ve 

výsledku se stávají součástí obrany individuální osobnosti. Lippmann jejich funkci 

charakterizuje takto:  „Stereotypní znaky jsou garancí naší sebeúcty. Jsou projekcí 

našeho vlastního smyslu pro svět hodnot, vlastní existenci v něm i našich práv. 

Nacházíme v nich příjemný pocit normálnosti, důvěrně známého a něčeho, na co se 

můžeme spolehnout. Není divu, že jakékoliv narušení stereotypů se jeví jako útok na 

základy všehomíra.“ 
20 Z takové definice vyplývá, že v tomto smyslu jsou stereotypy 

nahlíženy jako prosp šné. Jejich dostatečná zásoba funguje jako flexibilní systém pro 

tvorbu a rozvíjení vlastní identity, bez které by byl lidský život chudší.21 

 

Jelikož ale stereotypní vnímání sv ta vždy upozaďuje určitý aspekt reality v zájmu 

aspekt  jiných, Lippmann vidí problém v charakteru stereotyp , a zejména pak v d v e 

                                                 
16 http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Revue03/recenze_lippmann.htm 

17 Lippmann, 2015. Str. 42-75 

18 Schweinitz, 2011, str. 6-7 
19 tamtéž, str. 6-9 

20 Lippmann, 2015. Str. 84 

21 Schweinitz, 2011. Str. 9 
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a nekritičnosti jejich užití, které vede k jejich zneužívání k propagandistickým účel m v 

politice a v tzv. slepých místech Ěblind spotsě, jinými slovy p edsudky. 22  

 

Lippman v pohled na politický proces v moderních demokraciích je tudíž značn  

skeptický23, nejčast ji ho charakterizuje zejména použitím výraz  jako stereotyp, 

symbol nebo propaganda.24 V souvislosti s ve ejným mín ním hovo í o “vyrábění 

souhlasu” Ěmanufacture of consentě: „… tam, kde dvě strany sporu mají před očima 

pouze svůj vlastní aspekt věci a hledají své vlastní vysvětlení pro to, co vidí, je pro ně 

téměř nemožné přiznat opačné straně poctivé úmysly. Jestliže vzorec v zásadě odpovídá 

jejich zkušenosti, nevnímají jej již jako interpretaci, ale jako ´realitu´.“25 Jinými slovy, 

subjektivita lidského mín ní je limitována osobní zkušeností. Lidé tak logicky ignorují 

fakta, obrací se sami do sebe a spoléhají se na p edsudky, které brání rozši ování 

v domosti.26 

 

 

1.3 Konceptualizace stereotypů ve filmové a televizní 
kultuře 

S ohledem na to, že média reflektují obecnou znalost sv ta, myšlenky, postoje i 

očekávání jedince, hrají nemén  velkou roli i v komunikaci ve smyslu distribuce t chto 

postoj , včetn  práv  st žejního tématu stereotyp . Již Walter Lippmann si všímá, že 

stereotypy se v médiích formují a konkretizují zejména formou vypráv ní, či vizuálních 

podn t .27 Ve Ve ejném mín ní zmiňuje, že „lidé, kteří cenzurují umění, si uvědomují 

vliv stereotypů a fakt, že typy převzaté z literatury mají sklon pronikat do reality“.28 Dle 

n j se v celé zkušenosti lidstva ješt  neuplatnila vizualizační pom cka srovnatelná 

s filmem, jenž spočívá v postupném utvá ení p edstav, následn  evokujících slova čtená 

v novinách.29 Stereotypy jsou nedílnou součástí filmových scéná , jejichž tv rci 

                                                 
22 Lippmann, 2015, str. 91-99 

23 σicmén  propagandu v souvislosti s public relations nahlíží pozitivn , jako součást orgánu státní moci. 
(Davies, 2007: 21) 

24 Lippmann, 2015. Str. 334 

25 Lippmann, 2015. Str. 334 

26 Tato úvaha se ukázala být velmi nadčasová, o tém  ι0 let pozd ji na ni navázali σoam Chomsky a Edward 
Herman ve své studii o propagand  Jak se vyrábí souhlas ĚManufacturing Consentě. (Lippmann, 2015: 334) 

27 Lippmann, 2015. Str. 81-2 

28 Tamtéž 
29 Lippmann, 2015. str. 82 
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využívají ustanovená schémata či znaky, nicmén  pro detailn jší pohled na 

stereotypizace ve filmu je t eba vymezit význam pojmu stereotyp.  

 

1.4 Čtyři aspekty stereotypizace ve filmovém kontextu  

Stereotyp ve filmu a kinematografii není jedním absolutním souborem sdílených 

vlastností, ale spíše souborem vzájemných podobností, který drží pohromad  díky jejich 

souh e.30 Proto je tém  nemožné najít pouze jeden hlavní koncept, který by se dal 

aplikovat na celou filmovou kulturu, ale spíše se zam it se na jednotlivé aspekty 

podobnosti. Dalším krokem je tedy vymezení rámce nejzásadn jších čty  aspekt .  

Prvním aspektem je schéma, redukce a stabilita.31 Tento zp sob vnímání stereotypu se 

orientuje na vzorcování a zjednodušování, které se odráží hlavn  v sociální psychologii. 

Jinými slovy, stereotypy stejn  jako schémata nejsou složeny z kompletních pasáží textu 

či dokončených myšlenek, ale jde o opakující se formu abstrakce, jejichž vnímání a 

pochopení vyžaduje zjednodušení - vlastní konstrukci.  

Druhý aspekt poukazuje na automatizaci a konvenci, kdy se pohled na stereotyp 

ztotožňuje se zevšeobecňováním nebo standardizací určitého znaku.32 σení náhodou, že 

filmoví teoretici spojují koncept stereotypu s myšlenkou automatického vnímání na 

základ  obsahu naší pam ti.33 Ve filmovém kontextu se stereotyp váže zejména ke 

struktu e p íb hu a vyprav čským stereotyp m - p íb hy se vyvíjí a ustavují postupem 

času na základ  mediace mezi publikem, autory a kulturními institucemi.  

T etí aspekt si všímá zkreslení a úbytku ve smyslu ztráty významu.34 Stereotyp je v tomto 

p ípad  ambivalentním fenoménem, který bere v úvahu tzv. ´second-hand vzorce´35, jež 

jednotlivec nevytvá í vlastní konstrukcí reality, ale p ejímá je zvenku, ovlivn né jeho 

kulturou.36 Poslední aspekt, rozdílnost, vyplývá z p edchozích. Zahrnutím zvýrazn ní 

podobností a odrazu moci, p ínosu a nedostatk  repetice, automatizace a konvence 

stereotypy získávají další rozm r. Jen díky této vzájemné souh e jednotlivých aspekt  je 

                                                 
30 Schweinitz, 2011. Str. 26 

31 Schweinitz, 2011. Str. 26-7 

32 Tamtéž. Str. 2κ-31 

33 Tamtéž. Str. 32-33 

34 Tamtéž. Str. 34-39 
35 Tamtéž. Str. 36  

36 Tento výklad koresponduje s klasickým pojetím lidského poznání ´doxa´ , kdy je mín ní 
výsledkem pouze smyslového poznání. (Schweinitz, 2011: 12) 
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možné diskutovat odchylky od rutinních postup . Jak již bylo ečeno, je tém  nemožné 

generalizovat filmový stereotyp v jedné definici. Lze do ní zahrnout r zné úrovn  filmu 

– konstrukci p íb hu a tvorbu jednotlivých charakter , zvuk nebo obraz, p ípadn  

herecké um ní, ale zároveň je t eba neopomíjet význam a vliv psychosociálního 

výzkumu. V následující části se tato studie pokusí o souhrn pohled  na definici 

filmového žánru a postav s d razem na televizi. 

1.5 Stereotypizace filmových žánrů a postav 

Publikum i filmoví pracovníci jsou obvykle velmi dob e obeznámeni s žánry 

zavedenými v jejich kulturním prost edí. Existence jednoznačné definice, která určuje, 

že skupina film  pat í práv  do tohoto konkrétního žánru, je však p edm tem mnoha 

diskusí. Samotné slovo žánr pochází z francouzštiny (genre) a znamená „druh“ nebo 

„typ“37, v souvislosti s filmem by tedy m lo označovat jisté typy snímk . Vzhledem 

k tomu, že sdílené p esv dčení o podobnosti film  se r zní, určení jasných hranic mezi 

žánry je problematické. Jisté ale je, pro úsp ch v konkurenci jiných po ad  musí být 

po ad stejný a zároveň jiný, aby si ke vztahu k ostatním vytvo il vlastní identitu – žánr 

tedy umožňuje zm nu.38 Televizní žánr je demokratickým konceptem, který se utvá í 

pomocí flexibilní negociace mezi texty, institucemi a diváky a propojuje se s dalšími 

médii a kulturou obecn .39 P i tvorb  televizního po adu je t eba vzít v úvahu divákovy 

p edsudečné názory, jeho očekávání a požadavky na televizi.40  

Studium žánru je založeno na rozpoznání konvencí a rys , které odlišují jeden druh díla 

od druhého a tudíž na n j lze velmi dob e aplikovat teorii stereotypu. Filmový žánr je 

možné definovat jako otev ený intertextuální systém stereotyp , který se d lí do 

subsystém  p ekrývajících se subžánr , nacházejících se v neustálém stádiu zm ny a 

interakce.41  Pokud bychom se pokusili o popis žánru jako konceptu, lze jej popsat jako 

celé skupiny sítí, plných velmi odlišných stereotyp , které koexistují na intertextuální 

úrovni. Jde o celou plejádu skupin – figurální, d jové, vizuální, či zvukové stereotypy – 

které se dohromady vyvíjí se stejn  jako individuální stereotypy.42 Jednodušeji ečeno, 

                                                 
37 Orlebar, 2012. str. 40 

38 tamtéž 

39 tamtéž 

40 Dalo by se také íci, že svým zp sobem jde o p enesení moci do rukou publika, protože k popularit  
žánru je t eba vzít v potaz očekávání publika a naslouchat p edsudk m diváka. (Orlebar, 2009: 41) 

41 Schweinitz, 2011, str. 41-44 

42 tamtéž  
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žánr je živý evoluční jev, skládající se z kulturního repertoáru individuálních stereotyp .

  

1.6 Filmové stereotypy pohledem Stuarta Halla 

ůčkoliv v 50. letech 20. století se mnohé teorie vracely k Lippmannovu pragmatickému 

pojetí stereotyp , sémantický význam slova stereotyp v tšinou bývá spojován s lidským 

faktorem.43 V sociální psychologii se p i výkladu stereotypu klade na první místo 

koncept týkající se sociálních nebo etnických skupin a jejich člen , známý pod názvem 

„obrazy těch Druhých“44 nebo vzácn ji „obrazy Sebe Sama“.45 Tento koncept je velmi 

dob e aplikovatelný na fenomén filmu, kde jsou filmové postavy (charaktery) častým 

p edm tem zkoumání jejich možného vlivu na formování názor  publika. Postavy 

označené jako stereotypní jsou v tšinou takové, které ve vypráv ní velmi otev en  

zt lesňují jistou skupinu, „ty Druhé“. σejenže evokují stereotypní pojetí člen  určité 

skupiny lidí, ale s pomocí estetické konstrukce a konvenčních artefakt  jsou jejich 

osobnosti zredukovány na n kolik výrazných, nem nných charakterních rys .46  

Konceptu stereotypu zejména v oblasti výše uvedeného konceptu ´t ch druhých´47 ve 

filmovém kontextu se v noval zejména Stuart Hall, britský kulturní teoretik, sociolog a 

zakladatel kulturálních studií v Birminghamu, jehož popis kódování a dekódování se 

inspiruje práv  výkladem mechanismu interpretace mediálních sd lení Waltera 

Lippmanna.48 Hall zde vychází z Lippmannova p edpokladu, že ačkoliv stereotypy 

mohou být brány jako pragmatické redukce výb ru podn t  z vn jšího sv ta, ve 

výsledku jsou to vždy „aktivně formované subjektivní konstrukce“49, závislé na zájmech 

                                                 
43 Lippmann, 2015. Str. 334 

44 Prysthon, 2016. Str. 78-81 
45 P íb h „jinakosti“ ve filmové fikci m že mít čty i odlišné pohledy. P edpokladem je truismus, že fikce je 
výmysl a íše, v níž je „jiné“ stejn  jako narativ je v metaforickém vztahu ke kultu e, ze které pochází. První 
metaforický vztah se týká kulturního stereotypu, postava „jiného“ p edstavuje to, jež nelze vzít na v domí 
v rámci kultury, které toto „jiné“ zplodila Ěviz Sartreě. „Jiný“ zt lesňuje zlo, zmatek, lenost, ohavnost nebo 
zkázu. Zadruhé lze kulturnímu „jinému“ porozum t ve vztahu k mechanism m narativu per se, zde má funkci 
hrozby a p ekážky, stojící hrdinovi v cest  za dosažením cíle Ěnap íklad postava zr dy, či zabijákaě. Zat etí 
stojí za prozkoumání samotný koncept narativu, protože mnohdy nejde o problém postavy darebíka pod ízené 
protagonistov  narativnímu cíli, ale sama tato trajektorie sv dčí o vlastní teleogii diváka. σa úrovni vlastní 
kinematografie pak lze o zobrazení, či zkreslení „jiného“ íct, že se odehrává ve vztahu k pohledu kamery 

nebo funkce záznamu zvuku, zejména eči. ĚČen k, Porybná, 2010: 151-156) 

46 Jak podotýká Steave σeale, britský filosof a specialista na lingvistickou filosofii, stereotyp je „stabilní a 
stále opakovaná struktura charakterních vlastností.“ (Schweinitz, 2011: 12) 

47 Ve známé studii Cultural Identity and cinematic representation se Hall v nuje koncept m identity a 
reprezentace v kinematografii, které postuluje jako základ pro tzv. ´Third Cinema´ a zejména pak ´ůfro-

Caribbean´ cinema. V textu se snaží nejen analyzovat problematiku diaspory v afroamerické kinematografii, 
ale také její postavení v rámci sv tového filmu. ĚPrysthon, 2016: ιι-9) 

48 Schweinitz, 2011. Str. 32 
49 tamtéž 
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a preferencích recipienta. V d sledku toho stereotypy vždy reprezentují p íklady 

obecného intersubjektivního konsensu a sociální orientace. 

Pro Stuarta Halla je však významný p edevším zp sob, jakým jsou lidem p edkládány 

informace prost ednictvím médií, jakým zp sobem je divák čte a jaký k nim zaujímá 

postoj.  Hall definuje stereotypy jako „jednoduché, živé, snadno zapamatovatelné, 

jednoduše uchopitelné a všeobecně rozpoznávané osobní charakteristiky, které nejen 

redukují osobnost na tyto vlastnosti, ale také přehánějí, zjednodušují a zapečeťují je na 

věčné časy“.50  Z toho plynou t i zásadní poznatky. Stereotypy zjednodušují a utvrzují 

problematiku „jinakosti“ a pomocí jakési strategie „št pení“ odd lují normální a 

akceptovatelné od abnormálního a neakceptovatelného. Vše, co je jiné a nespadá do 

určitého rámce, je vyloučeno, a proto je dalším synonymem pro stereotypy uzav ení a 

vyloučení.  T etí poznatek souvisí s rozd lením moci – výskyt stereotyp  roste s 

mocenskými rozdíly.   

ůčkoliv Hall nebyl striktním filmovým teoretikem, jeho koncepty týkající se rozdílnosti, 

identity, reprezentace a stereotypu v souvislosti s kinematografií, se zejména v oblasti 

kulturních studií a filmové tvorby staly významným p ínosem.51 Koncept stereotypu 

navržený Stuartem Hallem je základním stavebním kamenem pro filmové studie 

zejména v oblasti analýzy postav, kritiky negativní charakteristiky určitých sociálních 

skupin, zrevidování filmové historie pod novými parametry a v určitých p ípadech 

dokazuje i sociální funkci stereotyp .52 

2. Přehled literatury II: Teorie v kontextu s 
profesionalizací PR  

Public relations v nejširším slova smyslu je ´management komunikace mezi organizací 

a jejími publiky´.53 Jinými slovy, snaha tvarovat, ovlivňovat, či rovnou ovládat zp sob, 

jakým média reprezentují určitou organizaci a jak ji vnímají sama ve ejnost. Tato 

definice je ovšem zavád jící, protože prezentuje PR v korporátní rovin , její nedílnou 

                                                 
50 Schweinitz, 2011. Str. 5-42 

51 V kapitole The West and the Rest: Discourse and Power z knihy Foundations of Modernity Stuart Hall 

také uvádí pom rn  raný p íklad užití myšlenky žánru. σa p íkladu snímk  s etnografickou tématikou 

analyzuje souvislost vzniku žánru s použitím určitého kódu nebo významového systému, což mezi jeho 
uživateli vede k jistému konsenzu o významu.  Podle Halla tak m žeme o žánru hovo it v p ípad , že 
kódování a dekódování jsou si velmi blízké.  V d sledku stejného podání i p íjmu je význam pom rn  
jednoznačný. (Hall, 1992: 275-331) 

52 Prysthon, 2016. Str. 78  
53 Grunig and Hunt, 1984. Str. 12 
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součástí je komunikace a týká se p edevším r zných cílových skupin, ne p ímo obecné 

ve ejnosti. Proto se v posledních desetiletích objevilo nespočet dalších verzí, které se 

pokoušely zohlednit i jiné aspekty. Pravd podobn  nejznám jší je tzv. „Mexické 

prohlášení“, pocházející z konference v Mexiku. Public relations tak byly v roce 1978 

charakterizovány takto: „Public relations je společenská věda a umění analyzovat 

trendy, předpovídat jejich následky, poskytovat rady zástupcům organizací a 

implementace strategických plánů, které přináší užitek jak organizaci, tak široké 

veřejnosti.“54   

 

Zde už se bere v potaz nutný počáteční výzkum a oboustranný užitek zainteresovaných 

stran. Stále je ovšem z etelná absence dialogu, a proto instituce Public relations Society 

of America55 v roce 1řκκ nabízí aktuáln jší verze, zam ené na interakci a spolupráci 

mezi ob ma stranami. Jedna z nich nap íklad uvádí, že „Public relations napomáhá 

vzájemné adaptaci mezi organizací a jejími publiky.“ Britský The ĚUKě Chartered 

Institute of Public Relations ĚCIPRě uvedl na svých webových stránkách následujícíc 

zn ní: „Praktikováním Public relations se rozumí plánovaná, nepřetržitá snaha o 

ustanovení a udržování renomé a vzájemného porozumění mezi organizací a jejími 

publiky.“ Ke slovu se tak dostává reputace56, která je klíčovým tématem v diskusi o 

správné oborové definici. Současné verze se již nesoust edí na jednu konkrétní definici, 

ale zohledňují spíše hlavní parametry a klíčové aspekty pohledu.57 

 

Pro další rozbor je t eba vymezit pojem profese58 a profesionalizace. P ístupy k definici 

profese se r zní59, nap íklad socioložka Mirka σečasová ji formuluje takto: „Profese je 

povolání podložené odbornou přípravou. Hlavním společným jmenovatelem pracovních 

                                                 
54 Davies, 2007. Str. 5 

55 PRSů je společn  s Chartered Institute of Public Relations nejv tším členským orgánem výkonu PR na 
sv t . ĚDavies, 2007: 7) 

56 CIPR posléze definici uvozuje takto: „Public relations je o reputaci – jako důsledek toho co děláte, co 
říkáte a co ostatní říkají o vás. Vykonávání public relations je disciplína, která pečuje o reputaci – s cílem 
zístat podporu a porozumění, spolu s ovlivněním názorů a chování.“ ĚDavies, 200ι: 6ě 
57 P íkladem jsou „Čty i aspekty PR“ jako výsledek The European Body of Knowledge on  

Public Relations / Communication management: The Report of the Delphi Research Project 2000. Účastníci 
projektu se shodli na t ech klíčových pojmech definice: komunikace, vztahy a ve ejnost. Shrnutí obsahuje 
čty i aspekty - reflektivní, manažerské, operační a vzd lávací – a zároveň reflektuje evropské socio-v decké 
tradice, zam ující se na rozmanité společenské faktory. ĚEBτK, 2000ě 
58Z latinského „professia“ – p iznání k povolání, k emeslu, česky povolání, ale také odbornost, respektive 

odbornou p ípravou podložené povolání. Význam termínu profese v angličtin  je uzší než v češtin  a 
p ekrývá se s pojmem svobodné povolání v tradičním smyslu. ĚUniverzita Karlova, 1řř6: κ50-1) 

59 Podle toho, zda se bere v potaz proces vzniku nebo spíše samotné charakterové rysy. Hlavním společným 
jmenovatelem pracovních rolí v profesi je omezený a regulovaný p ístup k jeho výkonu. Profese je spojena 
s profesionální etikou, která zamezuje zneužití moci a také s prestiží, kterou p ináší. ĚUniverzita Karlova, 

1996: 851-2) 
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rolí určujících profesi je omezený a regulovaný přístup k jejímu výkonu.“60 Zastávání 

profese tedy klade d raz na odbornou p ípravu ovládání určitých technik a získání 

teoretických poznatk . Profesionalizací61 se pak v uzším mín ní sociologie míní 

„schopnost přeměny jednoho druhu vzácných zdrojů, totiž znalostí a dovedností, na jiný 

druh, totiž na sociální a ekonomické odměny“.62 V souladu s t mito definicemi by se 

tedy PR m li zabývat kvalifikovaní pracovníci,63 podílející se na postupném utvá ení 

profesní kultury.64    

 

S prvním oficiálním návrhem profesní definice PR p ichází vídeňský rodák a jeden 

zakladatel  moderních public relations Edward Bernays. V st žejním díle Crystallizing 

Public Opinion navázal na Waltera Lippmanna65  a „poradce pro vztahy s ve ejností“ 
66  

charakterizuje takto:„ .. je tvůrcem zpráv pro jakékoli médium, které si zvolí pro hlásání 

svých myšlenek. .. Musí izolovat myšlenky a přetvořit je v události tak, aby byly snáze 

pochopitelné, a aby tedy získaly pozornost jako zprávy.“67 Poradce public relations je 

tedy agent, který ve spolupráci s médii p edstavuje ve ejnosti určitou myšlenku. Součástí 

práce poradce pro vztahy k ve ejnosti není jen zprávy dodávat, ale také je vytvá et.68 

Teoreticky by tak m l ve ejnosti, k níž se obrací, naslouchat a zohledňovat její pot eby 

a názory. Toho si všímá Bernays, který v rámci efektivního ovlivňování a sm rování 

ve ejných postoj  poukazuje na pot ebu široké palety znalostí z oboru sociální 

psychologie, sociologie, psychologie a ekonomie.69 Záv rem je d ležité zmínit, že 

                                                 
60 σečasová, 200κ. Str. 22 
61 τbecn  jde o proces, b hem n hož určité zam stnání nebo pracovní role, které až dosud neplatily za 
profesi, získávají tento atribut. V souvislosti s proudem profesionalismu se dokonce mluví o „společnosti 
založené na diplomech! Ěcredential societyě, nicmén  vedle touhy po prestiži je tato motivována i jinými 
ohledy. (Univerzita Karlova, 1996: 853) 

62 Univerzita Karlova, 1996. Str. 851 

63 The 2000 Global ůlliance of PR associations publikovala klíčové principy profesionalizace jako „umění 
ovládat skrze vzdělání a praxi určité intelektuální dovednosti, akceptovat společenskou zodpovědnost nejen 
vůči klientům, ale také vůči širší společnosti a snažit se o objektivitu a udržení vysokého standardu v rámci 
profese.“ ĚTench, Yeomans, 200ř: 5κ-59) 

64 V tomto smyslu jsou public relations stále ješt  aspirující profesí, která si i po tém  století svého 
praktikování stále ustavuje jurisdikci a oprávn ní své existence. Definice PR profese je obecn  
kontroverzním tématem, nad kterým se vedou časté debaty. Jeden z d vod  je ten, že na rozdíl od léka  či 
právník  tato profese není zaštít na licencí. ĚEdwards, 2012: 142ě 
65 Walter Lippmann byl pro Edwarda Bernayse velkou inspirací zejména myšlenkami z Ve ejného Mín ní, 
které nahlížel jako v bec první manuál public relations. Vytýkal mu ale nedostatečný praktický výklad, a 
proto se pojetím Crystallizing Public τpinion pokusil o vypln ní této mezery. ĚDavies, 2007: 21-3) 

66 Public relations councel (Davies, 2007: 26) 
67 Bernays, 1923, str. 171 

68 V tomto smyslu je zajímavý pohled Waltera Lippmanna, který ve Ve ejném mín ní uvádí, že dobrý 
tiskový agent si je pln  v dom poskytování obrazu, jaký má ve ejnost vid t a dává do souvislosti tvorbu 
zpráv a stereotypy: „Zprávy vyprodukované PR konzultanty dle potřeby posilují, zeslabují, či upravují 
stereotypy.“ ĚLippmann, 2015: 2ι4-6) 

69 Tato asociace souvisí s inspirací psychoanalýzou Sigmunda Freuda, který byl s Bernaysem 

v p íbuzenském vztahu. V rámci d v rného rozhovoru pro speciální vydání magazínu Life, kde byl uveden 
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korektn  a eticky provád né public relations nemají nic společného s propagandou, 

p ekrucováním pravdy a manipulací.70  

2.1 Profesionalizace PR v českém a britském kontextu 

Historické ko eny PR jako profese nesahají p íliš daleko. Její vznik se oficiáln  datuje 

do začátku 20. století, kdy došlo k rozmachu masových médií a všeobecnému ší ení 

demokracie, spojené s rovným volebním právem.71 Rychlý rozvoj v pr b hu století pak 

reflektuje zejména uznání velkých hráč  ve společnosti, kte í pochopili moc a vliv médií 

v souvislosti s osobní reputací. ůť už se jedná o jednotlivce, organizaci, či politickou 

stranu, mediální management a vztahy s médii jsou p irozenou součástí moderní 

žurnalistiky, mediálního prost edí a dnešní doby v bec.  

 

ůčkoliv je z historie patrné, že se evropští profesionálové často inspirovali na americkém 

kontinentu, evropské PR se v mnoha zemích vyvíjelo zcela samostatn  a nezávisle.72 

Public relations je siln  vázáno na místní jazyk, kulturu a média, p esahující rámec této 

práce, nicmén  následující ádky se alespoň pokouší o zmapování zásadních vývojových 

moment  profesionalizace PR v kontextu anglosaského a českého prost edí. Záv r 

teoretické části nabízí stručný výb r z repertoáru aktivit PR konzultanta, vytvo ený 

v souvislosti s touto prací. 

 

 

2.1.1 Profesní kultura PR ve Velké Británii 

Významnou úlohu v rozvoji PR jako profese sehrála Velká Británie a roli PR zmapovala 

celá ada britských v dc  a historik , Mariel Grantová, Jacquie L´Etangová nebo 

Mordecai Lee a britská publicistika pat í k Evrop  k nejrozvinut jším.73 Již v roce 1905 

byla založena britská odborová organizace místních samospráv σůLGτ Ěσational 

                                                 
mezi 100 nejvlivn jších ůmeričan  20. století, sdílí svou p edstavu PR konzultanta jako „člena nepočetné 
skupiny inteligence, který svým klientům radí jak ovládat masy … pouhou aplikací psychologie.“ ĚDavies, 

2007: 24) 

70 P edstavitelé PR získávají i nelichotivá označení. V pojetí Briana Mcσaira jsou PR konzultanti „osoby 
žijící na temném pozadí“, jejichž p esun do mediální zá e reflektor  je vykoupen tím, že politická 
komunikace a spin se stává ob tí „démonizace“ ze strany noviná . V knize Sociologie žurnalistiky Mcσair 
dále dodává, že „rozmach pseudoudálostí je základním rysem politiky a politické žurnalistiky minulého 
století a současn  i jedním z d vod , proč je PR p edm tem kritiky t ch, kte í se obávají jeho negativních 
d sledk  na demokracii“. (McNair, 2010: 189-202) 

71 McNair, 2010, str. 183 

72 Hejlová, 2015, str. 63 
73 Hejlová, 2015, str. 59-64 
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Association of Local Government Officersě, ve které se sdružovali první PR pracovníci 

a podle L´Etangové položila základ vzniku PR jako profese ve Velké Británii již 

začátkem 20. století.74 B hem druhé sv tové války se britská propaganda ší ila na 

základ  tvorby pracovník  reklamy, jejichž reputace již tehdy pokulhávala, a proto se 

pro vytvá ení „vládní publicity“ najímali zejména britští noviná i, z jejichž ad se 

rekrutovali budoucí odborníci na PR.75 Grantová dále zjistila, že ve 30. letech tato 

profese rozlišovala PR pracovníky, známe jako „PR Officer“, jejichž úkolem bylo „šířit 

lepší porozumění službě veřejnosti“ a tiskové ú edníky na nižší úrovni „Press Officer“, 

zajišťující kontakty s médii.76  

Roku 194κ vzniká v Londýn  Institut PR ĚCIPRě, což je podn tem pro vznik dalších 

obdobných organizací a svazk  po celém sv t , který vrcholí vytvo ením globální 

Mezinárodní asociace PR ĚIPRůě se sídlem Londýn  v roce 1955.77 Současná 

demografická struktura  public relations ve Velké Británii se potýká s „gender pay gap“78 

a absencí etnické r znorodosti. Výsledky každoroční oborové studie CIPR State of the 

Profession 2016 o stavu tamní PR profese uvádí, že více než dv  t etiny všech PR 

konzultant  tvo í ženy, ale nejen že nedosahují nejvyšších pracovních pozic, ale také 

dlouhodob  čelí tvz „glass ceiling“.79  Co se týče etnického rozd lení, pouze 12% 

dotazovaných pat í k jinému než bílému etniku. V souvislosti s profesionalizací je 

zajímavé zmínit, že κ5% dotazovaných profesionál  má specifické vysokoškolské 

vzd lání. Co se týče počtu aktivních odborník , další oficiální profesní studie The PR 

Census 2016 uvádí, že ve Velké Británii p sobilo 83 000 PR profesionál 80, což se tém  

shoduje s počtem žurnalist  v témže roce.81 

2.1.2 PR jako profese  v Česku 

 

                                                 
74 Hejlová, 2015, str. 66-7 

75 Tamtéž 

76 Tamtéž 
77 tamtéž, str. 65-7 

78 Rodové rozdíly v platovém ohodnocení 
79 Renzetti a Curran v knize Ženy, muži a společnost vysv tlují pojem sklen ný strop takto: „A tak přestože 
ženy i muži v pozicích atypických pro jejich pohlaví diskriminaci zakoušejí, její formy a důsledky se značně 
liší právě podle pohlaví. Skleněný strop odkazuje na neviditelné bariéry, které omezují pracovní mobilitu 
pracovnic směrem nahoru – jde zejména o ženy a etnické minority“. Jedním z nejpozoruhodn jších zjišt ní, 
ke kterým došla socioložka Christine Williams Ě1řř2,1řř5ě je, že muž m se v zam stnání pro n  
atypických dostává p i p ijímání p ednostního zacházení a „místo toho, aby naráželi na skleněný strop, se 
často vyvezou skleněným výtahem celou hierarchií takovýchto profesí.“ ĚRenzetti, Curran 2003: 202) 

80 http://news.prca.org.uk/pr-census-2016-reveals-that-the-pr-industry-is-worth-129bn/ 

81 http://www.pressgazette.co.uk/record-84000-journalists-in-the-uk-in-2016-according-to-labour-force-

survey-up-20000-in-a-year/ 
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Český mediální systém se od anglosaských na první pohled liší svou velikostí a 

historicko-společenskými událostmi, které p ed již tém  30 lety obrátily politický kurz 

st ední Evropy sm rem na západ.82 Zatímco oficiáln  se za dob minulých hlásalo, že 

reklama a public relations jsou výplody kapitalistické společnosti, neoficiáln  režim 

spolupracoval s celou adou západních agentur, a to zejména za cílem propagace 

Československa a československých výrobk  v zahraničí. V této dob  se pojem public 

relations skrýval za označením ´politická agitace´, ´propagační rétorika´ nebo 

jednoduše ´propagace´.83  

 

Současná struktura public relations se v Čechách začala formovat v porevolučním 

období divokých devadesátých let, kdy na český trh vstoupily všechny významné 

nadnárodní agentury specializující se na public relations.84 PR odv tví u nás za pár let 

dosp lo do podoby, která se v západních zemích utvá ela po n kolik desetiletí.85  

Postupná profesionalizace PR odstartovala v roce 1995, kdy vzniká APRA (Asociace 

public relations agentur), která tehdy ješt  profilujícímu oboru dala pat ičné postavení a 

záštitu.86 K dnešnímu dni má ůPRů celkem 20 členských agentur 87 a na trhu se objevila 

velká jména z oblasti sv tových agentur, jako je τgilvy PR, Havas nebo 

FleishmanHillard.  

 

Výzkum agentury σMS Market Research z roku 2015 nicmén  odhalil, že více než 

polovina dotazovaných si nedokázala vybavit více než 6 jmen.88 V hodnocení služeb 

nejlépe dopadly zkušenost a profesionalita, kterou p iznalo 66 % respondent .89 V rámci 

profesionalizace PR je nutné zmínit, že v roce 200490 byl otev en samostatný obor na 

Univerzit  Karlov , zam ený na marketingovou komunikaci a PR.91 Tato skutečnost 

ale nic nem ní na tom, že jak oficiální akademický výzkum této profese, tak její 

zobrazení na filmovém plátn  je stále terra inkognita.  

                                                 
82 St elcová, 2012. Str. 29-30 
83 Kollmannová, 2013, str. 92-3 

84 St elcová, 2012. Str. 35-6 

85 Tamtéž, str. 30-32 

86 https://apra.cz/o-nas/ 

87 tamtéž 
88 http://mam.ihned.cz/marketing/c1-63817180-vyzkum-ceske-pr-agentury-nabizeji-dobre-sluzby-ovsem-

za-hodne-penez 

89 Kollmannová, 2013, str. 103-6 

90 Tamtéž 

91 Pro srovnání, ve Velké Británii byl první bakalá ský obor public relations otev en v Bournemouthu v roce 

1řκř a první magisterský obor taktéž v roce 1řκř na univerzitách Stirling a Manchester Metropolitan. 
(Tench, Yeomans, 2009: 60-61). 
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2.2 PR profese v literatuře využité pro tuto diplomovou 
práci 

Postava PR konzultanta je v kulturních obrazech zastín na noviná skou komunitou a 

žurnalista, ať už píšící nebo pracující v audiovizuálních a nových médiích, je 

frekventovaným nám tem filmových scénárist .92 Tématika PR se do televizního žánru 

etablovala postupn , v souladu s historickým vývojem, tak jak v minulém století spolu 

s kulturním významem žurnalistiky rostla pot eba t ch, kte í p ijímají rozhodnutí a 

vytvá ejí mín ní, ídí ji a formují.93 To samé se ale nedá íct o výzkumu v této oblasti – 

charakterní vlastnosti pracovník  PR nepat í mezi frekventovaná témata. Do pop edí 

zájmu se dostává až v ř0. letech 20. století, kdy se p evážn  američtí auto i v souvislosti 

s vzestupem PR začínají zabývat také jeho mediálním zobrazením.94 σicmén  dodnes je 

p edm tem zájmu zejména kinematografie a literatura, samostatná televizní produkce se 

objevuje jen sporadicky.  

 

Do kategorie profesní mediální stereotypizace je možné do výb ru v rámci relevance k 

public relations za adit tématiku genderových stereotyp  nebo výzkum etnických 

minorit v PR profesi. S tématem voln ji souvisí i výzkumy, které se v nují mediální 

stereotypizaci jiných profesí a jak již bylo zmín no, v této oblasti je výrazná zejména 

postava noviná e. σemén  zajímavá a inspirativní tak pro tuto práci byla i analýza studií 

a publikací vztahující se k žurnalistice, zastoupená dílem britského sociologa a 

mediálního teoretika Briana Mcσaira.95 V knize Journalists in film: Heroes and Villains 

nabízí provokativní pohled na kinematografickou polarizaci ´noviná  hrdina/zloduch´ 

současné filmové produkce.96 Mediálním obrazem žurnalisty v hollywodské tvorb  se 

v nuje Matthew C. Ehrlich, jehož Journalism in the movies p edkládá filmový obraz 

amerického žurnalismu od n mé éry do současnosti.97 

                                                 
92 McNair, 2010. Str. 120-121 

93 Tamtéž  
94 Tamtéž 

95 Jeho bibliografie se v nuje p edevším anglosaské žurnalistice v souvislosti s politickou komunikací. 
Mcσair pat í mezi mediální optimisty, a tak nesouhlasí s tvrzeními o snižování kvality politické žurnalistiky 
a demokracie samotné. (Revue pro média 

96 V publikace se Mcσair snaží o vysv tlení hollywoodské fascinace, i mediálními postavami a médii v bec 
a detailn  rozebírá noviná ské filmové charaktery noviná  za období 1řřι- 200κ. Zajímavá jsou 
dichotomická označení protipólu dobra (jako nap . ‘‘watchdogs, witnesses, heroines and artists,’’) a zla 

Ě„rogues, fakers and fraudsters, spin doctors and media barons“) jednotlivých skupin. (McNair, 2010)  

97 Matthew C. Ehrlich je profesorem žurnalistiky na University of Illinois v Urbana-Champaign. Podobn  
jako Mcσair, i on d lí noviná ské charaktery na hrdiny a padouchy, vykreslené na pozadí vztah  mezi 
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2.3 Předešlé výzkumy zabývající se podobnou tematikou 

Jednou ze studií, v nované analýze zmínek o PR v tišt ných médiích, je práce 

Christophera H. Spicera Images of Public Relations in the Print Media, která p edstavila 

PR v podob  sedmi hlavních motiv .98 τbor PR se ve zkoumaných textech Ěčlánky 

v novinách a časopisechě nejčast ji prezentuje jako Distraction Ěodvád ní pozornostiě, 

Disaster Ěkatastrofaě, Challenge Ěvýzvaě, Hype, PR jako PR, War ĚVálkaě a Schmooze 

(prázdné fráze). Spicer se pozastavuje nad tím, že ve více než 80 procentech žurnalisté 

tyto termíny využívají v negativní konotaci, což podporuje současné výzkumy o 

noviná ské objektivit . τ t i roky pozd ji se objevila explorativní studie z pera K. 

Keenana (Network television news coverage of public relations: An explanatory census 

of contentě, která k výše zmín ným kategoriím p i adila ješt  dv  další - pozitivní 

Expertise a negativní Society ve smyslu negativního za azení této profese do 

společnosti.99 Výsledek analýzy televizních zpráv poukazuje na to, že obsah 

zpravodajství se velmi často ídí podle modelu „press agentry“ a prezentuje publiku 

zejména politiku a vládní p edstavitele. Témata zahrnují války, katastrofy nebo odvád ní 

pozornosti.100   

 

τtázce frekvence zobrazování PR profese na filmovém plátn  se v nuje ůmeričan Larry 

Tavcar, svého času editel komunikace v korporaci Paramount Communications.101 Ve 

své studii Public Relations on the Screen: 17 Films to See dochází k záv ru, že zatímco 

profese jako právník, učitel nebo léka  se objevují často, „čas PR konzultanta na 

obrazovce je vzácný“ a vyskytuje se pouze v epizodních rolích publicisty či mediálního 

poradce. 102 Pro up esn ní, Robertson v souborném svazku filmových rekord  Guinness 

Book of Movie Facts and Feats uvádí, že v analyzovaném výb ru 2300 hlavních 

filmových rolí z let 1920-ř0 tém r polovina dohromady reprezentuj jen šest profesí.103 

Krom  již uvedených povolání se na p edních p íčkách umístil ješt  žurnalista, voják a 

p edstavitel showbusinessu.104 Zatímco tzv. „bílé límečky“ Ěkancelá ská povoláníě 

                                                 
filmy, mýty a kulturou. Ehrlich je p esv dčený, že vybrané snímky se vztahují nejen k žurnalismu, ale 
odráží také americký styl života a postavení demokracie ve společnosti. ĚEhrlich, 2006: 1-7) 

98 Spicer, 1993. Str. 41-45 

99 Keenan, 1996. Str. 217 

100Tamtéž. Str. 21ι-231 

101Tavkar. Str. 21 

102 Tamtéž 

103 Robertson, 1993. Str. 66 

104 Tamtéž  
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reprezentují jen dv  procenta Ěnap íklad pracovník reklamyě, PR konzultant se na 

seznamu 51 top profesí neobjevil v bec.105   

 

Ve vzácných p ípadech se PR profesionál m p esto poda ilo na filmovém plátn  

prosadit. Jak dokazuje Mordecai Lee ve své studii The image of the government flack: 

movie depictions of public Relations in public administration, pom rn  čast ji se postava 

PR konzultanta objevuje ve snímcích z prost edí státní správy.106 PR postavy ve dvaceti 

analyzovaných filmech vykazují shodné rysy, jako nap íklad účinkování v menší roli 

„na plátně se objeví jen v jedné nebo dvou scénách“, v nují se pouze mediálním vztah m 

„jako výhradní PR aktivitě“ a nevystupují pod konkrétním jménem, ale pouze obecným 

názvem funkce jako „vládní tiskový mluvčí“ nebo „poradce pro ve ejné záležitosti“.107 

Je také patrný genderový nepom r, tém  všechny postavy jsou muži, pracující pro 

vládní kabinet, nejčast ji v oblasti armády.  Zhruba v polovin  celkového počtu snímk  

je postava vládního PR konzultanta vykreslena jako komická figura. Pokračování studie 

z roku 2009 Flicks of government flacks: The sequel analyzuje dalších sedm film , ale 

výsledky jen potvrzují genderové a rasové stereotypy.108 Vládní PR konzultant je z drtivé 

v tšiny b loch, muž a objevuje se v roli zam stnance vládního kabinetu nebo policejního 

odd lení. Co víc, pravdivost a nápomocnost t chto postav v rámci d je je snadno 

zpochybnitelná.  

 

Zatímco tyto práce se zabývaly zobrazením činností PR konzultanta, další studie se 

zam ily na vykreslení jejich osobních vlastností tak, jak se promítají do filmových 

postav. Pionýrskou prací na téma obraz PR pracovníka ve filmu, která se zároveň stala 

inspirací pro tento výzkum, je Public Relations in Film and Fiction od americké autorky 

Karen S. Miller.109 Kvalitativní výzkum, sestavený na základ  analýzy 6ι film  a 51 

knižních d l z období 1ř30-ř5, obsahujících postavu pracovníka PR, p ichází s v bec 

první charakterní typologií.110 Ta se skládá z κ veskrze negativních profesních 

stereotyp .111 Hlavní hypotézou je fakt, že mediální reprezentace PR je siln  zkreslená 

a zavád jící v kontextu vlastní profese a výsledky ukazují negativní vliv médií na tento 

stav, který se v pr b hu let nem ní. Jde o osm p evážn  negativních vlastností Ěviz 

                                                 
105 Tamtéž  
106 Lee, 2001. Str. 297-315 

107 tamtéž. Str. 30ř 

108 Lee, 2009, str. 297-315 

109 Miller. 1999. Str. 1-20 

110 Tamtéž, str. 3-6 
111 Tato charakterní typologie je výchozím bodem pro analýzu a bude diskutována v metodologické části. 
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podrobný popis dáleě, díky kterým Millerová vyvozuje, že reputace PR jako profese je 

skutečn  vnímána velmi pok iven . „Čtenáři a diváci analyzovaných příběhů se 

předkládá obraz jakési záhadné profese, ve které se pohybují bezskrupolózní konzultanti 

s nabubřelým egem s jasnými cíli – dostat své klienty do médií, nedbat na zájmy 

veřejnosti a hlavně, posilovat svoji vlastní moc.“112 Millerová proto na záv r vybízí 

k dalšímu výzkumu, zam enému na vliv negativní reprezentace na obecné pov domí a 

postoje divák  k PR profesi.  

 

σa tuto práci navazuje další ůmeričanka Carol ůmes se studií PR goes to the movies, 

která výše uvedenou charakterní typologii aplikuje na filmy produkované v letech 1996-

2008.113 V protikladu s Millerovou dochází k záv ru, že zobrazení PR profese 

v současných filmech zaznamenává pozitivní vývoj. „Nejnovější filmová tvorba již 

neprodukuje postavy lhářů, mizerů, či ztroskotanců, kteří se ničím jiným neuživí. 

Novodobí konzultanti mají nejen mnohem vyšší sebevědomí, ale také lepší postavení ve 

společnosti a vyšší vliv na své klienty.“114 Jako hlavní negativa vidí  workholismus a 

pracovní etiku, problémy poznamenané moderní hektickou dobou. „Skrytou prioritou 

PR postav je jednoduše žít svůj život a najít rovnováhu mezi prací a soukromým 

životem.“115  

 

Zkoumání obrazu PR v televizním vysílání v USů se v nuje studie Planning Media 

Strategy vs. Planning Parties: Public Relations Portrayals in Television od Yoon a 

Black.116 ůuto i navazují na Millerovou a pomocí kvalitativní analýzy se pokouší najít 

další d kazy negativního p sobení médií na celkový obraz PR v amerických televizních 

seriálech.  σa obrazu 16 postav demonstrují adu stereotyp  v kontextu zjednodušeného 

obrazu této profese, jako op t jsou bariéry v genderu, prvoplánové zobrazení PR profese 

jako zábavné aktivity a limitace okruhu klient  na vysoce postavené autority.117 V 

českém prost edí se ješt  podobná profesní analýza neobjevila, proto se zmapování naší 

televizní produkce stalo výzvou, která stála u zrodu této práce. 

3. Formulace problému a výzkumné otázky 

 

                                                 
112 Miller, 1999. Str. 14 

113 Ames, 2009. Str. 1-18 

114 tamtéž  
115 tamtéž 

116 Yoon, Black, 2007. Str. 31-45 

117 Celkem 10 postav z 16 pracuje pro Bílý d m. 
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Výše uvedený teoretický rámec slouží jako základ k následujícím výzkumným otázkám, 

které si tato práce klade za cíl nejen zodpov d t, ale i dále rozvést. Pracovním konceptem 

je všeobecné tvrzení, že mediální obraz PR v televizní produkci je stereotypn  negativní 

a p ispívá k negativní reputaci této profese.  Výchozím bodem k analýze je pak 

archetypální charakteristika zobrazení PR konzultant  ve filmu z již provedeného 

výzkumu Millerové, obohacená o nové prvky. Zároveň byly stanoveny t i základní 

výzkumné otázky:  

 

Vτ1: Jakým zp sobem je PR povolání prezentováno v českém a britském 

prost edíς Identifikace společných prvk  a odlišností. 

Vτ2: Jak se ve vybraném vzorku reflektuje typologie ze studie Karen S. Millerové 

(1999)? 

VO3: Do jaké míry výsledná typizace koresponduje se současnými výzkumy?  

 

σa základ  interpretace zkoumaných mediálních produkt  z české a britské televizní 

produkce od začátku nového tisíciletí do současnosti bylo zjišťováno, nakolik tato 

tvrzení odpovídají skutečnosti české a britské reality.  

 

4. Metodologie 

4.1 Vymezení podkladového materiálu: vzorek a 
analyzované období 

Podkladový materiál, respektive účelový vzorek, se skládá ze čty  televizních po ad  

současné české produkce Ěžánrov  specifikované jako seriályě a čty  po ad  britské 

produkce (dva seriály a dva televizní filmy), vysílané v období od roku 2000 do 

současnosti. Vybrané časové období reflektuje jak aktuální televizní tvorbu, tak r zné 

společenské a zejména politické události, které ji ovlivňují. Ve všech se objevuje 

specifická postava PR konzultanta, mediálního poradce, či tiskového mluvčího, ať už v 

hlavní nebo vedlejší roli.  
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Jako první bylo t eba p istoupit k vymezení dat. Pod označení datový korpus spadají 

všechna data získaná v daném projektu118, v našem p ípad  tedy všech p t televizních 

seriál . Vlastní analýze byla podrobena pouze tzv. datová množina Ěnap íklad jedna 

televizní sérieě, která se skládá z individuálních datových jednotek, jako jsou výroky 

seriálových postav, využité charakteristiky, vizuální popis postav, konkrétní scéna apod. 

Pro následné kódování a identifikaci individuálních úsek  – extrakt  dat – bylo t eba 

vymezit definici jednotky analýzy119. Tou se stala replika/výrok seriálové postavy v 

kontextu dané situace.  

4.1.1 Účelový vzorek pro analýzu: 
ůtentát ĚNova, 2015) 

Kancelá  Blaník Ěstream.cz, 2014-2017), série 1-5120 

σádraží ĚČeská televize, 2017) 

Labyrint II ĚČeská televize, 201ιě 

Gideon´s daughter (BBC1, 2005) 

The thick of it (BBC1, 2005-12)121 

The work experience (E4, 2012) 

In the loop (BBC Films, 2009) 

 

4.1.2 Stručná charakteristika jednotlivých filmových produktů: 

česká produkce 

 

Pro analýzu české produkce byly zvoleny čty i tituly, ve kterých profesní obraz PR 

reprezentují dv  postavy lobbisty, jeden mediální poradce významného politika a tisková 

mluvčí. Prvním z nich je populární satirický seriál internetové televize Stream.cz 

Kancelá  Blaník, který zapojuje smyšlenou lobbistickou postavu Tondy Blaníka do 

aktuální české politické scény. Druhým je krimi seriál z produkce televize ůtentát 

(2015)122, který eší události okolo útoku na fiktivního prezidenta. Zatím nejaktuáln jší 

tvorbu za rok 201ι reprezentuje další krimi seriál Labyrint II123 a satirická show σádraží, 

obojí z produkce České televize.   

                                                 
118 Hendl, 2016. Str. 265 

119 tamtéž 

120 Do analýzy byly zahrnuty i bonusové díly. Ze série 5 byly analýze podrobeny první t i epizody. 
121 ůnalýze byly podrobeny série 1-3 a v rámci sest ih  nejlepších scén i dv  samostatné bonusové epizody. 
122 ůtentát je volným pokračováním série Expozitura Ětaktéž z produkce TV σova, 2011ě, který ale 
neobsahuje relevantní PR postavu, proto nebyl za azen do výb ruě. 
123 Druhá série Labyrintu obsahov  nenavazuje na první adu, má ale společné hrdiny a formu vypráv ní. 
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Kancelá  Blaník 

Komedie ĚMinutáž: 72x7 mině 

Režie: Marek Najbrt, Bohdan Sláma, Jaroslav Fuit 
Scéná : Robert Geisler, Benjamin Tuček, Marek Najbrt,  

Tomáš Hodan, Milan Kuchyňka, Marek Daniel, Jan Bartes 

Jde o politickou satiru, jejíž první sérii začal Seznam.cz na své videostránce Stream.cz 

vysílat na ja e 2014, ta poslední, pátá skončila letos v dubnu v koprodukci Stream.cz a 

společnosti σegativ a skládá se ze 14 díl 124. Seriál, kterému nechybí silná slova, trefné 

bonmoty, humor a nadsázka, nekompromisn  komentuje a paroduje d ní v politice. Jeho 

hlavním hrdinou je bezskrupulózní lobbista ůntonín Blaník v podání Marka Daniela, 

který díky svým vysokým kontakt m ovlivňuje politický život v zemi a se svými dv ma 

spolupracovníky ovládá z pozadí Hrad, parlament i vládu. Mezi další postavy pat í 

neschopný asistent Žížala ĚMichal Daleckýě a snaživá sekretá ka Lenka se submisivními 

sklony, kterou hraje Halka T ešňáková.125 D j seriálu je postaven na dialozích neustále 

telefonujícího Tondy Blaníka a obsahuje množství narážek na aktuální českou realitu. 

Styl režie zám rn  používá zdánliv  amatérskou kameru, čímž je vzbuzen dojen 

autenticity. Blaník si v pr b hu času získal velkou popularitu, každý díl zhlédlo v 

pr m ru p l milionu divák . τblíbenými terči tv rc , mezi nimiž nechybí režisér 

Bohdan Sláma nebo samotný p edstavitel Blaníka Marek Daniel, jsou prezident Miloš 

Zeman nebo šéf ůστ ůndrej Babiš. 

 

Atentát 

Krimi / Drama 

2015 - 2016, (Minutáž: 1Řx60 mině 

Režie: Ji í Chlumský, Petr Nikolaev 

Scéná : Josef Klíma, Janek Kroupa 

V roce 2014 Televize σova uvedla volné pokračování Expozitury pod názvem ůtentát, 

kde se krom  starých tvá í jako jsou Hana Vágnerová, Robert Jašków nebo Jan Dolanský 

v rolích policejního týmu objevil nap íklad Jan Kraus v nezvyklé roli prezidenta 

republiky. Volné pokračování staví na útoku na fiktivního prezidenta jménem Wolf, aby 

                                                 
 
125 http://www.csfd.cz/film/370986-kancelar-blanik/prehled/ 
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pak líčilo p ípady podobné t m, které diváci znají z prvních stránek novin. Pro účely této 

analýzy je zajímavá postava vypočítavého poradce Jiřího Forestka v podání Marka 

Taclíka. Ten reprezentuje prezidentova mediálního poradce a nejbližšího 

spolupracovníka v jedné osob , který je mu stále nablízku a nerozpakuje se manipulovat 

jak samotným prezidentem, tak jeho okolím.126 

 

 

Nádraží, 2017, ĚMinutáž 6x26 min) 

Režie: Ond ej Sokol 

Scéná : Ond ej Sokol, Martin Finger, Vojt ch Frič, Michal Suchánek 

Po ad σádraží je pokusem o alternativní zábavný formát, kde adu r zných postav, 

spojených jedním prost edím, ztvárňuje de facto jen p tice herc . Jde v podstat  o 

skečovou show, ve které τnd ej Sokol, Michal Suchánek, Richard Genzer, Igor Chmela 

a Martin Finger alternují v r zných padesáti postavách z prost edí vlakového nádraží. 

σetradiční je také forma, která se ve stylu reality show soust edí p evážn  na výpov di 

každého z aktér  p ímo do kamery, a rovn ž sarkastický humor, který si bere na paškál 

sociáln -společenská témata. Skeče mají v každém dílu společné výchozí téma, které 

herci ztvárňující typické nádražní postavičky skládají do jednotlivých scének, jež ve 

výsledku zobrazují mikromodel českého prost edí. Jednou z nádražních figurek je nový 

manažer Kamil Pytel, jemuž se s v tším, či menším úsp chem o neposkvrn ný mediální 

obraz stará tisková mluvčí Kristýna Simmons v podání Richarda Genzera.127 

 

 

Labyrint II ĚČeská televize, 2017ě 
TV seriál, Akční / Krimi / Drama ĚMinutáž 6x58 min) 

Scéná : Petr Hudský 

Kamera: Martin Šec 

Režie: Ji í Strach 

Jde o druhou adu kriminálního seriálu, který má sedm díl  s jedním jediným p ípadem. 

Tým majora Remeše ĚJi í Langmajerě, posílen o dva nové členy v podání Tatiany 

Vilhelmové a Jana Hájka, odhaluje složité pozadí toho, co zprvu vypadalo jako 

„obyčejná vražda“, ale velmi rychle si musí poradit s adou rychle se kupících brutálních 

vražd i záhadných únos , která kriminalisty postupn  zavede hluboko do české historie. 

                                                 
126 http://www.csfd.cz/film/71335-atentat/prehled/ 
127 http://www.ceskatelevize.cz/porady/11260983002-nadrazi/ 
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Seriál propojuje n kolik d jových linek, které p edstavují na první pohled nesourodé 

postavy p íb hu, všechny ale mají s p ípadem n co společného. Jednou z t ch zdánliv  

nesouvisejících linek je postava schopného lobbisty K íže ĚJi í Dvo ákě, který se 

z exponovaného výsluní svého tajného byznysu dostává na p íliš tenký led.  

4.1.3 Stručná charakteristika jednotlivých filmových produktů: 
britská produkce 

Britskou produkci reprezentují taktéž čty i tituly, dva televizní filmy a dva seriály. 

Politickou satiru The Thick of it, která p inesla postav  Malcolma Tuckera v podání 

Petera Capaldiho mezinárodní reputaci, doplňuje její televizní filmová verze In the Loop. 

Druhým analyzovaným filmem je komorní p íb h Gideon´s daughter a seriálovou 

kolekci doplňuje fiktivní komediální seriál/sitcom The Work Experience z prost edí 

fashion PR.  

 

Gideon´s daughter ĚBBC1, 2005ě 

Televizní film ĚMinutáž 1h 45min) 

Režie: Stephen Poliakoff 

Scéná : Stephen Poliakoff 
Televizní film z produkce BBC. Komorní kaleidoskop plný k ivd, klopýtání a kapitulace 

sleduje rozpolceného postaršího a vysoce postaveného PR guru Gideona Warnera 

v podání Billa σighy. Režisér Poliakoff zasadil Gideon's Daughter do reálného kontextu 

vražedné pragmatičnosti PR na pozadí skutečných událostí roku 1997, jako je kolektivní 

britský smutek nad smrtí princezny Diany, či vít zství labourist , to vše protkané 

absurdním humorem života. Pohledem kreativního kariéristy se otevírá p íb h ze sv ta 

celebrit a politického spinu, kde je úsp ch vykoupen za cenu cynismu, osam ní a 

nepochopení. Gideon je nucený p ehodnotit sv j život poté, aby neztratil vlastní dceru, 

která nesouhlasí s jeho nev rami. D jem dále prochází Stella, jejíž bývalý manžel se 

st etává s jedním z Gideonových klient , ministrem σew Labour, kv li nedostatečným 

opat ením týkajícím se dopravní situace. Mezi Gideonem a Stellou vzniká pouto, jež ho 

vzdaluje od své práce, kde je na n m závislých spousta lidí.  
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The thick of it128 (2005-12)129 ĚMinutáž 16x 24mině 

BBC1, Komediální seriál/Sitcom/Politická satira 

Sitcom The thick of it je politickou satirou z vládního prost edí, natočený dynamickou, 

pseudodokumentaristickou kamerou s částečn  improvizovaným dialogem.130 D j je 

zasazený do fiktivního prost edí Ministerstva práce a sociálních v cí, nicmén  zobrazuje 

veškeré nešvary současné britské vlády od spinu po zákulisní triky a boj o moc.  ůčkoliv 

jména ministr  se b hem 24 epizod stihnou n kolikrát vym nit, v roli poradce ministra 

a prosto ekého spin doktora Malcolma Tuckera stále zá í Peter Capaldi, jehož jméno se 

díky seriálu stalo zavedeným pojmem. Pomocí svérázné techniky odráží nejen nástrahy 

ú edník  z Downing Street britského premiéra, ale dokáže si poradit i s vlastním týmem. 

Kreativní vulgarity, na n ž byl najatý speciální „swearing consultant“, společn  s 

vícemén  reálným základem zobrazovaných situací posilují dojem, že divák je sv dkem 

„práce“ opravdových vládních ú edník  včetn  „mravenčí práce“ v pozadí, kterou 

koriguje Malcolm Tucker pomocí metody cukru a biče.  Seriál je detailním mediálním 

obrazem politika a politického PR ve Velké Británii a dnes je stálicí britského 

politického lexikonu.   

 

 

In the loop (BBC Films, 2009) 

Komedie ĚMinutáž 1h 45min) 

Režie: Armando Iannucci  

Scéná : Simon Blackwell, Jesse Armstrong 

Hrají: P. Capaldi, T. Hollander, G. McKee, Ch. Addison, J. Scanlanová 

σekonformní satira s kulometnou kadencí peprných pr povídek nep ímo navazuje na 

oceňovaný seriál Je to soda ĚThe Thick of It). σezastavitelný kolotoč jednání, meeting , 

arogantních, zákulisních praktik pochází ze stejné dílny tv rc  a sm sice milimetrov  

p esných postav op t rozehrávají nelítostnou politickou partii, ve které jde o všechno.  

St edobodem veškerého d ní je op t agresivní expert na vztahy s ve ejností Malcolm 

Tucker, žehlící z pov ení ministerského p edsedy p ešlapy člen  vlády. Tentokrát nic 

ne íkající výrok neschopného ministra pro mezinárodní rozvoj o p ípadné válce spustí 

                                                 
128 V českém p ekladu Je to Soda! 
129 V rámci této diplomové práce byly analyzovány série I-III, společn  s výb rem nejlepších 
scén ze dvou bonusových epizod The rise of the nutters Ěv českém p ekladu jako Vánoční Speciál 
2006ě a Spinners and Losers ĚSpeciál 200ιě. 
130 Jak sám tv rce ůrmando Iannucci p iznává, seriál má ko eny v reálné politice a téma 
neschopných politik  jako loutek v rukou t ch n kolika vyvolených je tém  vždy divácky 
populární. 
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et zec absurdních mezinárodních událostí. Verbální ekvilibristika se ve filmu snoubí s 

frenetickou reportážní kamerou, čímž vzniká realisticky p sobící pohled do groteskního 

zákulisí politických her. Je to snímek o válce bez voják , který výmluvn  ukazuje, kdo 

ve vysoké politice opravdu rozhoduje.  Film, v n mž se Peter Capaldi s negativní energií 

sob  vlastní stejn  jako v seriálu op t p evt lil v premiérova zlého muže, byl nominován 

na τscara v kategorii nejlepší scéná .131 

 

The work experience (2012) ĚMinutáž 6x 24mině132 

Komediální seriál/Sitcom/Prank show 

Režie: Michael Livingstone, Tom Thostrup, Claudia Webster 

Scéná : Rhodri Crooks, Tom Forbes, Michael Livingstone, Tom Thostrup 

„Reality“ sitcom Michaela Livingstona, Toma Thodstrupa a Claudie Webster byl 

odvysílán v roce 2012 na E4.133 Šestidílný experimentální formát je zasazen do prost edí 

fashion PR, které reprezentuje fiktivní agentura Grade PR.134 V každém dílu kamera 

sleduje dva ambiciózní stážisty, kte í prožívají hektický týden plný úkol , slz a 

hysterických scén. σic netušící stážisti nemají pon tí, že celá agentura je set-up 

scénárist  a profesionálních herc . Pro analýzu byly využity všechny postavy, ze kterých 

se skládá čty členný agenturní tým – editelka Joanna Grade, jejíž charakteristika zapadá 

do legendárního fashion snímku Devil Wears Prada, její business partner a exmanžel 

Colby, „živý diá “ osobní asistentka Susan a svérázný gay kreativec Shusshi. 

4.2 Výzkumné nástroje: tematická analýza 

Data v této studii byla zpracována pomocí tematické analýzy, která není zcela jasn  

vymezenou procedurou analýzy dat, nicmén  o nich poskytuje bohaté, detailní a 

komplexní zprávy.135 Stejn  jako zakotvená teorie, která byla p vodní zamýšlenou 

metodou (ale s ohledem na množství dat a zejména zvolené téma zamítnutáě p ejímá 

koncept, že získaná tvrzení mají být podporována daty, nikoliv výchozí teorií. Tento 

postup je definován jako proces identifikace datových vzorců, datových konfigurací a 

témat v kvalitativních datech, jejíž hlavní výhodou je pružnost stejně jako její nezávislost 

na určitou teorii.136 ůutory tematické analýzy jsou označováni psychologové Braun, 

                                                 
131 http://www.ceskatelevize.cz/porady/10267399200-politicke-kruhy/21238147032/ 

132 ůnalýze byla v celé délce podrobena pouze dostupná epizoda 4, ostatní díly zastupuje výb r nejlepších 
scén a doprovodné materiály k seriálu.  

133 http://www.channel4.com/programmes/the-work-experience/ 

134 Hendl, 2016. str. 264-75 

135Hendl, 2015. str. 264-275  
136 Tamtéž 
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Clarke a Boyatzis, kte í tuto metodu mj. doporučují pro výzkumné otázky se vztahem 

k porozum ní a reprezentaci137, tudíž se hodí pro účel této studie. Metoda je navíc určena 

pro zpracování v tšího objemu dat a nabízí možnost induktivní tvorby kategorií.138 

Existují r zné zp soby, jak k tematické analýze p istupovat, v mém p ípad  šlo o 

kombinaci induktivního a konstruktivistického zp sobu.139  

4.3 Formování konceptu analýzy 

Ješt  p ed samotným kódováním bylo nutné zformovat koncept analýzy tak, aby 

obsahovala interakci obou vrstev zakomponovaných ve sledovaných mediálních 

konstrukcích: 

1ě Fikční/fiktivní vrstvu, kterou autorka chápe jako fiktivní prost edí, ve kterém je seriál 

natočen a díky které vzniká finální žánr satiry, sitcomu nebo komedie. σap . interiér 

kancelá  Blaník s jeho postavami nebo Ministerstvo práce a sociálních v cí ĚThe thick 

of it), pracující s objektivní realitou.  

2ě Mimomediální realitu, kterou autorka označuje tu vrstvu seriálu, obsahující 

σEfiktivní prvky Ějinými slovy to, co nebylo vymyšleno scénáristouě. M že jít o n kolik 

skupin jev  a prvk , nap . postavy jako hokejista Jaromír Jágr, p edseda vlády ůndrej 

Babiš, či prezident Miloš Zeman. Dále se m že jednat o mediální impéria jako je BBC, 

firmy, jako je ČEZ, či ůgrofert nebo samostatné události typu τlympiáda, tragická smrt 

princezny Diany, vít zství Labourist  ve volbách, volba pražského starosty nebo 

českého prezidenta.  

 

P i analýze bylo zjišťováno, jakého charakteru nabývá interakce fikční vrstvy a denotátu 

mimomediální reality, a to s d razem ke sledovanému konstruktu.  D ležitý byl i 

charakter p sobení sledovaného konstruktu k jeho okolí, a to v rámci fikční vrstvy.  Co 

se týče prost edk , šlo o verbální Ěužívání apelativ, proprií, expresivních výraz , 

vulgarism , intonaceě i neverbální Ěproxemika, haptika, kinezika, mimika, vizika, 

chronemika, posturikaě analýzu.  

 

                                                 
137 Tamtéž 

138 Tamtéž  
139 Jinými slovy, kódování a návrh témat jsou určeny nejen obsahem dat, ale analyzátor se zajímá i o zp sob 
konstrukce určité reality. 
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5. Analýza dat 

5.1 Kroky tematické analýzy: Manuální kategorizace a 
kódování 

ůnalytickému procesu p edcházelo seznámení se s daty – TV seriály, jejichž jednotlivé 

díly byly opakovan  zhlédnuty a prostudovány. Poté bylo p istoupeno k procesu 

transkripce, do kterého byly za azeny pouze relevantní datové extrakty pro kategorizaci 

a kódování. Jednotky analýzy byly p epsány do Excelu a podrobeny první d ležité fázi, 

kterou je generování počátečních kódů.140  Pro zjednodušení výchozí situace je samotná 

tematická analýza inspirována již stanovenou kategorizací dle induktivní studie Karen 

S. Millerové.  Kódovací list reflektuje κ nejrozší en jších archetypálních vlastností PR 

konzultanta v r zných modifikacích:  Bezskrupulózní, Povrchní, Cynický, 

Manipulativní, Zam ený na peníze, Izolovaný, Sebev domý, Nenapln ný Ěvíce viz 

p íloha 4).141 Jako výchozí rámcová témata pro srovnání v rámci výzkumné otázky 2 

byla využita Etika v život  PR konzultanta, Zatracení a následné vykoupení,  a 

Vztahy s klíčovými publiky (media relations a klienti). 

 

Mým zám rem bylo aplikovat výše uvedenou typologii i klíčová témata pouze jako 

inspiraci a základní stavební kámen pro otev ené kódování, postupn  tyto charakteristiky 

rozší it/upravit jejich smysl/negovat a následn  popsat klíčová témata PR, která se 

prost ednictvím seriálových postav objevovala.  Tento proces se v tematické analýze dá 

označit jako vyhledávání, propracování a revize témat, kdy se propojení mezi 

p ekrývajícími se tématy m že stát d ležitým zdrojem informací a ukázat na možnost 

nových konfigurací a aspekt  v datech.142 Jinými slovy, kódy jsou cestou, jak vztáhnout 

data k obecným koncept m a pokusit se nalézt zd vodn ní, jak spolu souvisejí.  σaše 

studie stejn  jako v zakotvené teorii využila t í úrovní kódování – otevřeného, axiálního 

a selektivního.  

5.1.1 Otevřené kódování 

Podstatou otev eného kódování je podle ůnselma a Corbinové vytvo ení kategorií Ěa 

subkategoriíě, jakožto skupin jev  se společnými znaky.143 T m jsou poté p i azeny 

                                                 
140 Hendl, 2016. Str. 270-2 
141 Miller, 1999. Str. 1-20 

142 Hendl, 2015, str. 264-275 

143 Strauss, Corbin, 1999, str. 124-48 
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vlastnosti, tedy znaky náležející jednotlivým kategoriím. Tato studie využívá již 

stanovenou typologii a k tomu p idává vlastní atributy. τtev ené kódování bylo 

provedeno s cílem vymezit hlavní vlastnosti a funkční prvky, jimiž se seriálové postavy 

vyznačovaly a ov it jejich rozsah. Ukázalo se, že aplikovaná typologie se v n kterých 

p ípadech m ní podle kontextu, respektive n které z osobnostních charakteristik se ve 

vzorku vyskytovaly, ale v odlišném slova smyslu. Tato studie se tedy zároveň snaží o 

extenzi dimenzionálního rozsahu, zejména co se týče nuancí a zm n ve smyslu 

jednotlivých typologických vlastností. V této fázi bylo použito také invivo otev ené 

kódování Ětj. takové, kdy je jako kód využit expresivní výraz, slovo či slova, které p i 

kvalitativní strategii zkoumání jev  či problém  užívaly zkoumané postavyě.144 V našem 

p ípad  šlo nap íklad o kategorii „Geniální egoista“. 

 

 

5.1.2 Axiální kódování  

Výsledky vyplývající z otev eného kódování byly poté podrobeny nové analýze s cílem 

sloučit jednotlivé kategorie a najít další společné pr sečíky. K tomu bylo využito 

kódovacího paradigmatu, které v sob  zahrnuje šest aspekt  nových jev . B hem 

axiálního kódování byl vymezen jev, centrální myšlenka, na který se zam uje soubor 

jednání nebo interakcí, příčinné podmínky jevu, které ho p edurčují, dále kontext, tedy 

konkrétní soubor vlastností, které jevu náleží, intervenující podmínky, které usnadňují či 

naopak znesnadňují strategie použité v daném kontextu, interakce a strategie vyvinuté 

ke zvládání či reakci na jev, a konečn  následky, tedy fyzické dopady popisovaného 

jevu.145 ůxiální kódování pomáhá zjemnit proces kategorizace tak, aby stanovené 

kategorie lépe reflektovaly skutečný stav v cí Ěrelevantní axiální kódování k této studii 

viz p íloha 2ě. 

 

5.1.3 Selektivní kódování – tvorba ústřední teze výzkumu a 
podkladů pro teorie 

P i procesu selektivního kódování, tedy posledním ze t ech zp sob  analýzy dat 

získaných z výzkumu, je vybrána centrální kategorie, která je poté uvád na do 

                                                 
144 Tamtéž  
145 Hendl, Kvalitativní výzkum. 2016. Str. 2ι2-6 
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souvislostí s p edešlými kategoriemi.146 V našem p ípad  tedy bylo východiskem 

Ějevem, fenoménemě současné mediální zobrazení PR jako profese, které bylo postupn  

odhalováno a prozatímn  ov ováno na základ  systematického shromažďování a 

analýzou údaj  ze vzorku. Shromažďování údaj , jejich analýza a teorie se vzájemn  

doplňují a výzkumníci se snažili soustavn  pracovat se zp tnou vazbou. Primárním 

východiskem této práce bylo jen částečn  podložené tvrzení, že public relations jako 

profese bývá v médiích zobrazována v nep íliš pozitivním sv tle. Centrální kategorií 

selektivního kódování je proto kategorie PR pracovník v televizní tvorb  jako ob ť 

stereotypu? 

 

5.2 Uspořádávání dat 

Centrální kategorie i podkategorie vztahující se k úst ednímu fenoménu byly dále 

induktivním zp sobem uspo ádávány a p eskupovány tak, aby odhalily jak vztahy mezi 

nimi, tak možné společné znaky. σa základ  centrálního kategorie pak bylo možné 

rozpoznat p idané kategorie a vymezit centrální témata jako Fenomén vulgarismů, 

Etika a morálka PR konzultanta, Vztahy s klíčovými publiky: Klienti a noviná i, 
genderová nerovnost. V pr b hu celého procesu byl kladen d raz na zp tnou vazbu a 

revizi extrakt  zakódovaných dat, která byly dále propracovávány tak, aby tvo ily 

koherentní konfiguraci. Ta byla znázorn na na konečné map  vztah  mezi tématy, ze 

které následn  vzešlo celkem ř kategorií stereotyp  a ι centrálních témat.  

 

6. Interpretace 

6.1 Vytváření teorie  

Výše uvedená mapa vztah , ze které vyplynulo celkem ř kategorií a ι centrálních témat, 

umožnila vývoj pracovních koncept . Finální proces propojování dat s pracovními 

koncepty si kladl za cíl odpov d t na výzkumné otázky v podob  teorií. Výsledné teorie 

byly následn  interpretovány Ěviz diskuze nížeě a využity nejen k zodpov zení 

výzkumných otázek 1 a 2, ale také jako podklady k úvaze pro Vτ3. 

 

                                                 
146  Hendl, Kvalitativní výzkum. 2016. Str. 2ι2-6 
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so much worse than that”177, zatímco Joanna Grade vlastní cynismus ani nepopírá: “Yes, 

some people call me notorious. But I get much worse, manipulative, ruthless, But who 

cares what the judges say”178 V jiné epizod  nastiňuje univerzální lék na všechny 

neduhy lidské duše: “Fashion PR is one of the most caring industries. Depression, 

loneliness, heartbreak, there is nothing 3000£ handbag cannot fix.”179 

 

σekorunovaným králem všech cynik  je lobbista K íž, který dovádí pojem cynismus do 

ad absurda a neváhá ob tovat vlastní rodinu. Ve snaze uniknout obvin ní z podvodu se 

K íž nezastaví p ed ničím. σejprve se neúsp šn  snaží vydírat svého právníka „Podívejte 

se, nezapomeňte, že toho hodně vím. Hodně věcí na hodně lidí, i na ty, které 

zastupujete.”180 Poté si dává do ´úschovy´ nelegáln  nabyté peníze ke svému otci, ale 

jakmile zjistí, že ten je ve snaze syna uchránit dalším potížím ukryl neznámo kam, 

nerozpakuje se ho počastovat slovy: “Ty seš takovej starej debil!ς!”181    

 

Když se na scén  objeví nájemný vrah, pátrající po K ížovi a jeho nelegáln  nabytých 

pen zích, bez zaváhání se chladnokrevn  stává skrytým sv dkem jeho vraždy, aniž by 

se pokusil nastalé situaci jakkoliv zabránit. K íž v šokující cynismus se v následujícím 

vývoji událostí ídí rčením “po použití spalte”. B hem honby za vlastní záchranou 

využívá všechny možné lidské zdroje, které jsou ješt  ochotné mu pomoci, aby se jich 

p i první p íležitosti zbavil. To platí zejména v p ípad , kdy se stane p ímým účastníkem 

autonehody se svým právníkem a namísto p ivolání pomoci z místa činu okamžit  prchá. 

ůni v samotném záv ru, kdy jej neut šený zdravotní stav donutí p ihlásit se policii, K íže 

neopouští duše spin doktora. P i výslechu vypoví vše do nejmenších ( ádn  p ibarvených 

a strategicky zamlčených) detail , avšak nevede ho k tomu touha po spravedlnosti, ale 

pouhá snaha vyváznout s co nejmenším trestem.  

 

6. ´Puppy dog´182: ob tavý nohsled  

                                                 
177 The rise of the σutters. Stopáž: 14:36 

178 The Work Experience,2012, epizoda 1. Stopáž: 2:34  

179 The Work Experience, 2012, epizoda 1. Stopáž: 2:44 
180 Labyrint II, 201ι. I. díl. Stopáž 51:22 

181 Labyrint II, 201ι. II. Díl. Stopáž 36:52 

182 V českém p ekladu ´v rné št n ´ 
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sociálních v cí by samy o sob  vystačily na diplomovou práci, proto v této kategorii 

snad jen n kolik p íklad  za všechny. V jedné z úvodních scén In the Loop si nebohý 

sekretá  Ěa obecenstvo ve výtahuě po relativn  slušné a servilní prosb  o p edání telefonu 

dočká následující kulometné salvy:  „No, you relax! Get me fucking Brian! If you don´t 

get me fucking Brian, I´am gonna come over there and I´m gonna lock you in a fucking 

flotation tank and pump it full of sewage until you fucking drown!“187 

 

Podlézavost se v hojné mí e vyskytuje i u p edstavitel  celebrity a fashion PR, kde se 

uplatňuje jako nástroj k rozvíjení dobrých vztah  s klienty, zejména pokud došlo k 

n jaké chyb . ůby se klient zúčastnil určité akce, je nutné ho vychválit doslova od hlavy 

až k pat , a to i pokud je zvolený outfit je mírn  ečeno diskutabilní, jako nap íklad 

pseudo-event u p íležitosti p edstavení kosmetického výrobku, na který je nutné p ivést 

zp vačku Kimberly Walsh. Personifikací šarmantní psychopatky je editelka Great PR 

Joanna. Její schopnost p echázet z kajícné omluvy do psychotického záchvatu je 

obdivuhodná:  Elisabeth do you know what, personally, I have nothing than respect for 

you, I bloody love everything what you do, I love … the way you are named after type of 

weather .. eh, I know we made a few mistakes lately, but.. it´s all our interns fault!“188 

Když ani to modelky na p ehlídku nezajistí, Joanna odkrývá pravou tvá : „Go fucking 

fuck yourself, your tweaking twats, hold my fucking dick! And I want everyone to give 

my fucking muffins back on my desk or you are all fucking fired!!“189 

 

 

7. B snící ´all-round attack-dog´    
 

Verbální ekvilibristika seriálových postav se v p ípad  útoku na jejich komfortní zónu 

stává srovnatelnou se št kotem rozzu eného rotwailera. σap íklad σicola Murray by se 

po svém katastrofickém p e eku rad ji ocitla v tyg í kleci, než v epicentru emotivní 

slovní laviny Malcolma Tuckera:  

"FUCK'S SAKE! Jesus Christ! Well, now we've got another fucking adjective to add to fucking 

'smug' and 'glum', haven't we? 'FUCKING RETARDED!' Do you think it would not just be germane 

to check who you're talking to? It´s a fucking newspaper office! It´s not a fucking sanatorium for the 

fucking deaf! Are you so dense?! Am I gonna have to run arround slapping badges on people with 

a big tick on some and a big cross on others so yo know when to shut your gob and when to open it? 

                                                 
187 In the Loop, stopáž 1:15-1:30 

188 The Work Experience, 3. Díl. Stopáž: 1κ:01 
189 The Work Experience, 3. Díl. Stopáž: 1κ:26 
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or fuck the fuck off"207 nebo jadrný pozdrav „fuckity bye“208, Malcolm se zapisuje do 

historie jako geniální PR lingvista.  

 

Česká alternativa Malcolma Tuckera je zt lesn na v postav  Tondy Blaníka, jehož 

principy či pravidla užívání vulgarism  se ídí podle vzorce ´čím v tší distance 

komunikačního partnera, tím mén  vulgarism  a mén  arogance´. S tím souvisí i práce 

s neverbálními prost edky, p edevším s vokální stránkou. S využitím tohoto vzorce 

tvrdit, že čím v tší distance komunikačního partnera, tím nižší a pravidelná intonace bez 

neočekávaných slovních vyjád ení. Zásadní definice pojmu ´distance´ je tedy charakter 

vztahu mezi PR konzultantem a jeho komunikačním partnerem, kterých je užito n kolik 

typ . 

 

U prvního stupn  – pod azenosti - společensky nižších komunikačních partner  je 

distance minimální a volí prost edky typické pro vulgární a arogantní vyjad ování. 

σap íklad v Kancelá i Blaník tuto pozici, tedy minimální distanci, zastupuje Žížala 

(„Zmiz.“ „Kde seš, kurva?“ „Z Ruzyně, ty pako.“ „Kams jí doprdele poslal, ty idiote, 

ty hovado?“ě. τ n co vhodn ji pak p istupuje k Lence, pravd podobn  proto, že to je 

žena. σicmén  jak bude popsáno níže, zde se odlišný zp sob pojí spíše s genderovou 

nerovností a šovinismem. Stejn  tak se chová Joanna Grade z The Work Experience ke 

své osobní asistentce Susan Butler, kterou využívá jako boxovací pytel pro náladové 

zvraty. Servítky si nebere, ani když Susan není v dohledu: „PR is about telling people 

what they need to hear. That is why am always gently suggesting Susan to have some 

plastic surgery.“209  Malcolm Tucker má ke svým pod ízeným taktéž jasný postoj. 

σového kolegu v In the Loop uvítá následovn : „Hey, Foetusboy, Lesson One: I tell you 

to fuck off, what do you do? (odpověď: „errr, f… off?“) .. You'll go far, now fuck off.“210 

 

Dalším typem distance je nucená sou adnost - hovory s klienty, ke kterým PR konzultant 

nechová sympatie. V p ípad  Tondy Blaníka t eba komunisté ĚDovolená na Krymuě. 

Blaník komunikuje bez vulgarism , jedná se o byznys, nicmén  sv j telefonát doprovází 

nevokálními prost edky Ěp edevším obličejová mimika, která navozuje výsm ch či 

pohrdáníě, které implicitn  charakterizují negativní vztah ke komunikačnímu partnerovi. 

                                                 
207 The Thick of It, série 2, díl 2. Stopáž: 4:41 
208 In the Loop. Stopáž: 3:56 

209 The Work Experience, 4. Díl. Stopáž:1:46 

210 In the Loop, 200ř. Stopáž:  6:0ι  
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jelimane.“215). Jeho postoj k politik m pak shrnuje následující výrok: "Seš hovno na mý 

botě a vo hovnu rozhoduješ. Rozumíš mi?"216  

 

σapjatý vztah mezi britskými politiky a PR poradci je excelentn  načrtnutý v seriálu The 

Thick of It. σa mediální výstupy je t eba klienty ádn  p ipravit. Malcolm se neváhá 

s asistentkou Terri pod lit o svou svéráznou p edstavu náhlé tiskové konference:  
„… What happens at a press conference is this. A bunch of press people are gonna appear, 

they've got things called cameras and microphones and mobile phones and hangovers and bad 

breath. Then you are gonna walk out and you're gonna read from what we call a "prepared 

statement". In that you will say "I'm really fucking sorry for sounding like a hairy-arsed docker 

after twelve pints. I promise that I will never call an 8-year-old girl a cunt again. Can we now just 

draw a line over this, and fucking move on. Thank you". Everybody goes home and then we wait 

and we see what happens. The best case is you get to keep your job, although you will forever be 

known as the Sweary Woman of Whitehall.…“217  

a v jiném p ípad  Abottovi radí, jak držet krok s dobou: "You've got 24 hours to sort out 

your policy on EastEnders, right? Or you're for the halal butchers."218 

 

U Simona Fostera se pokouší o pon kud ost ejší mediální trénink: „You say nothing, 

okay? You stay detached. Otherwise that's what I'll do to your retinas. …No, no, no, no, 

no bed. We are gonna stay here, and you are gonna rehearse saying nothing.“219  

 

Pokud se situace nevyvíjela dle jeho p edstav, neváhá své ovečky d razn  pokárat, jako 

v p ípad  katastrofického výkonu Bena Swaina v televizním po adu σewsnight: "All 

these hands all over the place! You were like a sweaty octopus trying to unhook a bra."220 

Ke svému ministerskému zam stnavateli nechová p íliš respektu: "He's about as much 

use as a marzipan dildo"221 a stejn  tak jeho vzteku po neomluvitelném úniku informací 

neunikne ani Nicola Murray: „.. You need to learn to shut your fucking cave. Right? 

Today, you have laid your first big fat egg of solid fuck. You took the data loss media 

strategy and you ate with a lump of E.coli. And then you sprayed it our of your arse at 

300 mph.“222 

 

                                                 
215 Kancelá  Blaník, 1. Série, τpencard. Stopáž: 2:46 
216 Kancelá  Blaník, 1. Série, τpencard. Stopáž: 3:30 

217 The Thick of It, 2. Série, díl 3. Stopáž: 6:38 

218 The Thick of It, 1. Série, díl 1. Stopáž: 5:45 

219 In the Loop, 200ř. Stopáž: 32:46 

220 The Rise of the σutters. Stopáž: 1:0κ 

221 The Thick of It, 1. Série, díl 1. Stopáž:  ι:34 
222 The Thick of It, 3. Série, 3. Díl. Stopáž: 12:42 
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haven't you? Oh, shit. I haven't let the cat out of the bag, have I? Please, don't run with that. My 

reputation will be in tatters.“228  

Pseudoudálosti jako prost edek k zahlazení pozornosti nejsou ale doménou jen ve Velké 

Británii, jako součást denní agendy je vyrábí i Kancelá  Blaník. ůť už jde o nápad, jak 

pomoci Landovi s návratem na scénu skrze vytvo ení fiktivní písn  od τrtela, zahlazení 

dotačního podvodu vytvo ením nejv tšího uprchlického tábora v Evrop  z Babišova 

Čapího hnízda, či odvád ní pozornosti od pravého d vodu návšt vy podnikatele Bakaly, 

Blaník je postava s neuv itelnou fantazií. σicmén  vynalézavý je i manažer Hlavního 

nádraží Pytel, který v epizod  To je bomba! s pomocí své tiskové mluvčí p ednáší nudné 

prohlášení k údajnému nálezu výbušniny. Využívá ho ovšem k p edevším k obhajob  

své pošramocené minulosti.229 

 

Vrcholnou ukázkou pseudo-události, která je prost edkem ke komunikaci zcela 

nerelevantní informace je pak tisková konference k M síci bezpečnosti, která má pro 

manažera Pytla nečekaný vývoj. Kristýna Simmons zde po naprosto banálním prohlášení 

noviná m p edloží ´skandální´ odhalení.  

 

„Vy co dlouhodobě sledujete naší práci, tak pro vás máme radostnou zprávu. Vrcholný manažer 

pan Kamil Pytel a jeho dlouholetá pravá ruka mluvčí, tedy moje maličkost, se rozhodli, že na konci 

měsíce vstoupí do svazku manželského. Pytel: „asi tak..“ Kristýna: „Jsme rádi, že se můžeme touto 

radostnou zprávou pochlubit takto před médii. Tak samozřejmě s bezpečností to souvisí, protože 

manželství je takový přístav bezpečí.“ Pytel Ěpotichuě: „nesouvisí..“ Kristýna: „ale tak někdo si 

měl dávat pozor, že jo, proto to s tím souvisí.“230 

 

Stejn  jako celebrity231, pseudoudálosti se produkují navzájem a ritualizace „celebrity 

events“ je dovedena k dokonalosti ve Work Experience. Dobré vztahy s influencery232 

jsou v agentu e Grade PR prioritou a zároveň prost edkem obživy, tudíž je nutné 

udržovat je v nejlepší form  st j co st j.  Když se nap íklad herečka Keira Knightley 

rozhodne ´vynést´ jeden z model  od návrhá e z portfolia klient  Grade PR, nic netušící 

stážista Dominik je v dobré ví e zap jčí σikki Graham, typické p edstavitelce 

                                                 
228 In the Loop. Stopáž: 1:10:28 

229 Více o události dále v 6. My-oni: PR konzultant versus noviná  

230 σádraží, M síc bezpečnosti. Stopáž: 16:24 

231 Britský sociolog Chris Rojek v knize Celebrity rozlišuje 5 r zných druh  celebrit. ůscribed Ězaložené na 
p vodu, nap . aristokratickémě, ůchieved Ězasloužená sláva na základ  určitých schopnostíě, ůttributed 
Ěpochybná popularita – being famous for being famousě, The celetoid Ějepičí sláva ´hv zd´ reality showě a 
The celeactor Ěpseudoherec bez talentuě. Zejména poslední dv  kategorie jsou ve Velké Británii hojn  
zastoupeny. (Taylor, Harris, 2008: 232) 
232 σebo také KτL´s Ěkey opinion leadersě jsou názoroví v dci, často se rekrutující z ad celebrit. 
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fakticky v podání herce Richarda Genzeraě. Její role je stylizována do usm vavé ´puppy 

dog´, p sobí nepr bojn  až submisivn  a potýká se jak s neurvalým chováním Ěv níže 

popsané scén  s tiskovou konferencí ji manažer oslovuje „Pusť mě ty krávo!“), tak se 

sexuálním obt žováním ze strany svého zam stnavatele. Její post žování: „Je to 

náročný, lidi si řeknou, vona něco řekne na tiskovce a ty peníze snad někde krade, ale já 

bych jim to přála. Práce i v noci. Vlastně … práce i přes noc, prostě neomezená pracovní 

doba. Von si vzpomene ve 3 v noci .. Kristýnko, Kristýnko, práce volá,“238 má jasný 

sexuální podtext. V epizod  σoční život je Simmons s generálním manažerem p istižena 

in flagranti za submisivního slovního doprovodu „Jsem tvoje depo!“239 σásledn  se svoji 

aktivitu snaží vysv tlit pracovními povinnostmi: „Tady vidíte, že naše pracovní doba je 

neomezená, a že když je nějaký problém, tak ho musíme řešit. Prostě na to hned vlítnem, 

ať je kolik je. … Pan generální prostě nevydrží do rána, dělat se to musí to .. co mám být 

uděláno..„240 

 

Dalším ukázkovým prototypem šovinisty v rádoby drahém obleku je Blaník, který svým 

vyjad ováním dává okat  najevo svou nad azenost a postoj k ženám v bec. "Kurva, 

Lenko, co je to tady za bordel? Kolikrát jsem vám říkal, že se na tvrdym nevyspim? 

Uklidit.“241 Často je cynický. σa Lenčino chabé post žování „Vy vůbec nevíte, jak to má 

samotná ženská těžký,“ odsekává strohé „KAFE! Pokud to zrovna nemáte moc těžký.“242 

K asistentce Lence se chová neuctiv , až vulgárn  a využívá ji pouze pro ned ležité 

úkoly. K ženám se chová s despektem i poradce Forestek se seriálu ůtentát. σovou 

členku prezidentovy ochranky Hodačovou vítá slovy „.. tady je těžká služba Terezko. 

Můžu Vám tak říkat, že ..“243, v týmu ji trpí se zaťatými zuby a nevynechá jedinou 

p íležitost k tomu, aby ji p ed vysoce postavenými hosty neshodil.   

 

P ezírav  se k ženskému pokolení staví i Malcolm Tucker. V In the Loop má spadeno 

zejména na Judy ůndrews, kterou doslova uzemní poté, co si st žuje na neinformovanost 

ohledn  mediálních výstup  ministra Simona Fostera, spadajících do jejích 

kompetencí244: „Your purview? Where do you think you are, some regency costume 

drama? This is a government department, not a fucking Jane fucking Austen novel! 

                                                 
238 σádraží, σové vedení. Stopáž: 25:04 

239 σádraží, σoční život. Stopáž 3:32 

240 σádraží, σoční život. Stopáž 3:35-3:47 

241 Kancelá  Blaník, 3. Série, Svatý Blaník. Stopáž: ι:4κ 

242 Kancelá  Blaník, 2. Série, σe pro Prahu. Stopáž: 2:52 

243 ůtentát, Prezident. Stopáž: 2ř:21 
244 In the Loop. Stopáž 6:2ι - 6:47 
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Allow me to pop a jaunty little bonnet on your purview and ram it up your shitter with a 

lubricated horse-cock!“245 Pohrdavé šovinistické sklony se vzáp tí projeví ješt  jednou. 

„Does that not fit within your purview, Marie Antoinette? Why don't you just scuttle off 

back to fucking Cranford and play around with your tea and your cakes and your fucking 

horse cocks. Let them eat cock!“246 

V seriálu The Thick of It Malcolm demonstruje, jak Ěneěflirtovat s nad ízenou. σa otázku 

nové ministryn  σikoly Murray, jestli je po n kolika pracovních chybách její pozice na 

ministerstvu stále aktuální, stroze odv tí: "That was before, when your only problem was 

a f*cking shit pun in a newspaper, and a face like Dot Cotton licking piss off a nettle."247 

 

Druhou stranou mince jsou pak ženy, využívané jako zbraň k dosažení jakéhokoliv cíle. 

P íkladem je op t Tonda Blaník, kdy lobbista v rámci manipulace s volbou pražského 

starosty dosazuje jako kandidátku krásnou modelku. Zadání svému objektu objasňuje 

lakonicky: „Já to řeknu napřímo. O svlíkání tady nejde, je to politika.“248 V jiné situaci 

zase ´nabízí´ své zdroje na utajovaný úkol: "Hele já mam v ODS samici. Ta když na něj 

hupne, tak se mu protočej panenky dozadu.“249 

 

 

6. My-oni:  PR konzultant versus noviná   

 

                                                 
245 In the Loop. Stopáž 6:2ι – 6:47 

246 In the Loop. Stopáž ι:36 – 7:45 

247 The Thick of It, 3. Série, 2. Díl. Stopáž:  11:46 

248 Kancelá  Blaník, 2. Série, σe pro Prahu. Stopáž: 5:4κ 
249 Kancelá  Blaník, 3. Série, Jaňule a Peťule. Stopáž: 3:43 
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σ kdy je ovšem PR konzultant k médiím skeptický a spoléhá na sílu ve ejného mín ní, 

jako v p ípad  Tondy Blaníka a jeho rady Miloši Zemanovi: "No jestli se bojí, že mu to 

v televizi vystřihnou .. tak ať to řekne někde na veřejnosti,“257 a ídí se heslem médiím 

ned v uj, a už v bec neprov uj: "Pane ministře já vás zdravím. No jo, čet jsem, to sou 

nehorázný pomluvy, viďte?"258  

 

Mezi nástroje media relations pat í event management (po ádání událostí pro média), 

jejíž obvyklou formou m že být tisková konference jako typický p íklad již diskutované 

pseudoudálosti.259  Mistrem v komunikovanání informací nevelké d ležitosti je duo 

tisková mluvčí Kristýna Simmons a generální manažer Kamil Pytel. Scéna, kdy se na 

Hlavním nádraží v Praze nový generální manažer ujímá funkce a u této p íležitosti 

s pomocí své tiskové mluvčí nastiňuje noviná m vizi a sm r, je p íkladem, jak averze 

v či médiím m že pseudoudálost t žce podlomit. V okamžiku, kdy noviná i začnou 

klást soukromé otázky týkající se jeho minulosti, Pytel ztrácí nervy a situace se zvrhne 

v groteskní p edstavení plné vulgarism . Role tiskové mluvčí je upozad na a spočívá 

pouze v podlézavém p ikyvování, úsm vech a následném uklidňování situace. Zazní 

plejáda klišé od „Žádné soukromé otázky“ po finální „Konec tiskový konference, říkám 

to snad jasně!“260  

σelehká role Kristýny Simmons se prokáže také v již zmiňované epizod  To je bomba, 

která se točí okolo telefonicky ohlášené výbušniny. σep ítomný manažer Pytel se 

okamžit  ujímá p íležitosti, jak alespoň prost ednictvím tabletu noviná e pot šit dalším 

ze svých kv tnatých projev . Jeho vyjád ení je ale natolik nudné, že Simmons po p l 

hodin  Pytlova projevu odkládá tablet na židli, jediného sv dka velkolepého projevu a 

sama nenápadn  odchází ze scény.  

 

Media relations se v neposlední ad  v nují také um ní krizové komunikace. Modelovou 

situací je obávaná ´irretrievable data loss situation´, aneb únik informací, jež se na 

Ministerstvu práce a sociálních v cí ve t etí sérii The Thick of It stane skutečností. Poté 

co Malcolm Tucker zjistí, že z databází p ist hovalc  zmizela v časoprostoru jména 

                                                 
257 Kancelá  Blaník, série 3, Zeman je gentleman. Stopáž: 0:4ř 

258 Kancelá  Blaník, série 3, Cykloblanka. Stopáž: 1:3ř 

259 Ta se často m že jevit jako pseudo-událost, fenomén, jehož autorem je již n kolikrát zmiňovaný 
americký historik Daniel J. Boorstin. V politickém PR se pseudoudálosti označují jako mediality a jsou 
d vodem, proč se PR stává terčem kritiky. ĚMcσair, 2004:152ě 
260 σádraží, 2017. σové vedení. Stopáž: 21:46 
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všech nových imigrant  za posledních sedm m síc , je jasné, že na obzoru se rýsuje 

kapitální pr švih. Z ´válečné´ porady, vzejde jediné - zatloukat, mlžit a zatloukat. 

  

7. PR konzultant zatracený a vykoupený 

Jak se íká, s čím kdo zachází.. σe vždy se vysoká hra na pomezí zákona vyplatí a v 

n kolika p ípadech tak došlo k tomu, že sledovaná postava byla buď společností, anebo 

okolnostmi za očividn  nekalé praktiky odsouzena a donucena tak nest následky svých 

čin . Jediným napraveným h íšníkem je Gideon Warner, který pod vlivem krize 

st edního v ku a citové nestability prochází jistou transformací. Zatímco se mu ale 

poda í p ehodnotit vlastní životní postoje a vzdát se moci, učedník ůndrew je z 

transformace svého ´PR guru´ zklamaný, a o to více se touží stát bezskrupulózním spin 

doctorem.  

 

σaopak p íkladem scénáristou zapuzených postav je Malcolm Tucker, který t etí sérii 

The Thick of It projde zásadní prom nou. Vezme si dovolenou, snaží se být milý k 

zástupc m tisku, a dokonce je hostí u sebe doma. ůčkoliv ve skutečnosti jde jen o krycí 

manévry, ád v cí je narušen a nové časy brzy ukáží svou odpudivou tvá  v podob  rivala 

Steva Fleminga, který se zaslouží o politickou bombu nejt žšího kalibru. Malcolm 

Tucker sice podle oficiální verze pod tlakem okolností sám rezignoval, ve skutečnosti 

ale spadl do vlastní pasti špinavých intrik. Jako nezam stnaný je nucen p ehodnotit svoje 

postoje, nicmén  jeho p edsevzetí netrvají dlouho a definitivní konec všemocného 

premiérova zlého muže se nekoná.261   

 

Podobným zp sobem na své bezskrupulózní jednání doplatí i Tonda Blaník, který se po 

p istižení s úplatky v podob  krabice od vína plné pen z dokonce ocitne za m ížemi. 

σemá ale p íliš času meditovat nad svými h íchy, protože díky nezištné pomoci vlastních 

pod ízených a zákulisních machinací se brzy dočká prezidentské milosti. Jeho náprava 

tak netrvá dlouho a brzy se tak vrací s velkou pompou zp t na scénu a znovu če í stojaté 

vody české politické scény. Také lobbista Karel K íž si ilegáln  nabytých pen z p íliš 

neužije. P i vyčerpávajícím út ku, b hem kterého jeho vinou p ijde o život n kolik 

nevinných lidí včetn  jeho otce, má sice čas zpytovat sv domí, nicmén  žádný podíl na 

vin  si nep ipustí. V záv ru se sám p ihlásí na policii a odsouzení za finanční machinace 

se nevyhne, ale učiní tak pouze v rámci pudu sebezáchovy, nikoliv touze po vykoupení. 

                                                 
261 Naopak se v dalších sériích vrací na scénu. 
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Ani Forestek, který se zdá být centrem zla na Hrad , zneužívající prezidenta ke svým 

cíl m, zázračnou prom nou v lepšího člov ka neprojde. Prezident se totiž ukáže být ješt  

v tším viníkem, a tak Forestkovy pikle ztrácí na síle a on sám spravedlivé odplat  

nakonec nedojde. Spolu s ostatními v jádru z stává tím stejným, negativním prototypem 

odvrácené tvá e PR profese.  

 

7.1 Výzkumná otázka 2:  Jak se ve vybraném vzorku 
reflektuje typologie ze studie Karen S. Millerové? 

Ve srovnání s  rejst íkem archetypálních vlastností stanovených Karen S. Millerovou 

Ěviz p íloha 1ě, se obraz českého i britského PR konzultanta p íliš nerozchází – obecn  

se shoduje ve všech κ kategoriích. σicmén  je t eba zd raznit, že n které skupiny 

vlastností se sice shodují, ale s odlišným významem. Hned první kategorie Ditzy – 

shallow, but lovable (ve smyslu plytký, mdlého rozumu, ale milýě ve zkoumaném vzorku 

v zásad  nechybí, ale v českém a britském prost edí odpovídá spíše významu povrchní. 

ůnalyzované postavy si na miláčky publika nehrají a jdou si za svým cílem. Výrazn ji 

se povrchnost personifikuje do fashion PR, kde jsou konzultanti zobrazováni jako vtipné, 

nicmén  plytké prázdné nádoby.  

 

Kategorie Obsequious (role poslušného psíka) se taktéž vyskytuje, ale jsou do ní 

degradováni spíše ženy, které často p sobí až komicky, anebo pak kolegové z okolí PR 

konzultanta. V n kterých p ípadech PR pracovník dokáže být velmi ob tavý, ale jde 

spíše o podlézavost v jeho vlastním zájmu. σení tedy divu, že ve výsledku se prezentuje 

jako úspěšný, ale pocitem nedocenění trpící jedinec, který si svoji izolovanost 

kompenzuje agresivitou a podivnými výst elky, což se jak v české, tak britské produkci 

shoduje s kategoriemi Isolated a Unfulfilled. PR konzultant je až na jednu výjimku 

v britské i české produkci výraznou osobností, která bývá skrytým outsiderem Ěcož 

odkazuje op t ke kategorii Isolated viz výšeě, ale když na to p ijde, nerozpakuje se být 

cynická, ironická až pohrdavá. Ve zkratce, je to bezskrupulózní obchodník, který ´jde 

p es mrtvoly´, což v p ípad  lobbisty K íže platí doslova. 

 

Úsp šnost souvisí s kategorií Accomplished, ale pon kud se rozchází s definicí 

Millerové, která ji krom  sebevědomí charakterizuje slovy zodpovědný, chytrý, 

spolehlivý a důvěryhodný. ůnalyzovaným postavám sebevědomí nechybí, bohužel 

rozhodn  ne v dobrém slova smyslu, blíží se spíše označení namyšlený egoistický 
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´floutek´, jehož d v ryhodnost je zpochybnitelná.   P ímou shodou je naopak archetyp 

Manipulative. Stejn  jako u Millerové je český a britský PR konzultant schopen pro 

svého klienta a vlastní kariéru lhát, podvád t i manipulovat vším, co se dá. Taktéž peníze 

(Money-minded) jsou vždy až na prvním míst , PR konzultant na televizní obrazovce je 

chamtivý a pro vlastní obohacení ud lá vše. V britské produkci se finance v d ji p ímo 

nepromítají, objevují se ale jiné materiální úplatky, či vydírání.  

 

V rámci často se opakujících témat, která Millerová uvádí jako The Practice of Public 

Relations se tato analýza již tolik neshoduje, nicmén  i p esto byl zaznamenán míra. 

Definic PR (Definitionsě ve zkoumaných produktech mnoho nezazní, filmové a seriálové 

postavy svoji profesi vyjad ují spíše Ějakkoliv diskutabilnímiě činy, na filosofické úvahy 

nezbývá místo. τbrazy Strategií a taktik PR konzultantů se naopak divákovi p edkládají 

v hojném počtu, vykreslené jsou tiskové konference, eventy, rozhovory i mediální 

trénink. Vše se odehrává zejména v prost edí politického marketingu. Co se týče tématu 

morálky a etiky ĚThe moral life of the Practitionerě, vyskytuje se spíše ve form  

morálního úpadku jednotlivých postav, které jsou na sebe v tomto smyslu hrdé. ůlkohol, 

večírky a sex se ve scéná i nezmiňují jako zásadní součást PR profese, nicmén  ve 

fashion PR mají své místo.  

 

Efektivita (Effectivenessě nebo jinými slovy výsledky jednání a čin  PR konzultant  se 

váže k morálce. V zásad  se lze ztotožnit se záv ry Millerové, která tvrdí, že úroveň 

efektivity práce PR pracovník  nem že být interpretována jako znak respektu.262 Ba 

naopak, úsp ch je často p ímo úm rný morálnímu úpadku charakter , jako v p ípad  

Malcolma Tuckera, Gideona Walnera a Tondy Blaníka. S tím souvisí téma Practitioner 

Repudiated, Practitioner Redeemed, ve kterém si Millerová všímá stereotypu v d jových 

zápletkách, kdy konzultant doplatí na svoje amorální jednání a je okolím zapuzen a 

následn  vykoupen. Jev, který se dá parafrázovat pomocí rčení ´na každého jednou 

dojde´ je poplatný i mojí analýze, ale s konečnou nápravou v lepšího člov ka lze 

polemizovat.  

 

Záv rečný okruh Relationships with clients and employers and journalists se týká vztah  

s ve ejností, klienty a noviná i. τbraz publika je pon kud upozad ný, a na rozdíl od 

záv r  Millerové je ve ejnost podceňována a není brána jako rovnocenný partner. 

                                                 
262 Millerová, 1řř3. Str. ř 
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σaopak téma media relations je v analyzovaném vzorku velmi silné, ať už se týká 

spolupráce s tiskem, či samotné taktiky jednání s noviná i a jejich postavení. Také vztah 

konzultanta s klientem se často prolíná d jovou linkou. Stejn  jako u Millerové, jde 

jednoznačn  o vztah pod azený, ze kterého klient vychází v lepším p ípad  jako naivní 

hlupák a v tom horším je rovnou označen nepublikovatelným výrazem.263 Ve zkratce lze 

tedy íci, že jak český, tak britský PR konzultant si v porovnání se studií Karen S. 

Millerové stojí ješt  o n co h e a potvrzuje tak všeobecn  negativní reputaci této 

profese.  

 

7.2 Výzkumná otázka 3: Jak se výsledný obraz shoduje či 
rozchází od nejnovějších profesních výzkumů? 

Jak již bylo ečeno, náplní práce konzultanta je vytvá ení dobrých vztah  mezi 

organizací a ve ejností, vytvá ení kladných postoj  k organizaci, získávání ve ejné 

podpory a utvá ení společn  s udržováním pozitivní pozornosti pro organizaci, její 

zám ry, ideje či produkty.264 Pokud bychom se ale drželi tvrzení, že televizní filmová 

reprezentace odráží celkové vnímání ve ejnosti, pak je reputace Public Relations jako 

profese v České republice na hony vzdálená své ušlechtilé definici. Tém  jako kdyby 

PR byly jen nevítaným hostem ve ejné sféry, nezbytným, ale o to více neoblíbeným 

elementem komunikačního procesu. Jak jinak si vysv tlit tristní výsledek, ve kterém je 

PR pracovník vykreslený jako komická figurka s p evážn  zápornými vlastnosti.  

 

Jak naznačují současné výzkumy, ko eny nepochopení této profese pochází od 

samotných PR profesionál , neshodujících se ani na jednotné definici vlastní profese a 

jejích etických standard . Rozsáhlý výzkum o stavu PR profese v první dekád  21. 

století britské akademičky ůnn Gregory naznačuje, že ada konzultant  otev en  

vyjad uje flustraci z nízkého profesního statusu, nicmén  sehrání ambasadorské role se 

zdá být zatím jen nenapln nou ideou.265 Jak ale vykazují výsledky dalšího šet ení ůnne 

Gregory,266 sami konzultanti mají o svých schopnostech rozporuplné p edstavy. V rámci 

výzkumu orientovaného na profesní kompetence britských PR konzultant  na seniorních 

                                                 
263 Pro ilustraci je p íhodný výrok Malcolma Tuckera, který se v jedné scén  informuje o povaze svého 

klientovi: „Well, you know me, I'm a man of principle. I like to know whether I'm lying to save the skin of 
a tosser or a moron.“ ĚThe Thick of it, 2006: series 2, díl I, stopáž: 7:42)  

264 Tomandl, 2011. St. 35 

265 Gregory, 2011. Str. 101 
266 Gregory, 2008. Str. 89-104 
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postech 
267 vyplynulo deset klíčových kompetencí, z nichž jmenujme t eba 

´understanding the bigger picture, creating and innovating, taking action´ nebo 

´building strong relationships´268 Ěnetworkingě, shodující se s filmovými postavami. 

Mezi dalšími nepostradatelnými schopnosti dále figuruje ´persuading and influencing´, 

jehož význam už není tak jednoznačný. Skuteční PR pracovníci tyto hodnoty totiž 

definují ve smyslu efektivního p esv dčování a zcela se tak rozchází se zobrazením 

manipulativního jedince, který asertivní a etické um ní vyjednávat postrádá.  Taktéž 

´upholding the reputation of the service´269 ve smyslu hájit prosazování osobních hodnot 

v zájmu pozitivního obrazu klienta, či společnosti je v rozporu s konstruovanou realitou 

televizní obrazovky.  

 

Kvalitativní výzkum z univerzitního prost edí ilustruje zkreslenost vnímání funkce a 

společenské hodnoty public relations již v ádách student , jako to činí studie Shannon 

A. Bowen.270 Je tedy logické, že čerství absolventi PR obor  vstupují do profesního 

života se zkreslenými p edstavami a absencí etických hodnot, které pak negativní 

poselství ší í dál.  

 

Kanadští akademici Dustin Manleya a Jean Valin, zastupující The Global ůlliance of 

Public Relations and Communications Management (GBOK)271, se na základ  obsahové 

analýzy souhrnu současných profesních p edpoklad  a standard  pokusili o ustavení 

základ  sv tového m ítka PR profese. Ve výsledném reportu272 prezentují zásadní 

kritéria znalostí, dovedností, schopností a profesionální jednání PR pracovník  od 

vstupních po seniorské pozice, zahrnující i aspekt multikulturalismu a geografické 

variabilnosti Ěviz graf nížeě. Jak je patrné z grafického znázorn ní, jedná se  

                                                 
267 Kvalitativní výzkum se 1ι respondenty byl dle pracovního za azení rozd len soukromý a ve ejný sektor. 
V teoretických východiscích autorka uvádí souhrn standard  a nejčast ji zmiňované individuální 
charakteristiky: entusiasmus, energičnost, ´drive´, intelekt, široké zájmy, zv davost, kreativita, schopnost 
hodnotit, up ímnost, schopnost ešit problémy a um ní rozhodovat se. ĚGregory, 200κ: 103-5) 

268 Gregory, 2008. Str. 103 

269 tamtéž 

270 Studie All glamour, no substance? How public relations majors and potential majors in an exemplar 

program view the industry and function se v nuje vnímání public relations v pojetí univerzitních student . 
Výsledky kvalitativního výzkumu Ě10 focus groups a rozhovor ě prokázaly obecné nepochopení  public 
relations jako oboru, které si sami studenti identifikovali zejména s marketingem, promotion, manipulací a 
image managementem. Bowen, 2009:402-410)  

271 Manleya, Valin, 2017. Str. 56 
272 Manleya, Valin, 2017. Str. 56-70 
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              Laying the foundation for a global body of knowledge in public relations and communications 

management (Manleya, Valin, 2017: 65) 

 

o kombinaci vizuálních, psaných, slovních a zkušenostmi nabytých dovedností v oboru, 

které v souhrnu umožňují efektivní orientaci v postupu p i procesním ešení pracovních 

úkol  -  know what, why and how to process. Dalo by se íct, že zejména ty výrazn jší 

že zkoumaných postav skutečn  na obrazovce postupují podle určitých vzorc , jinými 

slovy mají svoje osv dčené metody, nicmén  jde spíše o pobavení, než jakoukoliv 

vypovídací formu vzd lávání.  

 

Nakolik jsou tyto snahy o sestavení profesních standard  efektivní a hlavn  smysluplné, 

je sporné. Jedno je ale jisté, za samotnou podstatu problému je nutné jít p ímo ke 

ko en m a ešit nepochopení PR profese jako takové. Zdá se, že sami zástupci PR nesou 

vinu na tom, že PR profese se stává snadným terčem pro zábavní pr mysl, který ji 

rámcuje do omezeného obrazu spinu, image making a event managementu tak, jak ji 

pomocí propagandy273 vykresloval už Walter Lippmann, či pozd ji Daniel Boorstin. 

Proto je d ležité vypo ádat se nejd ív s vnit ními nep áteli a nasytit vlastní démony. Jen 

tak se PR konzultant na televizní obrazovce p estane prezentovat jako ob ť stereotypu, 

jejíž profesní p ínos se nese ve jménu  ´m žete mi v it, je to lež´. 

 

                                                 
273 Lippmann svoji vizioná skou definici tiskového agenta jako transformátora fakt moderního života 
doplňuje tvrzením, že v či pravd  cítí odpov dnost jen v p ípad  shody p edstav jak svých, tak svého 
zam stnavatele. ĚLippmann, 2015: 2ι4-5) 
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Závěr: „Pečuj o svého PR démona“  
 
Je nad rámec této práce hodnotit, nakolik je výsledný negativní obraz otázkou relativn  

krátké existence českého PR, p evahy politického PR v britském prost edí, nedostatku 

informací o skutečné pracovní náplni, dopadem pozornosti v nované jen zlomku ze 

širokého spektra PR specializací, či vytrhávání vlastností z kontextu. Záv rem bych tedy 

ráda nabídla ilustrovanou pointu274, která v podob  komiksové metafory reflektuje vztah 

p ímé úm ry mezi vkládanými hodnotami ze strany PR konzultant  a mediálním 

zobrazením jejich profese.  

275 

                                                 
274Jedná se o parafrázi ilustrace z titulní strany amerického týdeníku Leslie´s Ilustrated σewspapers z roku 
1ř13, která p vodn  znázorňovala vztah tvz. mediálních ´kydač  hnoje´Ěmuckcrackersě a médií. Týdeník 
zanikl v roce 1ř22, shodou okolností v dob  vydání Ve ejného mín ní Waltera Lippmanna.  
275 Upraveno na základ  titulní strany Leslie´s Illustrated σewspaper, 1ř13. 
Zdroj:  https://amaturemind.files.wordpress.com/2015/05/media-monster.png 
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Jinými slovy, jde o živení scénáristického PR monstra vlastními démony, díky 

kterým dochází k prohlubování negativního obrazu a vzdalování se ideálu 

profesionalizace.276  σezbývá tedy než doufat, že momentální stav je jen dočasným 

fenoménem, který se s postupující osv tou začne transformovat tím správným sm rem. 

Osud mají v rukou i samotní PR konzultanti, a proto je jen na nich, jak svými aktivitami 

p isp jí k náprav  pošramocené reputace. Čím více se démon nepochopení sytí, tím 

siln jší se stává, a pro osvobození PR je čas zm nit taktiku a v novat svým démon m 

pot ebnou péči. P ijde n kdy doba, ve které mediální poradce na televizní obrazovce 

nebude jen denní dávkou instantního PR a slovy Waltera Lippmanna „současně 

cenzorem a propagandistou“277ς To je hudba budoucnosti, a zároveň hozená rukavice 

pro další výzkumníky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
276 Zde mám na mysli taktéž profesní hodnoty jako je etika, pravda, čestné praktiky a rovnocenný vztah vztah 
s klienty i žurnalisty.  
277 Lippmann, 2015. Str. 275  
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Summary 

Using lenses of the key cultural form – film and television series – the project analysed 

a way of representing PR profession, as depicted on TV screen both in the Czech 

Republic and United Kingdom at the dawn of 21st century. Theoretical frame is drawing 

on key definitions and ideas on stereotype, as seen in the work of Walter Lippmann, 

followed by narrowing the frame onto film stereotype. Working hypothesis assumes a 

negative media portrayal, while analytical part applies qualitative, thematical analysis, 

leading to interpretation of personal features, behavioral characteristics and depiction of 

reocurring key themes to prove it.  

The final outcome presents a professional portrayal of Public Relations on Czech and 

British television scene, whose key findings proved the hypothesis right. Despite a 

variety of PR professions ranging from political communicators, celebrity PR people to 

spoke persons, screen press agents reflect undestanding communication as means of 

persuasion, leading to egoism, a lack of ethical values and dominant attitude in relation 

to clients and journalists. This is then expressed by paraphrasing a front page of Leslie´s 

Illustrated Newspaper, dating back to over a century ago. The author presents a 

metaphore of scripted PR monster, impersonating the on-screen profession portrayal, 

that is being fed by its little demons – real PR people – whose activities only pull the 

paragon of professionalization away.     

In short, the more we feed the monster of incomprehension, the stronger it becomes. 

Therefore, the final insight questions the grounds of PR profession, advising to about to 

change direction and take care about its own demons. We might only hope that with PR 

consultants repairing their own shattered reputation by intense public enlightment, the 

current state is just temporary issue. However, until then, press agent´s personality on 

screen will remain to be reduced to a soul-less, bland, daily fix of instant PR.  
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https://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/alastairca462039.html
https://blog.linkedin.com/2013/09/12/linkedin-bring-in-your-parents-day
http://mam.ihned.cz/marketing/c1-63817180-vyzkum-ceske-pr-agentury-nabizeji-dobre-sluzby-ovsem-za-hodne-penez
http://mam.ihned.cz/marketing/c1-63817180-vyzkum-ceske-pr-agentury-nabizeji-dobre-sluzby-ovsem-za-hodne-penez
https://www.brainyquote.com/quotes/quotes/d/danieljbo136566.html
http://www.accessible-archives.com/collections/frank-leslies-weekly/
http://www.csfd.cz/film/370986-kancelar-blanik/prehled/
http://www.csfd.cz/film/370986-kancelar-blanik/prehled/
https://apra.cz/o-nas/
http://news.prca.org.uk/pr-census-2016-reveals-that-the-pr-industry-is-worth-129bn/
http://news.prca.org.uk/pr-census-2016-reveals-that-the-pr-industry-is-worth-129bn/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10267399200-politicke-kruhy/21238147032/
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Recenze Lippmann – Ve ejné mín ní, Revue pro média. ůdresa stránky: 
http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Revue03/recenze_lippmann.htm Ěstaženo 24.1.2017) 

 

Record κ4000 journalists in the UK in 2016, pressgazette.co.uk. ůdresa stránky: 
http://www.pressgazette.co.uk/record-84000-journalists-in-the-uk-in-2016-according-

to-labour-force-survey-up-20000-in-a-year/ Ěstaženo 21.1.2017) 

 

Stereotypizace, Revue pro média. ůdresa stránky: 
http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Heslar/stereotypizace.htm Ěstaženo 1ι.1.2017) 

 

The Work Experience, Channel4.com. ůdresa stránky: 
http://www.channel4.com/programmes/the-work-experience/ Ěstaženo 20.1.2017) 

 

Trust Me I’m Lying: the confessions of a media manipulator, 

ůmaturemind.wordpress.com. ůdresa stránky: 
https://amaturemind.files.wordpress.com/2015/05/media-monster.png 

Ěstaženo 5.5.2017) 

 

Zdroje k citacím PR postav, uvád jícím jednotlivé charakteristiky a témata278:  

Kancelá  Blaník, 2. Série, σe pro Prahu. Stopáž: 3:33 

Kancelá  Blaník, 1. Série, Vítej zpátky Ivánku. Stopáž: 5:42  
Labyrint II, 1. Díl. Stopáž:  2ř:12 

The Thick of It, 3. Série, 3. Díl. Stopáž: 0:40 

Kancelá  Blaník, 1. Série, σarozeniny. Stopáž: 6:2κ  
ůtentát, Prezident. Stopáž: 9:12 

Kancelá  Blaník, 2. Série, Teambuilding. Stopáž: 1:0κ 

Kancelá  Blaník, 1. Série, Chobotnice Jardy Jágra. Stopáž: 2:5κ  
Kancelá  Blaník, 1. Série, Lobbisti. Stopáž: 3:4κ  
In the Loop, Stopáž: 3:56 

Kancelá  Blaník, 3. Série, Motol konečná stanice. Stopáž: 3:10  
Gideon´s Daughter. Stopáž: 6:41 

Kancelá  Blaník, 2. Série, ůno pro Prahu. Stopáž: 2:52 

The Rise of the σutters. Stopáž: 7:28 

 

 

 

  

                                                 
278 V chronologickém po adí kapitol 

http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Revue03/recenze_lippmann.htm
http://www.pressgazette.co.uk/record-84000-journalists-in-the-uk-in-2016-according-to-labour-force-survey-up-20000-in-a-year/
http://www.pressgazette.co.uk/record-84000-journalists-in-the-uk-in-2016-according-to-labour-force-survey-up-20000-in-a-year/
http://rpm.fss.muni.cz/Revue/Heslar/stereotypizace.htm
http://www.channel4.com/programmes/the-work-experience/
https://amaturemind.files.wordpress.com/2015/05/media-monster.png
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P ílohy 

P íloha č. 1: Typologie PR pracovníka podle Karen S. Millerové 

Archetypální 
charakteristika 

ve smyslu:  

Bezskrupulózní „Jít p es mrtvoly.“ 

Povrchní Pozitivní, Puppy dog 

Cynický Sarkastický, plný ironie, pohán ný vlastním úsp chem, 
jednající do krajnosti,  
pohrdavý 

Manipulativní σ kdo, kdo je schopen pro svého klienta a vlastní kariéru 
lhát a podvád t  

Zam ený na 
zisk 

Člov k, který je pro peníze schopný ud lat vše. M že 
p sobit komicky, ale zároveň 

 ukazuje PR ve špatném sv tle 

Izolovaný τutsider, který si žije ve svém sv t  

Sebev domý Schopný v dobrém slova smyslu. Zodpov dný, chytrý, 
spolehlivý,  
sečt lý a d v ryhodný 

Nenapln ný Úsp šný, ale trpící pocitem nedocen ní ve své profesi 
 

The practice of PR Definitions 

 Strategies of Tactics in deploying PR 

 

Major Themes About PR 

Practitioners in Film and 

Fiction 

The moral life of the practitioner 

 Effectiveness 

 Practitioner Repudiated, Practitioner 

Redeemed 

 Relationships With Key Groups: 

The Public 

Clients and Employers 

The journalists 

 

Zdroj: MILLER, Karen S. Public Relations in Film and Fiction: 1930 to 1995. Journal of Public 

Relations Research [online]. 1999, 11(1), 3-28 [cit. 2017-01-21]. ISSN 1062726X. 
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P íloha 2: jmenný seznam všech seriálových epizod – česká produkce 

 

ůtentát Epizoda 

 Prezident 

 Veterán 

 Mezi nácky 

 Právo na prodej 
 Fotbalista 

 Smrt zbroja e 

 Trhej! 

 Popel 

 Chobotnička 

 Šifra 

 Plutonium 

 Sv dectví za m ížemi 
 Vražda v cele 

 Šancja 

 τsudová nehoda 

 Past na vražedkyni 
 Síla myšlenky 

 Spravedlnost pro všechny 

 

 

 

 

Nádraží                                            Epizoda 

 σové vedení 

 Levn , levn ji, nejlevn ji 

 To je bomba 

 σávšt va prezidenta 

 M síc bezpečnosti 

 σoční život 

 

 

Labyrint II Epizoda 1 - 6 
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Kancelá  Blaník série I                                         Epizoda 

 1. Narozeniny 

 2. Prohibice 

 3. Nadsobotka 

 4. Dovolená na Krymu 

 5. Gripeny 

 6. Myslí to up ímn  

 ι. T i roky pro Mazánka 

 8.  Blanka 

 9. Eurovolby 

 10. Martin S. 

 11. Opencard 

 12. Chobotnice Jardy Jágra 

 13. Vítej zpátky, Ivánku 

                                                      14. 

Lobbisti 

 

 

Kancelá  Blaník 
série II 

                                                       Epizoda 

 1. Teambuilding 

 2. NE pro Prahu 

 3. Sankce 

 4. Prezidenti 

 5. Demokrat Miroslav 

 6. Prov rka pro kanclé e 

 7. Lety 

 8. Krtek a Ku**a 

 ř. Policejní stát 
 10. První máma Ě1ě 
 11. První máma Ě2ě 
 12. Prost  Krnda 

 13. Št drý sen ĚKonec 2. sezonyě 
 

 

Kancelá  Blaník série III 

                            

        

                                                 Epizoda 

 1. Svatý Blaník 

 2. Biobabiš 

 3. Motol, konečná stanice 

 4. Soukromé státní rezervy 

 5. σaše vaše televize 

 6. Cykloblanka 

 ι. R žička a syn 

 8. Zeman je gentleman 

 9. LiberRath 
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 10. Stát jako firma 

 11. Jaňule a Peťule 

 12. Motorká ská amnestie 

 13. Dobrá voda 

 14. Viróza τvčáček 

 15. Ráj hobbist  (Konec 3. sezony) 

 16. Selfíčko s Gerem Ěbonusový dílě 
 1ι. Chrán ná dílna Ěspeciál pro Konto 

BůRIÉRYě 
 

Kancelá  Blaník série IV                            Epizoda 

 1.Tony is back 

 2. Žito 

 3. Bakalala 

 4. Tajemný V.H. 
 5. σa Homolce sn ží 
 6. Pandury 

 ι. Lítačka 

 κ. E.E.T. Mimozemšťan  
 ř. Milošt 
 10: ČR - Libanon 2:5 

 11. Sluníčká i 
 12. σám stíčko 

 13. Čapí hnízdo 

 14. 熊猫获胜！ 

 

Kancelá  Blaník série V                         Epizoda 

 1. Mikuláš 

 2. Všichni prezidentovi muži 

 3. Forejtovo video 

 

 

P íloha č. 3: Jmenný seznam všech seriálových epizod – britská produkce279 

 

The Thick of It 

série I Epizoda 1-3 

série II Epizoda 1-3 

série III Epizoda 1-8 

                                                 
279 Pouze seriály 
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Vánoční speciál The rise of the Nutters 

speciál The spinners and losers 

 

 

The Work Experience Epizoda 1-4 
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P íloha č. 4: Axiální kódování podle Corbinové a Strausse 

 

 

P íčinné podmínky Česká a britská mediální scéna 

Česká a britská politická scéna 

česká a britská PR historie 

vliv zahraničí 
 

Jev PR pracovník ob ť jako ob ť stereotypu 

Kontext Charakterové vlastnosti, Vnášení skutečnosti do 
scéná e,  

Bezskrupulóznost, Sarkasmus, Etika a profesní 
morálka,  

Lži, Peníze, Kariéra, Vychytralost,  
Podlézavost, Vypočítavost, Cynismus, Úsp ch, 

Agresivita 

 

Intervenující 
podmínky 

Vulgarismy 

Úroveň dramaturgie  

Současné události  
Politická atmosféra 

Zm ny obsazení 
 

Strategie  

jednání/interakce 

P i azení stereotypních vlastností 
Satira a komedie 

Sitkom 

 

Následky PR profese jako synonymum pro lobbistu 

PR jako sv t moci, pen z a amorálnosti 
Zesm šn ní profese 

Vulgarismy a agresivita 

Genderová nerovnost a šovinismus 

Egoismus 

Negativita 

Synonymum pro PR: V te mi, je to lež 

 

 

Zdroj: 

HEσDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, p epracované a rozší ené 

vydání. Praha: Portál, 2016 
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P íloha č. 5: Vzorový kódovací list 
Tento list sloužil pouze jako primární východisko, další kolonky byly p idávány 

v závislosti na jednotlivých výstupech dle uvážení autorky.  

 

 

 

 

NÁ)EV SERIÁLU ČÍSLO SÉRIE
Ar het pál í harakteristika Náze  e o číslo epizod
Po r h í Cita e popis situa e , stopáž
C i ký Cita e popis situa e , stopáž
Money-minded Cita e popis situa e , stopáž
Ma ipulati í Cita e popis situa e , stopáž
A o plished se e ědo ý Cita e popis situa e , stopáž

U fulfilled profes ě s hop ý, s ápl í 
prá e espokoje ý Cita e popis situa e , stopáž
Podléza ý Cita e popis situa e , stopáž
Izolo a ý Cita e popis situa e , stopáž
Puppy dog Cita e popis situa e , stopáž
Ge dero á ero ost Cita e popis situa e , stopáž
 Etika, orálka Cita e popis situa e , stopáž
Vztah  s o i áři Cita e popis situa e , stopáž
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P íloha č. 6: PR konzultanti jako p edstavitelé české produkce 

 

Atentát a prezidentský nohsled Ji í Forestek 

 

Zdroj: Marek Taclík, atentat-seriál.cz. ůdresa stránky: http://www.atentat-

serial.cz/herecke-obsazeni/marek-taclik/ Ěstaženo ř.5.201ιě 
 

 

 

Kancelá  Blaník a lobbistická kreatura Tonda Blaník s týmem 

 

Zdroj: Kancelá  Blaník, lidovky.cz. ůdresa stránky: 
http://www.lidovky.cz/foto.aspx?foto1=HEP5765d7_serial20Kancelar20Blanik_2.jpg 

Ěstaženo ř.05.201ιě 
 

 

http://www.atentat-serial.cz/herecke-obsazeni/marek-taclik/
http://www.atentat-serial.cz/herecke-obsazeni/marek-taclik/
http://www.lidovky.cz/foto.aspx?foto1=HEP5765d7_serial20Kancelar20Blanik_2.jpg
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfoIynseHTAhULtBoKHRqHBTIQjRwIBw&url=http://www.lidovky.cz/marek-daniel-na-tondu-blanika-se-vesi-komerce-havla-by-vzal-jen-blazen-1it-/kultura.aspx?c%3DA141204_192434_ln_kultura_mmu&psig=AFQjCNECWesnZtuqg0jRw77XOBdf8M5Y2g&ust=1494370241169512
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Labyrint II a lobbista na út ku Karel K íž 

 

Zdroj: Labyrint, ceskatelevize.cz. ůdresa stránky: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11367692077-labyrint-ii/315292320330003  

Ěstaženo ř.05.201ιě 
 

 

Nádraží a ob tavá tisková mluvčí Kristýna Simmons 

 

Zdroj: σadraží, ceskatelevize.cz. ůdresa stránky: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11260983002-nadrazi/9883-zajimavosti-z-

nataceni/ ĚStaženo ř.05.201ιě 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11367692077-labyrint-ii/315292320330003
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11260983002-nadrazi/9883-zajimavosti-z-nataceni/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11260983002-nadrazi/9883-zajimavosti-z-nataceni/
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj62pP4seHTAhXIVhoKHYWcAj8QjRwIBw&url=http://www.ceskatelevize.cz/porady/11367692077-labyrint-ii/315292320330003&psig=AFQjCNEWsuQwKHrr-TupN9p-lF-NplkR1Q&ust=1494370427274657
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P íloha č. 7: P edstavitelé PR konzultantů v britské produkci 
 

In the Loop, The Thick of it, Rise of the Nutters, Spinners and Losers: hlídací pes 
Downing street Malcolm Tucker 

 

Zdroj: Malcolm Tucker, postavy.cz. ůdresa stránky: http://www.postavy.cz/malcolm-

tucker/Ěstaženo 9.05.2017) 

 

 

Zdroj: Malcolm Tucker to swear at your phone with the Thick of it app, metro.co.uk. 

ůdresa stránky: http://metro.co.uk/2010/11/18/malcolm-tucker-to-swear-at-your-

phone-with-the-thick-of-it-app-584118/  ĚStaženo ř.05.201ιě 
 

http://www.postavy.cz/malcolm-tucker/(staženo
http://www.postavy.cz/malcolm-tucker/(staženo
http://metro.co.uk/2010/11/18/malcolm-tucker-to-swear-at-your-phone-with-the-thick-of-it-app-584118/
http://metro.co.uk/2010/11/18/malcolm-tucker-to-swear-at-your-phone-with-the-thick-of-it-app-584118/
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwje0OyhtOHTAhVFtBoKHVxVADsQjRwIBw&url=http://www.postavy.cz/malcolm-tucker/&psig=AFQjCNFHC_GSUPL-c3j25k2ukFmyLnF-lw&ust=1494371005798908
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigsamBteHTAhXFzRoKHcC_CDUQjRwIBw&url=http://metro.co.uk/2010/11/18/malcolm-tucker-to-swear-at-your-phone-with-the-thick-of-it-app-584118/&psig=AFQjCNFHC_GSUPL-c3j25k2ukFmyLnF-lw&ust=1494371005798908
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Gideon´s Daughter a lev salonů Gideon Warner 

 

Zdroj: Gideon´s Daughter presspack, bbc.co.uk. ůdresa stránky: 
http://www.bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2006/01_january/05/gideon_nig

hy.shtml Ěstaženo ř.05.201ιě 
 

 

 

 

 

The Work Experience a editelka spinu Joanna Grade s týmem Grade PR 

 

Zdroj: The work experience, Channel4.com. ůdresa stránky: 
http://www.channel4.com/programmes/the-work-experience Ěstaženo ř.05.201ιě 
 

 

 

http://www.bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2006/01_january/05/gideon_nighy.shtml
http://www.bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2006/01_january/05/gideon_nighy.shtml
http://www.channel4.com/programmes/the-work-experience
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB4dG2tuHTAhUE1RoKHQTzAzsQjRwIBw&url=http://www.channel4.com/programmes/the-work-experience&psig=AFQjCNFWCvo9PKLKTRNtZipPyhz9Ekp2nw&ust=1494371650571899
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 P
íloha č. Ř: Pracovní kódovací archy s cita

ce
m

i –
 česká produkce 

 

 

ATENTÁT Prezident Veterá Mezi á k S rt z rojaře Cho ot ička Šifra Ša ja Osudo á ehoda Past a ražedk i Síla šle k Spra edl ost pro še h

C i ký

:  Pa  Kalaš již e í a sez a u 
o lí e ů pa a prezide ta. Já 
žád é ka arád  a justi i e á .       

:  Šíša? Šíša je ší r, který i 
prodal t hle poze k  za sluš ou 
e u, a h ěl ka  pad out z 
ěsta.   :  Tě hle kšeftíků  já 

erozu í , je i líto.  :  
Musíte pátrat a fot ale. To je teď 
se e iště podezřelý h pe ěz. 

53:38 Sichr je 

si hr, jak  řekla 
aše a ička.

Ma ipulati í

:  Ná ad  
jsou nahozeny, 

ez ý á ež 
čekat, až r a 
zabere. 

51:52 Na 

i for átora: Tak 
jo, dík  za i fo

:  Poté o Hodačo á 
zjišťuje, zdali už ukr l 
radioakti í ateriál 

ezi ka iár:  Jste se 
úpl ě z láz ila, e? 

A o plished se e ědo ý

:  Forestek u ěle k  
založe : protože zro a 
tad  a to  ístě si pa  
prezide t Masar k dá al 
)páteč ík , tako á 
skupina, se kterou se 

setká al.

Unfulfilled 

profes ě s hop ý, s 
ápl í prá e 
espokoje ý

:  Ma želka 
prezide ta k a želo i a 
Forestkovi:  Tvoje ego 

ukájí tad  Forestek.

Podléza ý

)ro a jse  a ás slel 
pane prezidente. 9:12 

Ano pane prezidente, 

jistě pa e prezide te. 
“a ozřej e pa e 
prezidente!

Pa e prezide te, te  člá ek je aprosto 
fa tasti ký. Ne e e, íte, že já jse  k 

á  žd k  upří ý. No jak říká , 
e ele t í! Mi o hode  pa e 
prezide te,  to  posled í  proje u jste 
t  fe i istk  pěk ě apálil!

:  ) áte 
s ad ěkoho, 
kdo  se Vás 

e ál pa e 
prezidente

Izolo a ý

:  V s ětluje s ůj přístup k do á í u 
udis u: TO  tad  takhle azí hodí e 
ši h i. Moje že a A álka i d era “oňa. Je 

to pro ás proje  a solut í s o od .I 
s oje děti učí  s o odě. Tad  prostě platí 

ezá islý, čistý český stát.  :  Tad   
zahradá h získá á Beetho e  pří o třetí 
roz ěr. 

Alkohol, ečírk  a se

:  Popíjí í o 
na golfu s 

další i lo ist  
a čle  
Parlamentu. 

:  Co ka iár, o jed ali 
te  ejlepší? 

Vztah  s o i áři

34:02 

M slí , 
že to la 
pěk á 
tečka za 
d eš í  
setká í

Šo i ista
:  Tad  je těžká služ a Terezko. Můžu 

Vá  ta  říkat, že.

45:02 S 

despektem na 

Hodačo ou: A 
na to jste 

přisla jak?



 
 

 

8
2
 

 

 

 

NÁDRAŽÍ No é ede í Le ě, le ěji, ejle ěji To je bomba Ná ště a prezide ta Měsí  ezpeč osti Noč í ži ot
Po r h í
C i ký
Money-minded

Ma ipulati í - podlý a ipulátor
A o plished se e ědo ý  - 
ge iál í egoista
U fulfilled profes ě s hop ý, s 

ápl í prá e espokoje ý
Podléza á, ser il í
Izolo a ý
Raging psychotic

koopera e s o i áři

Můžu lu it? Ge erál í 
a ažer P tel podá zásad í 

prohláše í k ýsk tu o  a 
hla í  ádraží. Protože je 
d es a plá o a é služe í 
estě, pro lu í k á  

prostřed i t í  zázraků 
oder í ko u ika e. 

Kamile, ne Pytla, ale 

P tle. Ko u říkáš P tla, t   
krá o, je to jed o jestli 
Pytla nebo Pytle 

e??Ka iléééééé, o si 
tad  ez te e poč u, 

udu sa a jako ptáčátko.

:  Tisko á ko fere e: V  o dlouhodo ě 
sledujete aší prá i, tak pro ás á e 
radost ou zprá u. Vr hol ý a ažer pa  Ka il 
P tel a jeho dlouholetá pra á ruka lu čí, ted  

oje aličkost, se rozhodli, že a ko i ěsí e 
stoupí do s azku a želského. P tel: asi tak.. 

Kristý a: Js e rádi, že se ůže e touto 
radost ou zprá ou po hlu it takto před édii. 
Tak sa ozřej ě s ezpeč ostí to sou isí, 
protože a želst í je tako ý přísta  ezpečí. 
P tel: esou isí. Kristý a: ale tak ěkdo si ěl 
dá at pozor, že jo, proto to s tí  sou isí. 

all-round attack dog

vulgarisms

jít přes rt ol , i  e í pro lé
networking freak

etika a orálka

:  Při se u s ge erál í  
a ažere  P tle : Jse  

tvoje depo.

šo i ista

:  „Je to ároč ý, 
lidi si řek ou, o a 

ě o řek e a 
tisko e a t  pe íze 
s ad ěkde krade, ale 
já h ji  to přála. 
Prá e i  o i. Vlast ě 
… prá e i přes o , 
prostě eo eze á 
pra o í do a. Vo  si 
vzpomene ve 3 v noci 

.. Kristý ko, 
Kristý ko, prá e 

olá,  

:  Tad  idíte, že  aše 
pra o í do a je 

eo eze á, a že kd ž je 
ějaký pro lé , tak ho 
usí e řešit. Prostě a to 

h ed lít e , ať je kolik je. 
… Pa  ge erál í prostě 

e drží do rá a, dělat se to 
usí to, o á  ýt 

udělá o.
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Labyrint II . díl II. Díl III. Díl IV. Díl V. díl VI. Díl

C i ký

36:52 Na otce do 

telefo u: T  seš tako ej 
starej debil!!!

Money-minded

:  poté, o odstra í z 
telefonu simkartu) Tak 

podí ejte se, rád h asta il 
ztah  tak, jak l  s Vaší  

před hůd e  a ta  la 
stopro e t í dů ěra. A  ěřte 

i, já sli  pl í .  

:  Kříž hlad okre ě 
ohlašuje raždu s ého 
ot e, které l prá ě 
s ědke :  Ch i ohlásit 

raždu, Jas í o a , 
o ětí je )de ěk Kříž

:  Poté, o 
zjišťuje, že u jeho 
přítelk ě 
hlídkuje áje ý 

rah, který po 
ě  pátrá, 

oka žitě pr há, 

12:33 Jen tak oznamuje 

rodi ě, a  epouštěli 
do itř “u hardu 

áje ý rah , protože 
´za il dědu´.

13:02 Oznamuje 

a žel e: Jo a s 
tě a ali e ta a to 
teď ude l ý, jse  
š or . Je to tako ej 
divnej pocit, takovej 

novej..

:  Běhe  
přestřelk , která 

z ikla k ůli 
ě u a po íž 

zůstá ají další 
e i é o ěti, 

pr há, a iž  se 

Ma ipulati í - podlý a ipulátor
:  A kd ž to jde, udete 
ít trojku do a.

:  Ale stát í zástup e z 
Ostra  pře e tak  u í e, 
ne?

:  Kříž lstí kupuje 
auto ez lokátoru:  
Chlapi, zůsta e to ezi 

á a. Já prostě 
potře uju, a  a želka 

U fulfilled profes ě 
s hop ý, s ápl í prá e 

espokoje ý

:  podí ejte se,  udete 
ít je  jede  úkol, přes ědčit 

Petříka, a  do toho šli. O 
ostat í se postará  já.

:  Na odposleší h: Já se 
od u, to jde jak po ásle. 

Ta hala ou h e a já pošlu 
číňa a ěka  za kopečk  a 
nenajdou je ani omylem.

:  No to si edo edeš 
předsta it, úpl ě se rozs pal. A 
a i to e lo drahý. 

:  Počkejte pa e 
doktore, ějak se z toho 
pře e dosta e e, e?

:  V  si slíte, že 
to tad  řídíte, ale ěřte 

i, že já Vá  to ůžu 
hod ě zko pliko at,  
tomhle jsem fakt 

ejlepší!

Podléza ý, ser il í

:  “ široký  ús ě e  a 
re epč í: Do rý de  Terezko, V 
jste de  ode d e krás ější. Jak 
to děláte? jak ile á o še  
pro lé , a i eodpo í a 
pozdrav)

Izolo a ý

:  O táto i: B l to 
sluš ej člo ěk .. A já 
jsem ho nezabil!

koopera e s o i áři

:  Reportér: Hala C. Má  
tad  pár ahrá ek, ze který h je 
jas é, že íte, o če  lu í . 
Kříž: … ti ho  Eh , já se Vá  
teď e ůžu ě o at, za olejte 
mi za hodinu.

děrač

:  Podí ejte se, 
ezapo eňte, že toho hod ě 
í . Hod ě ě í a hod ě lidí,i 
a t , které zastupujete. 

jít přes rt ol , i  e í 
pro lé :  Rizika … Rizika? 

:  Poté, o ho 
a želka oz ačí za 

ksi dl, se e ědo ě se 
us í á a ezdržuje se s 
odpo ědí.

51:33 

Chlad okre ě 
přihlíží, jak 
majitel penzionu 

apadá s a 
sousedky, u 

sex, alcohol and party

:  V s ětluje, proč 
mu kontakty 

epo ůžou: Protože se 
to dostalo ven!

:  Na otázku, 
jestli í ě o 
zají a ého a s é 
kontakty: 

)ají a ýho?? Tak to 
je sla ý slo o. 

:  Na otázku, 
jestli se z á s 

ějaký  
´z ířete ´ 
odpo ídá: Jas ě, 
že z á !!

Vulgarismy 31:55 Kurva! 

:  poté, o se Kříž doz í, že l 
půl roku odposlou há á  To jsou 
s i ě, proč i sakra Mareček i  

eřek?? T  ole, o a to  
stát í  zastupitelst í děláte 
dohajzlu?? 

:  Na sousedku poté, 
o zjistí, že z izelé 

pe íze se a hází u í: Ta 
s i ě!!!



   

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bla ík V Mikuláš Vši h i prezide to i uži Forejtovo video

Po r h í

C i ký

)a to js e ti pře e zařídili tu 
edaili od Miloše. Ne, k 

Mikuláši už ti Miloš i  edá.

:  Ne a i to ě ho e á 
ejt líto, už spolu  e hodíte, t  

už ejsi holka pa a prezide ta. 
Nepujdeš za í  a e udeš ho 
za hraňo at!

Ma ipulati í

5:28 Minulej rok jsem koupil 

á ě o ej telefo  a o a si 
a ěj atočila ějakej ejda  

u Forejta. To je vono!

:  Ne e, ez á e se, 
jenom jednou jsme byli na 

společ ý ak i, ale to 
si e ůžete pa ato at. 
Ale ěl h tad  tako ej 

á rh..

Accomplished 

se e ědo ý

:  Jak se o to á  postarat? 
Zablokovat internet? No to 

edokážu a i já.

:  T  ole Źížalo, ha o e í, 
to e í špat ej ápad, sli 

ějaký kloud ý z ě í a Le ka 
to o olá!

Klienti

:  No iděl ideo  
a k ůli to ě á  teď 
z ka lu strašidel ej 
zá ek. Buď rád, že si 

i  epa atuješ

Vulgarismy

Do telefonu s Jezevcem: 7:45 

Hele tak ě tak apadá, že to 
jsou posled í d , o ti ůžu 

eztrest ě říkat ku do. Ku do 
kundo kundo
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Bla ík IV 1. Tony is back . Žito 3. Bakalala . Taje ý V.H. . Na Ho ol e s ěží 6. Pandury . Lítačka
8. E.E.T. 

Mi oze šťa  9. Milošt : ČR - Li a o  : . Slu íčkáři . Ná ěstíčko . Čapí h ízdo

14. 

熊猫获胜
！

i ký

:  "M  a hudák  z 
principu serem" - 

replika a upr hlík , 
které ukrý á Le ka e 
skladu  ka eláři

:  "Žížalo, t  
kur o, já jse  tě 
fakt ě o aučil" 
prohlásil Bla ík, 
kd ž opouštěl 

ězeňskou elu

money-minded

:  Bla ík jede za 
Bakalou pro 

ýplatu di ide d

:  "No jistě, ejde o pra h , je 
to oje kolegiál í po i ost", 
odpo ídá Bla ík ad okátu To áši 
“okolo i a otázku, za kolik se 
podí á a kauzu Pa dur .

a ipulati í

:  Bla ík ho oří z 
Liborem a chce 

z a ipulo at trest í 
říze í, kd ž zjistí, že se 
jeho j é o a hází  
de íku D alého 
o i ě ého z korup e

accomplished

:  "Dejte ědět še , 
že lišák je zpátk   
kur íku" -prokla a e 

á ratu A to í a 
Bla íka

:  Bla ík dostá á 
ápad, jak po o i 

La do i s á rate  a 
s é u skrze t oře í 
fikti í pís ě od Ortela

:  Bla ík se potká á s 
M.C. Put ou, kterého 
posléze získá á a s ou 
stra u, a  pro ěj z 
de íku D alého t ořil 
literár í dílo založe é a 
fikci

izolo a ý

:  Bla ík, ačkoli e 
ýko u trestu, a tudíž 

izolo a ý od ějšího 
s ěta, získá á úplatke  
telefo  a po o í Li ora 
úspěš ě stupuje do 
projektu Lítačka

další

:  - Bla ík se ra í 
po delší do ě  ústra í 

a s é u

:  Bla ík o olá á 
spříz ě é oso , 

a ipuluje děje  - tuto 
kategorii h pra o ě 

az ala "propoje ý"

:  Bla ík jako 
populisti ký ítěz, 
za ede í 
elektro i ké 
e ide e trže  je 
ko pe zo á o 
zle ě í  pi a

:  Bla ík 
jako ítěz 
sá  pro 
sebe, 

dociluje 

uděle í 
prezide tské 
milosti

:  )de Bla íko o PR 
úspěš ě zasahuje do 

eřej ého prostoru 
prosaze í  re italiza e 
Malostra ského á ěstí

PR ODVÁDĚNÍ 
POZORNOSTI

Od ádě í 
pozornosti od 

pra ého dů odu 
á ště  

podnikatele 

Bakaly

Bla íků  dotač í 
podvod je zahlazen 

tí , že z Ba išo a 
Čapího h ízda se 
stá á ej ětší 
upr hli ký tá or  
E ropě a sá  Ba iš 

PR JAKO KATASTROFA

Bla ík je pohl e  s ý i 
aktivitami, objevuje se v 

de íku D alého

Na ko i epizod  je Bla ík zatče  
s úplatke   podo ě kra i e od 

í a pl é pe ěz, h til se do 
last í sítě, do které h tá s ého 

podříze ého Žížalu

PR JAKO VÝ)VA

A to í  Bla ík se ra í 
a s é u e elké  

st lu - a o oroč í 
ečírek se dosta í 
še h  z á é 

oso osti politi kého a 
eřej ého ži ota

Daniel Landa alias 

"ŽITO" se ra í a 
s é u - ýz a pro 
To du Bla íka

PR JAKO VÁLKA
PR jako álka še h 
proti še .

PR JAKO HYPE

Bla ík řeší otázku kole  
taj ého ko ta e 
Š ý arsku

:  Bla ík 
olá Li oro i 

a ítěz ě u 
oz a uje, že 

ašel  hoře 
Bla ík še, o 
se v zemi 
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Bla ík III . S atý Bla ík . Bio a iš . Motol, ko eč á sta i e . Soukro é stát í rezer . Naše aše tele ize 6. Cykloblanka . Růžička a s
8. Zeman je 

gentleman 9. LiberRath . Stát jako fir a . Jaňule a Peťule
. Motorkářská 

amnestie

. Do rá 
voda

. Viróza 
O čáček

. Ráj 
ho istů 
(Konec 3. 

. Selfíčko s 
Gerem 

o uso ý díl

. Chrá ě á díl a 
spe iál pro Ko to 

BARIÉRY

Po r h í

: - :  a o  s ti  "Jak o? Ně o. 
Má e ě o slet." : - :  "T  

ole, to hut á úpl ě stej ě. To e á 
ša i ikdo poz at." : - _  "Já h 
potře o al ě o poziti ího. Jako, že  
Če há h je hezk ."

: - :  "I kd ž s tou r hlodráhou 
jste ě ali ko azlo il. 

1:39-1:45 "Pane 

i istře já ás 
zdra í . No jo, čet 
jsem, to sou 

ehoráz ý po lu , 
iďte?"

: - "Veřej ost ho 
á ráda…"

: - :  "No jas ě, t  
jelita to stej ě 

ečtou."

: - :  "Do rý de . 
Kd h ěděl, že jste 
to , tak za á a 

ěh u ahoru."

C i ký

: - :  "Tak Jiřík  
htěl do ěz i e s dozore . 

Nezlobte se, ale to nepude. 

D ť  ji  zase utekl. Ne, 
e. Ni  tako ýho u 
ezařídi ". 

: - :  "No hele, ale to la otázka 
času, kd  lidi přijdou a to, že kuře za 
tejde  e roste. No ůžu s ti  ě o 
udělat. Ale e i , jak utit lidi, a  
žrali ě o, o ji  e hut á." : - :  
"Volal A drej. Přes ě k ůli tako ej  
čuráků , jako jseš t , je úpl ě  
prdeli. Vši h i dla ou t dlet  

iopíčo i  a t  jeho sračk  už ikdo 

: - :  "“a ozřej ě ude e 
t rdit, že se jed ou protáh e až a 
letiště. Ale to se ikd  esta e."

: - :  "Já jse  si ši ul, že jste 
posled í do ou ňáká zatu hlá." : -

:  "To jse  rád. Já se  slel, že 
už áte ouku i a hajzlu." : -

:  "No jo, koho  to apadlo, že 
ji  to ta  etěs í. A ta afta, 
Li ore, to je s i ě těka á. To sl ši  
až se , jak se odpařuje."

: - :  "Ne, to e í 
jako Česká 
pojišťo a." : - :  
"Kd  to dělali 
s é áristi, tak 
riskuje , že to ude 
do rý."

0:22-0:30 "Dnes je 

ejda  u starýho 
Růžičk . Dej si pra h  
do pořád ý ruličk ." 

0:49-0:53 "Libore 

jas ě, že te  
s sté  je 
předraže ej. M  
pře e dělá e 
jenom 

předraže ý 
ě i."

0:27-0:32 

"Do rý de  
Petře. Tak  

áte u ás 
tako ej Nečas? 
Sorry. 1:09-1:15 

"No to se nediv, 

že ti ta  začí á 
ejt těs o. Je to 

0:36-0:40 "Ty vole vy 

ste ale stej ě 
de okrati ký h utí. 
“to pro e t hlasů. To 
tady nebylo ani za 

ko oušů, t  ole."

: - :  "D ž á  
spad e e sprše 
mejdlo, tak ho 

e hte ležet."

6:27-6:30 

"Posrali se k ůli 
ě. D ť to 

z áš. Kšeft je 
kšeft." : - :  
"“račku udou 

ít tak tři d , 
tak to 

epřehá ěj."

3:48-3:54 

"Doprdele 

á e s ad . 
století e? Kd ž 
je starosta, tak 

ať si od o e 
prodá za a ku 
cihelnu a 

e ude krást 

1:13-1:23 "Do pytle. To 

usí ít zro a ozejk, 
kd ž idí, že tad  á e 
s hod . Vše h  t dle 
hro ajzl   ěli 
ah at ěka  do 

rezervace a byl by klid. 

Tře a ke Kolí u. Ta  je 
rovina."

Money-minded

: - :  "Posle h ěte, o 
kd h á  přidal" :  
"V  to od esete a hla í 

ádraží, je ta  spousta 
hudáků. Bez přístřeší. Bez 

prostředků. Tak ji  to 
rozdáte."

: - :  "Žížalo, a te e ají t  
do rot  lahodár ej li ."

: - :  "T  i e udeš říkat, o 
se dá e o edá  týdle ze i 
posta it za eřej ý pra h ."

: - :  "T  ole, Žížalo, t  i 
ato atíš. Já slel, že ěháš a t  si 
ozíš šu k  a opedu. Asi tě 

z teč ě přeplá í ."

1:04-1:09 "Kolik? No 

tak to už ikoho 
eshá ějte. Já to eru 

jako oso í ýz u." 
5:39-5:56 "Kolik by 

stálo, kd h á  
adikto al reportáž?"

0:49-0:51 "To mi 

e usíte připo í at, 
že čt rti a z toho 
byla moje." 4:58-5:04 

"Ta aše Bla ka je 
tu el k ezapla e í."

0:39-0:48 "Ale 

podojili sme to 

dostateč ě, e?" : -
:  "Cože? To si 

děláš prdel. T  ereš 
a edá áš?" : - :  
"Ce a je furt stej á. 

6:21-6:27 Jenom 

si usi  ještě 
rozmyslet, kolik 

si budu 

inkasovat za 

o ča st í. 
Neplatit da ě, 

0:59-1:13 "A kolik 

byla ta provize? Jo 

43 mega. To je 

do ře, že jste se 
teď o rátil a 
od or íka." : -

:  "Aspoň se 
: - :  "Kšeft 

je kšeft!" 

4:54-4:59 "No 

jak? )koupí e 
o e í louk  a 
podle toho 

upra í e trasu 
D3."

4:00-4:04 "Kolik 

že ude 
provize? No tak 

to je ji á." : -
5:02 "Ve Varech 

hudý Ruso é 
nejsou."

: - :  "Takže h ete, 
a h á  seh al ňákou 
dota i. Ne o ě o 
tako ýho."

Ma ipulati í

: - :  "Posle h ěte, o 
kd h á  přidal" :  
"V  to od esete a hla í 

ádraží, je ta  spousta 
hudáků. Bez přístřeší. Bez 

prostředků. Tak ji  to 
rozdáte."

: - :  "Žížalo, a te e ají t  
do rot  lahodár ej li ."

: - :  "T  i e udeš říkat, o 
se dá e o edá  týdle ze i 
posta it za eřej ý pra h ."

: - :  "T  ole, Žížalo, t  i 
ato atíš. Já slel, že ěháš a t  si 
ozíš šu k  a opedu. Asi tě 

z teč ě přeplá í ."

1:04-1:09 "Kolik? No 

tak to už ikoho 
eshá ějte. Já to eru 

jako oso í ýz u." 
5:39-5:56 "Kolik by 

stálo, kd h á  
adikto al reportáž?"

0:49-0:51 "To mi 

e usíte připo í at, 
že čt rti a z toho 
byla moje." 4:58-5:04 

"Ta aše Bla ka je 
tu el k ezapla e í."

0:39-0:48 "Ale 

podojili sme to 

dostateč ě, e?" : -
:  "Cože? To si 

děláš prdel. T  ereš 
a edá áš?" : - :  
"Ce a je furt stej á. 
Radši hoto ě, ať si to 
Vláďa ůže dát h ed 
do trezoru."

6:21-6:27 Jenom 

si usi  ještě 
rozmyslet, kolik 

si budu 

inkasovat za 

o ča st í. 
Neplatit da ě, 
to pře e kur a 

ě o stojí."

0:59-1:13 "A kolik 

byla ta provize? Jo 

43 mega. To je 

do ře, že jste se 
teď o rátil a 
od or íka." : -

:  "Aspoň se 
zúročí t  jeho 
vklady. A moje 

taky."

: - :  "Kšeft 
je kšeft!" 

4:54-4:59 "No 

jak? )koupí e 
o e í louk  a 
podle toho 

upra í e trasu 
D3."

4:00-4:04 "Kolik 

že ude 
provize? No tak 

to je ji á." : -
5:02 "Ve Varech 

hudý Ruso é 
nejsou."

: - :  "Takže h ete, 
a h á  seh al ňákou 
dota i. Ne o ě o 
tako ýho."

Accomplished

: - :  "No to si děláte prdel e? 
Jaký etro? Kur a d ť js e li 
jas ě do lu e ý, že posta í e 
r hlodráhu. … " : - :  "Ch a. 
Protože kd ž ta  po ede etro, 
tak ta  epo ede r hlodráha. 
(Kdo chce, aby tam vedla 

r hlodráha?  Já, Lu oši." : - :  
"Tako ý krás ý kšeft  a o i i to 
budou kazit? Nebudou."

: - :  "Hele, kd ž á ta fir a 
nejasnou strukturu, co kdybysme si s 

í tak  tro hu zaroto ali?"

2:06-2:13 "Vy, Lenko, 

sežeňte sez a  še h 
čle ů Český tele ize. 
Budou teď olit 

o ýho ředitele. Tak 
jim s tou volbou 

trošku po ůže e." 
: :- :  "Já i , že 

se to leče pa e 
Kellnere. Ale chcete 

zlik ido at stát í 

1:10-1:19 "Tak co ste 

a ěj hra ali?... 
Tak u tu po ěst 
tro hu upra í e." 

: - :  "Musí e 
ji  a íd out zase 

ě o, čí  se 
z iditel ěj. A skočej 
po tom jako slepice 

po flusu."

: - :  "To íš, že 
zkusi  ě o 
vymyslet."

2:28-2:32 "No 

jestli se ojí, že 
mu to v televizi 

střih ou. Tak 
ať to řek e 

ěkde a 
eřej osti."

0:48-0:53 "Tak to 

e ude pro lé . Já a 
to mam takovej 

spe iál í fígl, íš?" : -
:  "Akorát  lo 

do rý, a  to přilepil 
ěkdo ji ej ež 

Andrej. Jinak ho 

o rá i de okra ie 
e o t  čurá i z 

reko struk e státu 

2:30-2:33 "Co 

kdybych ti sehnal 

ísto  Praze, 
a s e to k so ě 

ěli líž?" : - :  
"Hele já a   OD“ 
sa i i. Ta kd ž a ěj 
hupne, tak se mu 

protočej pa e k  
dozadu."

1:48-1:53 "Justici 

u í e. Te  o á  
dal tu pro izi, ať se 

ěka  s ho á. Bez 
klíčo ýho s ědka 
toho moc 

e asouděj." : -
:  "Připra te si 
ějaký o ča ský 

sdruže í, který se 
za ás zaručí. 

4:14-4:20 "V 

to hle případě 
potře uje , 
aby se nasrali 

o ča i. Takže 
to vezmem 

hro ad ě. V 
Bu e či je 
čistička 
odpad í h od. 
Tak si vem 

8:15- "Ty vole 

tad  je úpl ej 
lobbistickej 

ráj…"

5:58-6:02 "Hele, 

íš ko u děčíš 
za tenhle flek?"

: - :  "Pá o é ra o. To je sk ělý!"
: - :  "Takže a ejdražší sta i i 
etra  ději á h."

: - :  "Musi  ás po h álit. 
Li or á  zkazuje, že to l 

ikají í ápad."

: - : . "No idíte, 
já se  á  to říkal. 
Trpěli ost při áší růže. 
A e o ka ál . 
Cha há."

7:09-7:11 

"Rozumim, to 

nebude 

pro lé ."

: - :  "Přílepek k 
ústa ě Český repu lik  
bude sice trochu 

adlouho, ale aspoň to 
ude e ít řeše ý 

jed ou pro žd ."

7:37 "A za co je to 

poděko á í? Jo 
o i ás pustili..."

8:23-8:30 

"Nazdar 

Andreji. Kolik 

platí sodo káři 
za čerpa ej 
ku ík od ? A 

epřijde ti to 
álo? Teď ude 

poptá ka."
: - :  "To e í 

pro lé ."

Izolo a ý

: - :  "Ho o! Te  pičus už io 
rá í, ale lidi u to stej ě ežerou. 

Protože to prej e á pří ěh. T  ole, 
žrádlo s pří ěhe . Mě z toho je e."

6:10- "Jo todle sem po 

to ě přes ě htěl t  
ejku. V po ídat 

je o  to ě. Já udu 
t uj zdroj…"

: - : Cože? Jak 
z teč ý? Cože? Di 
do prdele, vy ste 

vypsali s Kapschem 

tendr?...

: - :  "Jakto, že to 
u iklo? D ť jse  

še h o o olal. 
A  ho s ti  šude 
vyrazili."

: - :  "Průser. 
Nečas se dal 
dohromady s 

kobylou."

6:20-6:24 

"Doprdele, 

O čáček se 
to do ák a 
šel ta  

ísto Lišk  
ne?"

Další

Agresi í: : - Jeďte 
do prdele. Todle je 

muj tunel, vy 

lo osi ký eko uz …"

Agresi í: : - :  
"Zasranej, zkurvenej 

i ter et. Kterej čurák 
todleto vymyslel?"

Dojatý: : -
3:28 "No to ste 

ě dojali,  
opičá i. Máte 

pra du, prá e 
počká."

: - :  "Mě to 
ikd  edošlo. Já l 

do í asi tak  
zamilovanej. A asi 

furt jsem."

: - :  "Pusťe 
ě. Doprdele. 

Jirko, Barťáku, t  
ole…"

Šo i ista - ge dero á 
nerovnost

Agresi í: : - :  "Kur a, 
Lenko, co je to tady za 

ordel? Kolikrát jse  á  
říkal, že se a t rd  

e spi ? A ůžete i 
ěkdo s ětlit, proč á  

pod hlavou tady tu 

sračku?..."
Agresi í: : - :  "Drž hu u, t  
buzno."

Agresi í: : - 
"Kd , že to 
vopadne? Halo, 

Libore, kurva. 

)asra á aterka, 
zasra á 

a íječka, 
zasra á 
Bradáčo á."
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Bla ík . série, 
epizoda 1. Teambuilding 2. NE pro Prahu 3. Sankce 4. Prezidenti

5. Demokrat 

Miroslav

. Pro ěrka pro 
ka léře 7. Lety

8. Krtek a 

Ku**a

9. 

Poli ej í 
stát

. Pr í 
á a 

. Pr í á a 
(2)

. Prostě 
Krnda

. Štědrý se  
(Konec 2. sezony)

Po r h í

: - :  ,,Já shá í  pro pa a Ba iše 
ka didátku a pri átora Prah  a á  se 
zdáte jako ej hod ější."

: - : ,,Já e í , kdo za tí  
je. No fakt, slí  to 
upří ě…..A á to, pičus."

05:14-05:16 ,,To 

eřeš, to se 
nestane."

: - :  ,,Jó, 
billboardy jste 

ěli hezký, ale 
pře e ta  ísto 

í eposta í e 
billboard."

: - :  daro á í 
dárků pro atku 
za ěst a ů , poté 
ode rá í Žížalo a 
dárku : - :  
s aha udržet Le ku a 

C i ký

01:12-01:14 ,,Jo, to je 

tako ý to příšer ý srd e, 
to je perfekt í." : -

:  ,,T  si slíš, že 
h edokázal ýt 

sluš ej jako T . Ale 
podí ej se a se e. 
Vžd ť je to a ho o."

: - :  ,,T  ole, te  sráč je gé ius." 
,,Proč? Vo a prej e í zro a Ei stei ." 
,,T  kokote, to je prá ě a to  to 
ge iál í - použít l ou že skou ale 
h tře." : - :  ,,T  ole, a k ížk  

každej sere, o k ížk  tad  ů e  ejde."

00:54-00:57 ,,Kafe! 

Jestli to teda e áte 
zro a o  těžký." 
04:24-04:28 ,,Lenko, 

eserte ě. To á jako 
Fa ouš od ézt ja ka do 
Kamerunu, nebo co?

05:29-05:33 ,,Tahle 

ěta se ti po edla, 
Žížalo. ) toho t  
e o e úpl ě 
stříkají."

04:15-04:19 

,,Aha, t  seš 
rasista. Na 

lidi sereš.Tak 
pro iň, to 

ě 
nenapadlo"

02:37-02:40 

,,Toho ti es í 
ýt líto. Co ta  

ještě áte?"

: - :  ,,Já ti 
dá  projít, t  
skaute. Kde se 

kurva 

flákáš?...“l šels 
ěkd  o ta íku, 

ty vole?" 05:49-

: ,,No, lu í, 
ale poslouchat 

se to edá."

: - :  ,,Dří  se  
e ěl je o  tátu, ale 

teď jse  ko plet í 
sirotek."

Money-minded

: - :  ,,Kru i ál 
a i, já á  ot  za 

pět litrů - do i h se 
tlus ý po ožk  edělaj." 

: - :  ,,Nejdří  
lobby, potom hobby."

06:57-06:58 ,,Tak na 

dota e, t   u í e."

03:53-03:57 

,,V olá e 
diskusi a budeme 

ít  tele izi 
rekla í čas úpl ě 
zadarmo."

02:00-02:08 

,,Žád á 
polopenze, to je 

a stát í útrat . I 
s dopravou 

zadarmo. Ne, 

nebudou tam 

žád ý český 

Ma ipulati í

: - :  ,,M  to u usí e 
za rá it….protože jse  to e slel 
já."

Celý pří ěh ohled ě ož ý h 
ka didátů a prezide ta.

01:52-01:55 

,,Ne há e ho, a  
as íral pár 
a dátů a po 

ol á h ho 
kopnem do 

prdele, ju? 

02:34-02:39 

,,Komu to 

narvem? Kdo 

 z tě h 
čuráků ohl 

ít áladu 
dělat 
dobro?"

07:16-07:19 

,,Nazdar Miloši, 
á  pro te e 

super ápad."

01:40-

01:43 

,,Lenko, 

zavolejte 

a NBÚ, 
potře uj
eme 

štra ha

03:50-04:25 

Přípra a a ti 
ka pa ě 
proti 

Zemanovi

01:38-01:43 

,,) ě a taktik . 
Nakupte ajíčka a 
mazejte za 

Žížalou a 
Albertov." 03:45-

:  ,,M  teď 
přistoupí e k 

04:04-04:34 

kauza billboardy 

v Praze

Accomplished

06:54-07:03 ,,Co kdybych 

Tě protlačil a agistrát? 
Ta  si přijdeš a s ý. 
A e o kd h Tě 
nacpal k Andrejovi? Ten 

furt hledá o ý ksi ht

01:20-01:22 ,,My 

á e úkol a  
ho tak  spl í e."

01:29-01:32 

,,Lenko, akce! 

Hrad á pro lé  
a my ho 

řeší e."

Unfullfilled

: - : ,,Ale o jse  l ě 
po hopil, Miloši? Říkals pře e 
držet aló k  e zdu hu, 

e?....Jak á  ědět, o to 
z a e á?"

Izolo a ý

Další

Agresi í : - :  ,,Tak jo, půjde e 
se t elit, jo?... Krá o pito á", dále pak 
06:10-06:29

Agresi í: : - :  
,,Co tad  děláš, t  
hovado?"

Šo i ista - 
ge dero á 
nerovnost

T  ole to je a to  prá ě to ge iál í. 
Použít l ou že skou, ale h tře.  Jo, 
že ská je do rej ápad, ale já ti ajdu 

ějakou lepší.     V zá ěru Ne pro Prahu 
Bla ík užije ´hloupou odelku´. :   
„Já to řek u apří o. O s líká í tad  

ejde, je to politika.“

K asistentce: Vy vů e  
evíte, jak to á 

sa ot á že ská těžký. 
KAFE! Pokud to zrovna 

e áte o  těžký.

Sex, alkohol, drugs 

ro k´ ´roll

:  Opile k  zpí á: 
To da Bla ík, jede jako 
par ík! 

Cos á  to při es z 
Mora ? Le ko, při es 

á  skle ičk , ať si 
ůže e pořád ě 

připít.To jsou skle ičk  
a í o? Na o čekáte??

Egoista

Musí e to u za rá it. A proč? Protože 
jse  to e slel já.      Bla ík a 

ole í  plakátu: ) a í e Prahu 
politiků. Nejs e jako o i. MAKÁME.

Má žd  řeše í - 
es ese eúspě h

Ne í to si e oje parketa, ale já to 
z ák u.

Jak tě to ohlo apad out 
Ro a e? No fakt, slí  to 
upří ě, e í  kdo za tí  stojí. 
Ně o slí e!                       
Jeze e  h e, a h držel alo k  

e zdu hu?! T  ole, es áší  
t hle tip , kterej  erozu í .                 
Musí e to zařídit!
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Bla ík I 1. Narozeniny

2. 

Prohibice 3. Nadsobotka

. Do ole á a 
Krymu 5. Gripeny

. M slí to 
upří ě

. Tři rok  pro 
Mazá ka 8.  Blanka 9. Eurovolby

10. 

Martin S. 11. Opencard

12. Chobotnice 

Jard  Jágra

. Vítej 
zpátk , 
I á ku 14: Lobbisti

Po r h í

:  "Hele ě 
sou filmy u 

prdele. Mě 
zají á, o 
budeme chlastat 

v Bechers baru."

C i ký

6:28 "Jedinej 

sluš ej člo ěk  
týhle repu li e 
sedí  
Johannesburgu ve 

ěze í."

:  "“eš 
ho o a ý 

otě a o 
hovnu 

rozhoduješ. 
Rozu íš i?" .

Money-minded

:  Na žádost o 
pře ístě í “app  

a Malostra ské 
á ěstí: "Tak 

pojďte dál, určitě 
se ějak 
do lu í e."

1:58 "Ale 

nebude 

to 

le ý."
:  "Kšeft je 

kšeft."

Ma ipulati í

:  "Použije e 
ejsil ější z raň, 

kterou á ko é 
vymysleli, 

propaga du. Už 
áš ruský 

hudák , jak trpěj 
a kolo ádě?

:  "Takže 
zařídit to 

ůžu, ale 
nebude to 

zadarmo."

03:26 

"Mlžit a 
zdržo at 
až do 
ko u ál
ek…"

:  "Já á  
olá , 

abysme 

sladili noty 

na tu 

čer e ou 
kartičku."

Accomplished 

se e ědo ý

00:50 "Nejde? Kurva, 

Lenko, todle slovo tady 

ů e  e slo ujte. 
M  á e udělat ze 
Sobotky chlapa a my to 

dokáže e."

:  "Já i , že 
ě ez eš, ě 

z e ČE)."

00:38 "No 

jas ě že 
jsem 

ge iál í."/
5:27 "Jo, ale 

ot  dělaj 
člo ěka. 
Jaký áš 

ot ? Já 
á  do rý 

boty."

1:33 "Ty 

hla ě i  
e ejšlej 

a 

poslouchej."

/ 04:11 "Tak 

jakej jsem 

byl? 

“k ělej."

05: 42 "No 

ge iál í, to 
já jse ."

Unfulfilled 

profes ě 
s hop ý, s ápl í 
prá e 

espokoje ý

Podléza ý

:  "Jé děkuju, to 
je od te e ilý, 
Rado a e, to seš 
hod ej, děkuju za 
přá í."

00:25 "To 

jste 

hod á… 
Do 

prdele." :  Celý rozho or s lo ist

Izolo a ý

03:02 "Tak mi 

řek ěte  če  je 
pro lé , proč tad  

e í a i oha."

:  "D ť já to edělá  k ůli 
so ě,a le a  ta aše krás á 
ze ě aspoň tro hu 
fungovala."
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In the Loop

Po r h í

C i ký

1:19:11 Y'know, I've come across a lot of psychos, but 

none as fucking boring as you. You are a real boring 

fuck. Sorry, sorry, I know you disapprove of swearing 

so I'll sort that out. You are a boring F, star, star, 

CUNT!

Nibbles. Who still says 

"nibbles"?

: - :  "Oh Well, that´s the shitti g fore ast 
again. This is the minister of international 

development here, he should be talking 

about... food parcels... not... fucking, arse-

spra i g a he ! .. Yeah, diarrhea of a 
o od , eah, I like that.

6:10 Hey, Foetusboy, Lesson 

One: I tell you to fuck off, what 

do ou do? odpo ěď: „errr, f… 
off?  .. You'll go far, o  fu k 
off.  

1:24 Simon Foster: You haven't--you haven't even spoken to the 

Prime Minister!

Malcolm Tucker: I--I--I have.

Simon Foster: You fucking haven't! I've been standing here right 

in front of you!

Malcolm Tucker: I have spoken to the Prime Minister. Whether it 

has happened or not is irrelevant, it is true! And he was very 

clear; you've got to go.

Malcolm Tucker: Well, if you want to try and turn this into some 

anti-war protest, expect to hear your "Mountain of Conflict" 

soundbite everywhere: from ringtones to fucking a dance mix on 

YouTube. And I will marshal all the media forces of darkness to 

hound you to an assisted suicide. [Simon stands, stunned and 

terrified] Right-oh, let's just go and draft your "Dear Prime 

Money-minded

Ma ipulati í - podlý a ipulátor

3:51 - 4:04[On mobile phone]  Okay, okay, go ahead 

and print "unforeseeable." Listen, see when I tell 

your wife about you and Angela Heaney at the 

Blackpool conference, what would be best? An 

email, a phone call, what? Hey! I could write it on a 

cake with those little silver balls: "Your hack husband 

betrayed you on October the 4th and congratulations 

on the new baby." Yeah, maybe it's better to spike it. 

Yeah, okay, fuckity-bye!

To Simon: Malcolm Tucker: When 

you go to America, talk to Karen 

Clark at the State Department, 

yeah?

17:32 - 17:50 Malcolm Tucker: Keep away from 

Linton Barwick. He's pushing the war for 

Caulderwood's lot. I'll deal with him. He uses a 

live hand grenade as a fucking paper weight. 

That's a true story. Talk to as few people as 

possible.

Malcolm Tucker: [on the 

phone] Hi. BBC News Desk, 

please. Malcolm Tucker. Hi, 

Ben. Listen, I hear that you 

might be preparing a story that 

we might not like. Yeah, 

please. I just wanted to say, 

please, this garden-wall story, 

don't run with that. Simon 

Foster's constituency office 

wall. That's what you've got, 

haven't you? Oh, shit. I haven't 

let the cat out of the bag, have 

I? Please, don't run with that. 

My reputation will be in 

tatters. Malcolm Tucker: And he is gone!

1:28:10 Listen, I hear that you 

might be preparing a story 

that we might not like. Yeah, 

please. I just wanted to say, 

please, this garden-wall 

story, don't run with that. 

Simon Foster's constituency 

office wall. That's what 

you've got, haven't you? Oh, 

shit. I haven't let the cat out 

of the bag, have I? Please, 

don't run with that. My 

reputation will be in tatters

A o plished se e ědo ý  - ge iál í 
egoista Fuckity bye!

6:07 - 6:10 Malcolm Tucker: Hey, 

Foetusboy, Lesson One: I tell you 

to fuck off, what do you do?Toby 

Wright: Eff off?Malcolm Tucker: 

You'll go far, now fuck off.

U fulfilled profes ě s hop ý, s ápl í 
prá e espokoje ý
Podléza ý
Izolo a ý

Raging psychotic Kiss my sweaty balls, you fat fuck!

Malcolm Tucker: Well, it is out 

there, it's out there now, lurking 

like a big hairy rapist at a coach 

station. You know, if I could, I'd 

punch you into paralysis!

1:15-1:30 NO, YOU RELAX! GET ME FUCKING 

BRIAN! IF YOU DON'T GET ME FUCKING BRIAN, 

I'M GONNA COME OVER THERE AND I'M 

GONNA LOCK YOU IN A FUCKING FLOTATION 

TANK AND PUMP IT FULL OF SEWAGE UNTIL 

YOU FUCKING DROWN!

12:52 Go fucking fuck yourself, 

your tweaking twats, hold my 

fucking dick! And I want 

everyone to give my fucking 

muffins back on my desk or 

ou are all fu ki g fired!!

Šo i ista

6:27 - 6:47 Mal ol  Tu ker: Your pur ie ? Where do 
you think you are, some regency costume drama? 

This is a government department, not a fucking Jane 

fucking Austen novel! Allow me to pop a jaunty little 

bonnet on your purview and ram it up your shitter 

with a lubricated horse-cock!   

6:47 -6:50 Malcolm Tucker: [to 

Simon] She's married? Poor 

bastard.

7:36 -7:45 Malcolm Tucker: Does that not fit 

within your purview, Marie Antoinette? Why 

don't you just scuttle off back to fucking 

Cranford and play around with your tea and 

your cakes and your fucking horse cocks. Let 

them eat cock!

Do I look like I've ever set foot 

in a stationery cupboard? I do 

all my shagging in five-star 

hotels! 

all-year round attack dog

Don't get sarcastic with me, son. We burned this 

tight-arsed city to the ground in 1814. And I'm all for 

doing it again, starting with you, you frat fuck. You 

get sarcastic with me again and I will stuff so much 

cotton wool down your fucking throat it'll come out 

your arse like the tail on a Playboy bunny.

vulgarisms

Malcolm Tucker: Christ on a bendy-bus. Don't be 

such a fucking faff arse.

jít přes rt ol , i  e í pro lé

Just fucking do it! Otherwise you'll find yourself in 

some medieval war zone in the Caucasus with your 

arse in the air, trying to persuade a group of men in 

balaclavas that sustained sexual violence is not the 

fucking way forward!

Relationship with politician

32:46 Simon Foster: Can I go to bed now, 

please?Malcolm Tucker: Oh no. We're gonna stay 

here, and you are gonna rehearse saying nothing.

Do ´t apologise for e, 
apologise for yourself! Why the 

fuck would I tell you about it? 

I've just told you to fuck off twice 

yet you're still here?

5:12-5:30 Simon Foster: Come on, Malcolm, he 

asked me for a personal opinion. 

Malcolm Tucker: Why didn't you say? He asked 

you. Fuck, of course, that explains it. If he'd 

asked you to fucking black up, or to give him 

your PIN number or to shit yourself, would you 

have done that? 

2:24 -2:40 [To Simon Foster] In 

the words of the late great Nat 

King fucking Cole, 

unforeseeable, that's what you 

are.

16:12 Climb the mountain of conflict"? You know what you 

sounded like? You sounded like a fucking Nazi Judi Andrews 

You know, if I could, I'd 

fucking punch you into 

paralysis!

Simon Foster: [In 

a radio 

interview] Well, 

personally, I 

think that war is 

unforeseeable.

Malcolm Tucker: 

Malcolm 

Tucker: Karen 

Clark will 

want you to 

say that war is 

unforeseeabl

e, and Linton 

Simon Foster: 

After the vote... I 

resign.

Malcolm Tucker: 

OH, FUCK OFF! 

RESIGNING?! HOW 

FUCKING 
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The thick of it series 1 . díl . díl . díl

Po r h í

C i ký Malcolm Tucker: He's as useless as a marzipan dildo.

15:44 To Minister after he finds out that his focus 

group lady is in fact an actress: Oh, come on, that 

does not  matter, they sometimes throw in some 

a tors. That´s hat the  ou, re e er it is 
focus group, like GROUP.

Ma ipulati í - podlý a ipulátor

:  Mal ol  hrožuje o i ář e A gele, o se sta e, 
pokud pu likuje rozho or s Hughe  a jeho fatál í i 
soundbity: Oh, I don't know. Maybe you should! Good idea!

(Malcolm leaves. Then comes back)

Malcolm: Oh, wait a minute! I know why she shouldn't! 

Because , you know, if she did that, she'd be dead. To me, to 

this department, to the government. And she'll never get 

another story, or even a fucking whiff of a story as long as she 

kept her sorry, hack bitch face lingering around Westminster, 

because I would call every editor I know - which, obviously, 

that's all of them - and I'd tell them to gouge her name out of 

their address books so she'd never even get a job on hospital 

radio where the sad sack belongs. That's what I'd tell her. But 

maybe you should tell her.

12:10-12:18 Minister: But how did you know, the 

Times did not even go into print yet. Malcolm: 

Because I am CONNECTED! I am the trick maker 

here!

Malcolm: Fuck knows, but that's what we're saying. It's 

personal, it's backslapping, it's borderline homoerotic, 

and you are an innocent victim of a nasty media stitch-

up.                   Malcolm: It's damage control, ok. We put 

out the story the way we want it before Hewitt fucks us 

up the bugle.

Se e ědo ý a o plished

U fulfilled profes ě s hop ý, s 
ápl í prá e espokoje ý

Podléza ý
Izolo a ý
Raging psychotic 12:18 This policy is dead and now all fuck off!!!!

klienti

4:23 Cliff Lawton: You've told the Lobby that I'm going?

Malcolm Tucker: Yeah. Sorry, Cliff.

Cliff Lawton: Minister.

Malcolm Tucker: Yeah, get used to 'Cliff'. I've booked you in 

for the usual 'soapy tit-wank' farewell at Number Ten, in 

twenty minutes.

.. It is possible to have a good resignation, you know?!

Look, people really like it when you go just a bit early! 

You know; steely jawed, faraway look in your eyes! 

Before you get to the point when they're sitting round 

in the pub saying "Oh, that fucker's got to go!", you 

surprise them! "Blimey, he's gone! I didn't expect that! 

Resigned? You don't see that much anymore! Old 

school! Respect! I rather liked the guy! He was hounded 

out by the fucking press!" How about that, eh? What a 

way to go!

cooperation with journalists

13:42 After picking up a phone from journalist from Times, 

ho is a out to pu lish a pie e o  Hugh A ot´s failed poli : 
Am shaking with fear, you twat. Now fuck off!

8:09 Malcolm: Well, I didn't know what he was 

doing with his flat... No, I told him that fucking 

flat wou- ...But they're not running with this... 

No, well, I know, he- He's got an interview now 

with that Angela Heaney, you know, that twat 

bubble from the Standard... fuck, she's just gone 

to the Mail.

:  Běhe  rozho oru: Mal ol : The 're ru i g a out 
your fucking flat. I fucking told you about that. Why the 

fuck did you not tell me about it YOU STUPID CUNT! 

How am I supposed to do my job if I don't know WHAT 

THE FUCK IS GOING ON?! (Terri opens the door, making 

Malcolm's torrent of abuse audible) YOU'RE A FUCKING 

PRICK! AN ABSOLUTE CUNT, you understand that?!

all-round attack dog

11:35: To Minister: What the fuck are you playing at? 

Are you playing to be a Minister or what?? Or are you a 

real life fucking Minister? Minister: Yes, I am real life 

fucking Minister..

vulgarisms

jít přes rt ol , i  e í pro lé

5:45-5:50 Advising minister Hugh Abbot to keep up with the 

zeitgeist: "You've got 24 hours to sort out your policy on 

EastEnders, right? Or you're for the halal butchers."
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The thick of it Series 2 . díl . díl . díl

Po r h í

C i ký

Well, you know me, I'm a man of 

principle. I like to know whether 

I'm lying to save the skin of a 

tosser or a moron.

You're worse than dead meat. I 

don't know what you're 

laughing at. You're too toxic to 

even feed to the vultures.

Money-minded

Ma ipulati í - podlý a ipulátor
Se e ědo ý a o plished
U fulfilled profes ě s hop ý, s 

ápl í prá e espokoje ý

Raging psychotic

19:11 Stats, percentages, 

international comparisons - 

information! E-mail them FUCKING 

WADS of information! And tell 

them they'd better get their heads 

around it before they put pen to 

paper, or I'll be up their arses like a 

fucking Biafran ferret, right? COME 

ON, UNLEASH HELL!

cooperation with journalists

clients

O tele iz í ka eře: There is a 
difference between allowing 

someone's natural tittishness to 

come through, and just exploiting 

it through camera work here! 

You're sticking one tit moment on 

top of another tit moment. That 

wouldn't happen in real life 7:42 Well, you know me, I'm a man of principle. I like

:  O to , jak padá tisko á ko fere e: God, right, oka , ell, 
seein' as you're not used to this, I'll go through it for you, okay? 

What happens at a press conference is this. A bunch of press 

people are gonna appear, they've got things called cameras and 

microphones and mobile phones and hangovers and bad breath. 

Then you are gonna walk out and you're gonna read from what we 

call a "prepared statement". In that you will say "I'm really fucking 

sorry for sounding like a hairy-arsed docker after twelve pints. I 

promise that I will never call an 8-year-old girl a cunt again. Can we 

now just draw a line over this, and fucking move on. Thank you". 

Everybody goes home and then we wait and we see what happens. 

The best case is you get to keep your job, although you will forever 

be known as the Sweary Woman of Whitehall.

vulgarisms

2:58 NOMFuP. N-O-M-F-P. Not My 

Fucking Problem. I quite like that. 

Did you like that? I'll use that quite 

a lot today.

How much fucking shit is there 

on the menu and WHAT 

FUCKING FLAVOUR IS IT?!
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The thick of it Series 3 I. díl Díl II . díl . díl . díl . díl . díl . díl

Po r h í
:  The gu  is a  epi  fu k-up. He’s so de se 

that light e ds arou d hi .

C i ký

16:02 Nicola: I don't really have a choice, do I?

Malcolm: Of course you have a choice. You can 

choose how you say yes. Do it with a voice, have 

fun with it.

Nicola: [Pause] Yes. [Beat] In my own 

voice.Malcolm: Have a lovely time in 

Leamington. Nikola. Nikola: Can I go now? 

Malcolm: of course you can fucking go now

11:48 Did you know why 

I did not know that you 

had kids? Becouse you 

are so LOW on the 

candidate list that I did 

not even had a chance 

to look into you. So low, 

waaaaaaaaay low. 

11:48 Did you know 

why I did not know 

that you had kids? 

Becouse you are so 

LOW on the 

candidate list that I 

did not even had a 

chance to look into 

you. So low, 

waaaaaaaaay low. 

Look, don't worry. The PM is 

not going to sack you after a 

week. Sacked after twelve 

months, looks like you've 

fucked up. Sacked after a 

week, looks like he's  fucked 

up.

11:46 K Nicole Murray: That 

was before, when your only 

problem was a f*cking shit 

pun in a newspaper, and a 

face like Dot Cotton licking 

piss off a nettle." 

Běhe  radio i ter ie  Nikol  Murra  s 
opozič í  ka didáte  MP Petere  
Mannionem: Malcolm: (Listening to the 

radio) Fuck me! This is like a clown 

running across a minefield!

Malcolm: Are you producing porn for the 

visually impaired? Because what I'm 

hearing on my radio is Nicola Murray 

being roundly fucked.

Malcolm: Can I just quote it to you? "The Prime 

Minister is the right man for the moment."

Nicola: Yeah, that's what you told me to say!

Malcolm: Of the moment! Of the moment! I told 

you to say "Of the fucking moment!" There is a 

huge difference between me saying "Nicola, I'd 

like to go for a lovely walk with you" and "Nicola, 

I'm going to make a hat out of your fucking 

entrails."

Malcolm na 

do ole é, 
telefo át od 
Nicole Murray 

ohled ě o é 
t áře pro ka paň 
zdra ého 
stra o á í, A d  
Murraye: Yeah, 

yeah. Andy 

Murray, Andy 

Pandy, fucking 

Ghandi have a 

hand-shandy, 

Steve: 

Everyone 

knows we 

don't get 

on. We are 

the 

Gallagher 

brothers of 

politics.

Malcolm: 

Does that 

mean that 

I'm the 

semi-

Malcolm: 

(At home 

after 

being 

sacked, 

Malcolm 

answers 

the 

phone) 

Hello, 

Phillip 

Schofield

, I fuck 

lobsters 

Ma ipulati í - podlý a ipulátor

0:40 Malcolm: We need to persuade 

Matt Delaney not to cross the floor. I 

think we should use the 'carrot and 

stick' approach. You take a carrot, you 

stick it up his fucking arse, followed 

by the stick, followed by an even 

bigger, rougher carrot.

Malcolm Tucker: (To DoSAC, 

re the Opposition) When 

the Opposition are here, 

you tell them nothing 

except where the toilets 

are, but you lie about that. 

And Terri, keep your tits in.

Se e ědo ý a o plished
:  You´ e got pho e, right, I ill e ith ou 

in two shakes of crying baby

19:46 Nicola Murray ve snaze 

za rá it otiště í ahrá k  s 
i for a í, poříze ou při 

eopatr é ko erza i a 
eskalátore h. " ou are ot 
the press, this man over here, 

HE IS THE PRESS.

Mal ol  se rozhod ě e zdá á: I'  sorr , o 
that's-- I'm over it, okay? Don't you apologise, 

don't you fucking apologise, you don't no need to 

apologise. I love this place. I do! I mean, fucking 

compared to Number Ten, this place--this place is 

fucking tranquil! Yeah? Over there, 300 yards 

down the road, I mean it's like a fucking cancer 

ward. And there are people there, they're fucking 

screaming at each other. And they are screaming: 

"You gave me this fucking disease! You gave me 

U fulfilled profes ě s hop ý, s ápl í 
prá e espokoje ý
Podléza ý
Izolo a ý

Raging psychotic

Jesus Christ, see ou… You're 
a fucking omnishambles, 

that's what you are. You're 

like that coffee machine, you 

know: from bean to cup, you 

fck up."

18:39 "FUCK'S SAKE! JESUS CHRIST! Well, now 

we've got another fucking adjective to add to 

fucking 'smug' and 'glum', haven't we? 

'FUCKING RETARDED!' Do you think it would not 

just be germane to check who you're talking to? 

IT'S A FUCKING NEWSPAPER OFFICE! IT'S NOT A 

FUCKING SANATORIUM FOR THE FUCKING DEAF! 

ARE YOU SO DENSE?! AM I GONNA HAVE TO RUN 

AROUND SLAPPING BADGES ON PEOPLE WITH A 

BIG TICK ON SOME AND A BIG CROSS ON 

OTHERS SO YOU KNOW WHEN TO SHUT YOUR 

GOB AND WHEN TO OPEN IT?! .. I'D BETTER TELL 

THIS LITTLE PERSON ABOUT THE PRIME 

MINISTER'S FUCKING CATASTROPHIC ERECTILE 

DYSFUNCTION!' Oh, but not to worry, not to 

worry. 

cooperation with journalists

:  Tisko á ko fere e  Lea i gto u, Ni ola 
Murra  uči í fatál í h u a posta í se pod 

ole í plakát s ého proti íka. "she does ot 
look e ough i porta t, let´s o e her o er"

Terri Coverley: Not really, no. I'm told 

it's unpleasant. Who'd you want me 

to call? 

Malcolm Tucker: The Mail. Get The 

Mail in. Okay, come on, The Cheeky 

Girls, that's it, back on tour

clients

12:46 K Nikola Murray po 

eo lu itel é  ú iku i for a í.  
Malcolm Tucker: Enough! E-fucking-

nough. You need to learn to shut your 

fucking cave. Right? Today, you have 

laid your first big fat egg of solid fuck. 

You took the data loss media strategy 

and you ate with a lump of E.coli. And 

then you sprayed it our of your arse 

at 300 mph.

Malcolm Tucker: The Mail 

have the motherload on this 

- right? So that means 

there's a way through this 

for us but it entails you, my 

dear, eating a complete 

concrete mixer full of 

humble pie

vulgarisms

jít přes rt ol , i  e í pro lé

alkohol, ečírk  a se

6:26 Nicola Murray: You 

haven't got any whisky, 

have you?

Malcolm Tucker: Sure. It's 

been there a while, it's still 

got Anthony Eden's lipstick 

on the bottle.

Narozeniny: (Malcolm opens a box. It 

contains a cake decorated with the words 

"Happy Birthday C*nt")

practitionner repudiated, practitioner 

redeemed Malcolm: This could be from anyone. 
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Gideo ´s Daughter
Po r h í

C i ký
V jádře í a fil o é pre iéře: Eh.. I like the 
ducks.

Money-minded

Ma ipulati í - podlý a ipulátor

A o plished se e ědo ý  - ge iál í egoista
K fil o é h ězdě Dia e a otázku ´What do I 
do Maestro?´: Do it all, all of it.

U fulfilled profes ě s hop ý, s ápl í prá e 
espokoje ý

Na ečír í h: a í se s host  apř. herečka 
Dia e, z á é oso osti , ale šle ka i a 
du he  je ji de, ítí se osa ělý a po h uje 

ad s sle  s é prá e.

Podléza ý
K hereč e Dia e a její u teatrál í u 
pří hodu a part : That as “OME e tra e!!

Izolo a ý

Vel i dojatý a předsta e í s é d er , která 
zpí á píseň ě o a ou s é u ot i. V 
prů ěhu ko ertu pře ýšlí o po r h osti 
s ého ži ota.

Tom Hardy to Gideon: 

Gideon, where are you?? .. 

I had to disappear to.. Do 

something. We have a deal 

with this producer. Oh, 

great.. Is that all you have 

to say, just great?? Come 

back we have to talk it 

through.

What happened to you 

Gideon?? Traffic.. I think I 

know you knew before 

you left, did you??
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Spinners and losers

Po r h í

C i ký
Shut it! You're using all the minutes on my 

"Talk until you get head cancer" tariff!

Tucker's Law: "If some cunt can fuck 

something up that cunt will pick the worst 

fucking time to fucking fuck up because 

that cunt's a cunt!" I've got that 

embroidered on a tea-towel at home!

Well half an hour ago you were in with a shot! This is 

half an hour hence! We've fucking time-travelled, 

yes? We're in a weird and wonderful world where 

everything is different! Maybe, outside, the polar ice 

caps have melted, maybe there's fucking robots 

knocking about and Davina McCall's the new Pope! 

Maybe, you can download rice! I want you, right now, 

to think about your future, okay? Think about what 

you are doing! Get yourself back on the train to 

fucking Tomsville, yeah? (as he's walking out) "Half an 

hour ago...!"

8:15 "Laurel and 

fucking Hardy! 

Glad you could 

join us. Did you 

manage to get 

that piano up 

the stairs OK?"

Money-minded

Ma ipulati í - podlý a ipulátor

Se e ědo ý a o plished
U fulfilled profes ě s hop ý, s ápl í prá e 

espokoje ý
Podléza ý
Izolo a ý

Raging psychotic

(On phone to Jamie) There is a glacier of shit 

at DoSaC! I need you over there with a 

fucking blowtorch, right now!

Tomorrow, from broadsheets to wank 

rags, I want pages one, two and three to 

be a profile of Tom looking like a fucking 

political colossus. Y'know: Tom meeting 

the Pope, Tom in an NHS hospital chatting 

to little, baldie kiddies. I want pages four 

and five to be a timeline of British politics 

with me at the center looking fucking 

indispensable and fucking benign. And I 

want page six TO BE FUCKING... ISRAEL OR 

SOME BULLSHIT, NOT A FUCKING DOSAC, 

DIPSHIT, LEGACY-DESTRACTING COCK-UP!

cooperation with journalists
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The rise of the Nutters

Po r h í

C i ký

I'  reall  sorr , do ’t e so offe si e, 
I apologise for  frie d’s eha iour. 
Did you have a nice Poofmas?

Při sledo á í ýko u 
s ého s ěře e Be a 
Swaina na 

Newsnight: He's like 

a chicken! He's like 

an enormous 

chicken!

… Pull it. Pu ture 
his life belt. Pull it, 

give him the signal. 

If he shits, I'll give 

you 500 quid.

Oh, here he is! Dead 

man walking!

Běhe  eeti gu s 
Nicholsonem: a note - Please 

could you take this note, ram it 

up his hairy inbox and pin it to 

his fucking prostate." 

14:36 How dare you. How 

dare you! Don't you ever, 

ever call me a bully. I'm so 

much worse than that

Money-minded

Ma ipulati í - podlý a ipulátor

The story isn't me, Glenn, okay? 

Nobody is interested in me and I 

would be pleased if you would 

remember that, okay?

Se e ědo ý a o plished

How dare you. How dare you! Don't 

you ever, ever call me a bully. I'm so 

much worse than that.

U fulfilled profes ě s hop ý, s 
ápl í prá e espokoje ý

Podléza ý
Izolo a ý
Raging psychotic

cooperation with journalists

7:52 No, I haven't seen that. I'm the 

senior press guy for the government 

of Great Britain and Northern Ireland. 

No, I don't read the newspapers. 

That's fucking news to me!

clients

I have to say, I have never seen 

anyone sweat so much in my entire 

life. And I've been in a sauna with 

Pavarotti! I mean I know politicians 

and hot air are supposed to go 

together, but I've never actually seen 

one vaporise!

1:08 k Benu Swainovi 

ěhe  jeho ýko u 
a tele iz í 

obrazovce: You were 

like a sweaty 

octopus trying to 

unhook a bra!

vulgarisms

Have you ever travelled like, a 

hundred miles per hour, head first, 

through a tunnel full of pig shit? 

Because that's what's gonna happen 

to you tonight with Paxman, unless! 

Unless...you listen to us.


