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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá obrazem médií ve vybraných dílech populární 

kultury. Konkrétně v televizní tvorbě, kde hlavní roli hrají politici, resp. odehrává 

se v politické sféře a v prostředí státní byrokracie. Další z podmínek je aby se 

jednalo o příběhy fiktivní a z původní produkce Spojeného království Velké 

Británie a Severního Irska. Výběrem diplomant dospěl k seriálům Yes, Minister; 

Yes, Prime Minister; The New Statesman, trilogii tvořící seriály House of Cards, 

To Play The King a The Final Cut; a seriálu The Thick of It.  

Výzkum sleduje jednotlivé seriály se zaměřením na výzkumné téma. Po 

představení zkoumaného materiálu se zaměřuje na jednotlivé postavy a jejich 

vztah k médiím, případně jestli se jedná přímo o zástupce mediálních profesí. 

V závěru pak hledá v dílech vzory zobrazování novinářů v populární kultuře a 

shrnuje roli žurnalistiky v dějích seriálů a vztah mediální a politické sféry, jak je 

zobrazen ve sledovaném materiálu.  

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the image of media in selected works of popular 

culture. Specifically, in the television production, where politicians play the 

central role or those series which take place in the political sphere and in the 

state bureaucracy. Another condition is that the stories are fictitious and 

originally produced in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 

The researcher choosed those TV series for his research: Yes, Minister; Yes, 

Prime Minister; The New Statesman, the trilogy of House of Cards, To Play The 

King, and The Final Cut; and The Thick of It. 



 

The research tracks individual series with the focus on the theme of the research. 

After introducing the reviewed material, it focuses on individual characters and 

their relationship to the media or whether they are directly representatives of 

the media professions. In the end of the thesis the research searches for the 

examples of model depictions of journalists in popular culture and summarizes 

the role of journalism in the events of the series and the relationship between 

the media and the political sphere as it is shown in the material.  
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Úvod 
Předkládaná práce se věnuje vybraným televizním seriálům a zobrzovaní médií 

v nich.  

Výběr sledovaného žánru 

Já jsem si již v návrhu výzkumu vybral jako materiál méně obvyklý. Konkrétně 

britské seriály s politickou tematikou s fiktivním příběhem, tedy na britskou 

televizní politickou fikci.  

Jasným ohraničením okruhu možného materiálu jsem docílil jasnější pracovní 

definice takto účelově vytvořeného subžánru. Do toho tedy patří výhradně 

televizní seriály, případně televizní filmy, vytvořené ve Spojeném království Velké 

Británie a Severního Irska. Zároveň se však má jednat o materiály fiktivní, nikoliv 

například zfilmování skutečných událostí, pamětí reálných politických osob a 

podobně. Přiznávám, že právě toto ohraničení bylo silně účelové. Do okruhu 

materiálu spadl v první řadě materiál (televizní seriál), jehož jsem dlouholetým 

fanouškem a několikanásobným divákem, v druhé řadě jsem si v rámci zkoumání 

rozšířil okruh podobně laděného materiálu, který jsem blíže až do provedení 

výzkumu ani neznal. Tyto skutečnosti mi byly i hlavní motivací k samotnému 

podkladovému výzkumu k práci.  

Okruh sledovaného materiálu 

V rámci okruhu došlo k výběru sledovaného materiálu již v návrhu výzkumu. 

Jedná se o seriály Yes, Minister, The New Statesman, trilogii známou jako House 

of Cards a The Thick of It (řazeno chronologicky podle vzniku prvních řad seriálu). 

Původní seriály Yes, Minister jsou obecně známé i v českém prostředí a i 

jednotlivé scény jsou zapsány v obecném povědomí občanů. Další seriály do 

České republiky sice pronikly, ale nezanechali výraznější stopu, ani nevytvořily 

zástupy fanoušků.  Jiné jsou u nás zcela neznámé. Byť do účelově vytvořeného 

subžánru spadá další množství možného materiálu, rozhodl jsem zůstat u návrhu 

dle tezí. Jak jsem si potvrdil další pokračující rešerší, jedná se o seriály zdaleka 

nejpopulárnější a nejdostupnější. Pokud bylo sehnání kvalitních verzí 

jmenovaných seriálů komplikované, dostupnost dalších již překračuje meze 

legálního zisku jejich kopií nebo by znamenalo vysoké náklady při koupi disků 

DVD ze zahraničí. I výběrem pomocí různých vyhledávačů populárních děl na 
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sebe podstránky věnující právě těmto seriálům odkazují navzájem, jen výjimečně 

odkazují i na díla spadající do vymezeného subžánru avšak mimo okruh 

vybraného materiálu. Rozsah materiálu přesadující ve výsledku přes tři a půl 

tisíce minut vysílacího času pokládám, navíc ve shodě se všemi proběhlými 

konzultacemi na fakultě, za dostatečný pro náležitý výzkum. Respektive jsem 

přesvědčen o nepřílišném přínosu dalšího materiálu výzkumu, zvláště při 

aktuálním vědomí o tomto materiálu.  

Způsob výzkumu 

Materiál jsem buď sledoval již v minulosti před výzkumem nebo jsem ho v první 

řadě shlédl jako nezúčastněný divák v rámci příprav výzkumu. Poté jsem 

přistoupil k strukturovanému sledování materiálu a záznamu poznámek 

vzhledem tématu práce. U každého seriálu zvlášť jsem pro vlastní potřebu do 

záznamového archu zaváděl poznámky o jednotlivých scénách, ve kterých se 

objevuje postava novináře nebo jiného zástupce médií či profese spojeného 

s médii (např. tiskový mluvčí) nebo média, zejména média zpravodajská, jako 

taková nebo je na ně odkazováno. Zaznamenal jsem vždy číslo epizody, čas 

scény, postavy ve scéně a vlastní poznámku ke scéně. Tato poznámka je často 

zaznamenána velmi pracovně, ve vlastních zkratkách, lidovým jazykem, 

výjimečně i nespisovně, často napůl v angličtině. Z těchto důvodů zůstalo u 

existence záznamových tabulek pouze v pracovních verzích, které nenabývají 

akademických kvalit. Proto nejsou tabulky do práce, například v rámci příloh, 

zařazeny. Při tvorbě textu práce však měl tento materiál obsahující stovky řádků 

samozřejmě nezastupitelnou roli.  

Struktura práce 

Text práce po tomto úvodu, představující její jednotlivé aspekty přechází 

v hmotné jádro práce.  

To představuje kapitoly věnující se jednotlivým studovaným seriálům. Seriál je 

představen technicky, je přiblížen kontext jeho vzniku a dosah. Pak vždy nabízí 

přehled jednotlivých epizod a kdy byly původně vysílány. V případě, že jednotlivé 

epizody nesou individuální názvy také názvy epizod. Pkud tyto byly vysílány i na 

českých televizních kanálech, pak také jejich české názvy. Poté představuje 

vybrané postavy seriálu a to právě zejména ve vztahu k médiím. Odkazuji zde 

také na jednotlivé epizody a významné scény, kde hrdina do kontaktu s médii 
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výrazně vstupuje, resp. jeho interakce s médii je v této scéně symbolická i pro 

jeho další interakci s médii, kterých je případně v rámci seriálu celá řada. I 

samotný výběr postav pro tento popis je dán nejen důležitostí postav v rámci 

seriálového děje, ale také právě jeho vztahem k médiím. Je zde tak zmiňována 

postava s jasným vztahem k médiím, než postava dějově výraznější, avšak 

s nnulovým vztahem k médiím.  

Další část se ve shrnutí věnuje samotnému obrazu médií. Nejdříve zde nacházím 

příklady prototypických rolí novinářů v populární kultuře v materiálu. Poté se 

zabývám roli žurnalistiky a vztahu médií a politiky v seriálech.  

Poté již následuje shrnující závěr a seznam použité literatury.  

Zkoumání obrazu médií v populární kultuře 

Obrazování médií, zejména novinářů v populární kultuře se věnuje celá odnož 

mediálních studií. Tradice je relativně silná ve Spojených státech amerických. Zde 

vznikla hlavní příručka a inspirace tématu práce McNairovo Journalists in Film1 i 

Ehrlichovo Journalism in Movies.2 Obě nejslavnější a základní monografie věnující 

se studiu obrazu médií se zbývají zcela odlišným materiálem než tato práce. Obě 

knihy se zaměřují na americké celovečerní filmy, převážně s novináři v hlavní roli.  

Studium obrazování médií v populární kultuře je vedle těchto monografií spíše 

méně časté, i když v rámci studia médií již ustálené zkoumané téma. Případné 

studie se ale zaměřují opět na americkou produkci. Na chybějící pozornost 

materiálu mimo americkou produkci upozorňuje i ve svém článku i Sarah Niblock, 

která navrhuje výslovně výzkum britských filmů s novinářskou tematikou.3  

Pro předkládanou práci tak tedy spíše chybí teoreticko-metodologické ukotvení, 

resp. je na materiál, kde novináři nejsou v hlavní roli, jen těžko aplikovatelný.  

Skromnou ambicí této práce je představení studovaných seriálů z pohledu 

tohoto výzkumného tématu, a rozšíření děl, které pod tímto pohledem bylo 

zkoumáno.  

                                                
1 MCNAIR, Brian. Journalists in film: heroes and villains. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010. ISBN 
9780748634477.  
2 EHRLICH, Matthew C. Journalism in the movies. Urbana: University of Illinois Press, 2004. ISBN 0252029348. 
3 NIBLOCK, Sarah. Movie journalists: hello Hollywood. British Journalism Review. 2007, 18(1), 69-75. DOI: 
10.1177/0956474807077795. ISSN 0956-4748. Dostupné také z: 
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0956474807077795 
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Odchýlení od tezí a další komplikace výzkumu 

Práce se liší od tezí v několika bodech. Ve shodě se všemi konzultanty práce 

především nedošlo k aplikaci metody diskurzivní analýzy. Práce zůstává 

interpretační studií materiálu z pohledu zkoumaného tématu. Byť sleduje 

dějovou osu a celkový narativ, nejedná se o diskurzivní analýzu. A jako 

interpretační studia má své limity. Práce také neobsahuje speciální kapitoly 

právě k metodě diskurzivní analýzy, po konzultacích konaných s různými 

vedoucími práce v rozsáhlejším časovém období bylo postupně opuštěno i od 

dalších předpokládaných kapitol.  

Výzkum a práce na předkládaném textu výrazně ovlivnilo již zmíněné vedení 

práce, resp. změny v osobě konzultanta, v kteréžto pozici se vystřídali i 

v důsledku personálních změn na institutu čtyři lidé. Zároveň je třeba zmínit, že 

všem z nich patří mé poděkování za ochotu můj výzkum konzultovat a otevřený 

přístup. Další komplikace byly způsobené i mým několikerým studijním a 

pracovním pobytem v zahraničí a v závěru mé pracovní závazky a problémy 

osobního rázu, což konzultace i vlastní studium výrazně dále problematizovalo.  
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Sledovaný materiál 

Yes Minister (a Yes, Prime Minister) 

Námět a scénář:  Antony Jay, Jonathan Lynn 

Režie:  Antony Jay, Jonathan Lynn 

Produkce:  Stuart Allen, Sydney Lotterby, Peter Whitmore 

TV stanice:  BBC 2 

Vysíláno:  1980 až 1988 

 

Seriál byl vysílaný v letech 1980 až 1984 pod názvem Yes Minister a v letech 1986 

až 1988 pod názvem Yes, Prime Minister. V roce 2013 byl vysílán znovu obnovený 

seriál (tzv. reboot) Yes, Prime Minister. Tato diplomová práce přistupuje 

k seriálům odvysílaných v osmdesátých letech 20. století jako k jednomu dílu, 

tedy jednomu sledovanému materiálu označovaný v práci jako Yes, Minister, a 

k obnovenému seriálu, který byl odvysílán v roce 2013, jako k dalšímu 

sledovanému materiálu, kterému se věnuje samostatná kapitola.  

První tři série byly vysílány v letech 1980 až 1982 pod názvem Yes Minster a jsou 

vždy po sedmi epizodách po 30 minutách, v roce 1984 byla odvysílána epizoda 

Party Games (S03E08) jako Vánoční speciál v délce 60 minut. Dvě série vysílané 

v letech 1986 až 1988 pod názvem Yes, Prime Minister jsou po osmi dílech v délce 

30 minut. Celkem se tak jedná o 38 epizod o celkové délce 1 170 minut.  

Seriál byl vytvořen solečností British Broadcasting Corporation (BBC), která ho 

původně vysílala na svém druhém kanále (BBC 2) v průběhu vysílání v různých 

dnech týdne, avšak s tím, že kromě speciálního dílu byl zachován vysílací čas 

v devět hodin večer. Seriál obdržel třikrát Cenu Britské televizní akademie 

(BAFTA) za nejlepší komediální seriál (1981, 1982 a 1983) a ve dvou dalších 

ročnících byl na tuto cenu nominován (1986 a 1987). Vysokému hodnocení se 

seriálu dostalo i z dlouhodobého hlediska. Umístil se šestý v diváckém hlasování 

o nejlepší britský sitcom (Britain's Best Sitcom, 2004) nebo devátý v žebříčku 100 

Greatest British Television Programmes Britského filmového institutu (British 

Film Institute).  
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V roce 2000 vysílala seriál v dabované verzi pod názvy Jistě, pane ministře a Jistě, 

pane premiére i Česká televize a to s výrazným ohlasem. Tvůrci dabingového 

zpracování Ivana Breznenová, Věra Pokojová a Michal Vostřez obdrželi v roce 

2001 zvláštní cenu Františka Filipovského. Dabing hlavních postav obstarali 

Viktor Preiss, František Němec a Lukáš Vaculík. Dále byl vysílán v mnoha zemích 

světa, v několika z nich inspiroval i vytvoření místních tzv. remaků.4  

Seriál také překročil hranice televizního vysílání, byl vysílán i na rozhlasové stanici 

BBC Radio 4, vyšel několikrát na DVD i jako audiokniha a to i v češtině. Již 

v průběhu vysílání seriálu vycházelo jeho knižní zpracování. Hlavní náplní knih 

jsou domnělé deníky hlavní postavy Jamese Hackera a kopírují jednak děj seriálu, 

jednak jsou rozdělené do kapitol přesně podle epizod seriálu.5 Seriál byl původní 

autorskou dvojicí zpracován jako divadlení hra, která byla poprvé uvedena roku 

2010.6 7 Na motivy seriálu vznikla roku 1987 dokonce počítačová hra.8  

Seriál lze považovat za politickou satiru a/nebo situační komedii (sitcom). Děj 

seriálu je zcela fiktivní, ale má silný přesah do reality a to zejména v povaze 

inspirace a zdrojů autorů seriálu. Ta vycházela z rozhovorů autorů se skutečnými 

aktéry a znalci pozadí politických rozhodnutí a státní administrativy. Snad proto 

je seriál reflektován jako relativně věrný obraz britského politického systému a 

jeho reálií.9 V seriálu také vystupují postavy inspirované reálnými osobnostmi, v 

několika případech pak také skuteční novináři, hrající v seriálu sami sebe.  

                                                
4 Jednalo se o indický a nizozemský remake. Dle neověřených informací také vznikla portugalská a izraelská verze 
seriálu.  
Viz Hindi makeover for Yes Minister. BBC News [online]. London, 2001 [cit. 2017-03-03]. Dostupné z: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/1287388.stm a Ja, Bewindsman: Yes Minister goes Dutch. Chortle 
[online]. London, 2009 [cit. 2017-03-03]. Dostupné z: 
http://www.chortle.co.uk/news/2009/03/23/8584/ja%2C_bewindsman 
5 Vedle průběžného vydávání knih v průběhu vysílání seriálu došlo také k několikerému vydání kopletních edic, 
například: JAY, Antony a Jonathan LYNN, ed. The complete Yes minister: the diaries of a cabinet minister by the 
Right Hon. James Hacker MP. London: India Book House, 2008. ISBN 9780563206651. a JAY, Antony a Jonathan 
LYNN, ed. The complete Yes Prime minister: the diaries the Right Hon. James Hacker. London: BBC Books, 2009. 
ISBN 9780563207733. 
6 Yes Prime Minister to make stage debut. BBC News [online]. London, 2010 [cit. 2017-03-03]. Dostupné z: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/arts_and_culture/8522359.stm 
7 V České repulbice vznikly na motivy seriálu dokonce tři divadelní hry. A to pro Divadlo na Vinohradech, pro 
Divadlo Bez Zábradlí a pro Východočeské divadlo Pardubice.  
8 Yes, Prime Minister: 1987, Mosaic. Lemon 64 [online]. Švédsko, 2005 [cit. 2017-03-03]. Dostupné z: 
http://www.lemon64.com/index.php?mainurl=http%3A//www.lemon64.com/reviews/view.php%3Fid%3D556 
9 Yes Minister Questions & Answers. Jonathan Lynn [online]. 2011 [cit. 2017-03-04]. Dostupné z: 
https://web.archive.org/web/20141119211928/http:/www.jonathanlynn.com/tv/yes_minister_series/yes_min
ister_qa.htm  
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Yes, Minister se vymyká klasickému seriálovému vyprávění. Byť se jedná o téměř 

učebnicový příklad sitcomu, má transepizodální dějovou linku. Ministr Hacker, 

původně zcela vláčen okolnostmi a rozmary státní správy, se učí různé překážky 

postupně překonávat. V druhé části celkového příběhu pak vystupuje jako rázný 

demokratický vůdce. V rámci seriálu tedy dochází k epizodálnímu vyprávění 

jednoltivých dílů, které však respektuje vyšší dějovu linku, kterou rozvíjí. Často 

se sice v závěru epizod vrací status quo, v případech některých epizod však 

dochází k jeho dlouhodobému rozboření.10  

Na seriál, který upozorňoval na soudobé nešvary státní správy, reagovala silně 

také politická sféra. Jednou z největších reakcí byl pozitivní přístup premiérky 

Spojeného království Margaret Thatecher. Ta se nechala slyšet, že ji seriál přinesl 

hodiny zábavy.11 Hlavní vyznění, zejména záplatky jednotlivých dílů upozorňující 

na snad domnělou přebujelost a zkostnatělost soudobé britské státní správy 

seriálu, totiž souhlasilo s politikou premiérky. Osobně také napsala, resp. 

dohlížela na napsání, krátkého skeče, který dva hlavní herci ze seriálu zahráli pro 

televizní kamery v lednu 1984. Ve vztahu k této diplomové práci jen zmiňím, že 

nepatří do děje seriálu a vymyká se i jeho kánonu. Do okruhu sledovaného 

materiálu této práce tedy není vůbec zařazen.  

Seriál pronikl výrazně více než další sledovaný materiál této práce do historie 

televize a populární kultury, podvědomí lidí napříč národy, ale i odborné 

literatury. Například Andrew Crisell jej uvádí jako příklad prvotřídní 

komediálního dramatu své doby.12 Steven Fielding se pak nechává inspirovat 

názvem seriálu k pojmenování celé kapitoly Yes, Conspirator ve své biografii 

věnující se vyobrazování britské politiky v populární kultuře.13  

Význam seriálu celkově a zejména v rámci sledovaného materiálu, resp. 

sledovaného subžánru, je tedy nejenom významný, ale snad také určující pro celý 

                                                
10 BIGNELL, Jonathan a Stpehen Lacey, ed. Popular television drama: critical perspectives. Manchester: 
Manchester University Press, 2005. ISBN 9780719069321. S. 19.  
11 Citát v origináe: „Its closely-observed portrayal of what goes on in the corridors of power has given me hours 
of pure joy.“ Hindi makeover for Yes Minister. BBC News [online]. London, 2001 [cit. 2017-03-03]. Dostupné z: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/1287388.stm 
12 CRISELL, Andrew. An introductory history of British broadcasting. 2nd ed. New York: Routledge, 2002. ISBN 
9780415247924. S. 200-201.  
13 FIELDING, Steven. A state of play: British politics on screen, stage and page, from Anthony Trollope to The thick 
of it. ISBN 9781780933160. S. 187-213. 
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subžánr. Proto se ani tato práce nemůže vyhnout tomu, že právě Yes, Minister je 

zde věnována zvýšená pozornost, na první pohled dokonce na úkor ostatního 

sledovaného materiálu. Jedná se však také o to, že právě díky popularitě tohoto 

seriálu je k nalezení dostupné množství domplňujících inforamcí, které v případě 

ostatních seriálů schází.  

Epizody 

Jistě, pane ministře - prví série 

Identifikátor Originální název Český název Původně 

vysíláno 

S01E0114 Open Government Čelem k voličům 25. 2. 1980 

S01E02 The Official Visit Oficiální návštěva 3. 3. 1980 

S01E03 The Economy Drive Úsporný program 10. 3. 1980 

S01E04 Big Brother Konečné rozhodnutí 17. 3. 1980 

S01E05 The Writing On The 

Wall 

Stahují se mraky 24. 3. 1980 

S01E06 The Right To Know Právo na informace 31. 3. 1980 

S01E07 Jobs For The Boys Ruka ruku myje 7. 4. 1980 

 

Jistě, pane ministře - druhá série 

Identifikátor Originální název Český název Původně 

vysíláno 

S02E01 The Compassionate 

Society 

Humánní společnost 23. 2. 1981 

S02E02 Doing the Honours Zasloužené pocty 2. 3. 1981 

S02E03 The Death List Černá listina 9. 3. 1981 

S02E04 The Greasy Pole Šplh po namaštěné tyči 16. 3. 1981 

S02E05 The Devil You Know Ďábelské nástrahy 23. 3. 1981 

S02E06 The Quality of Life Kvalita života 30. 3. 1981 

                                                
14 Idetifikátory epizod, které používám jednak v těchto přehledových tabulkách o epizodách, jednak v dalším 
textu práce vychází ze v široce zavedeném principu číslování epizod. SxxEyy, kde písmeno S vychází ze slova 
serie(s)/ série, xx je číselné označení pořadí sezóny, E vychází ze slova episode/epizoda a yy je číselné označení 
pořadí dílu během sezóny.  
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S02E07 A Question of 

Loyalty 

Otázka loajality 6. 4. 1981 

 

Jistě, pane ministře – třetí série 

Identifikátor Originální název Český název Původně 

vysíláno 

S03E01 Equal Opportunities Rovnoprávnost 11. 11. 1982 

S03E02 The Challenge Výzva 18. 11. 1982 

S03E03 The Skeleton In The 

Cupboard 

Kostlivec ve skříni 25. 11. 1982 

S03E04 The Moral 

Dimension 

Morální rozměr 2. 12. 1982 

S03E05 The Bed Of Nails Danajský dar 9. 12. 1982 

S03E06 The Whisky Preist Kazatel v lihu 16. 12. 1982 

S03E07 The Middle Class 

Rip-Off 

Kultura má zelenou 23. 12. 1982 

 

Jistě, pane ministře – Vánoční speciál 

Identifikátor Originální název Český název Původně 

vysíláno 

S03E0815 Party Games Partajní hrátky 17. 12. 1984 

 

Jistě, pane premiére – první série16 

Identifikátor Originální název Český název Původně 

vysíláno 

S04E01 The Grand Design Velký plán 9. 1. 1986 

                                                
15 Epizoda Party Games je často připojována ke třetí sérii, například na některých DVD. Pro „identifikátor“ jsem 
k tomuto připojení přistoupil pro zjednodušení také.  
16 Jelikož seriál vysílaný pod různými jmény jsem pro potřeby této diplomové práce spojil do jednoho sledovaného 
díla, pro „identifikátor“ jsem se rozhodl pokračovat v číslování sérií v celku díla. První série seriálu Jistě, pane 
premiére tedy začíná identifikátorem S05E01. Druhá série S06E01.  
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S04E02 The Ministerial 

Broadcast 

Premiérův projev 16. 1. 1986 

S04E03 The Smoke Screen Kouřová clona 23. 1. 1986 

S04E04 The Key Klíč 30. 1. 1986 

S04E05 A Real Partnership Skuteční partneři 6. 2. 1986 

S04E06 A Victory for 

Democracy 

Vítězství demokracie 13. 1. 1986 

S04E07 The Bishop's Gambit Biskupské šachy 20. 1. 1986 

S04E08 One Of Us Jeden z nás? 27. 2. 1986 

 

Jistě, pane premiére – druhá série 

Identifikátor Originální název Český název Původně 

vysíláno 

S05E01 Man Overboard Muž přes palubu 3. 12. 1987 

S05E02 Official Secrets Služební tajemství 10. 12. 1987 

S05E03 A Diplomatic 

Incident 

Diplomatický incident 17. 12. 1987 

S05E04 A Conflict of Interest Střet zájmů 31. 12. 1987 

S05E05 Power to the People Všechnu moc lidu 7. 1. 1988 

S05E06 The Patron of the 

Arts 

Patron umění 14. 1. 1988 

S05E07 The National 

Education Service 

Školská reforma 21. 1. 1988 

S05E08 The Tangled Web Spletitá síť 28. 1. 1988 

 

Vybrané postavy 

James „Jim“ Hacker, herec Paul Eddington 

Fiktivní děj seriálu sleduje primárně část politické kariéry Jamese „Jima“ Hackera. 

V prvním díle S01E01 Open Government je znovuzvolen do dolní komory 

britského parlamentu (House of Commons) a jmenován ministrem na pro účel 

seriálu fiktivně vytvořeném ministerstvu pro administrativní záležitosti. V závěru 
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epizody S03E08 Party Games je jmenován premiérem vlády Spojeného 

království.  

Hacker je vyobrazován jako naivní politik s vlastní politickou agendou, kterou 

chce prosazovat, v důsledku čehož se dostává do konfliktu se zavedenými 

pravidly, zejména se státní správou zosobněnou v Humphreym Applebym. 

V důsledku těchto sporů se z něj stává čím dál větší cynik, který zároveň hledá 

čím dál úspěšněji cestyy kterými svou politiku prosadit. Hacker ztělesňuje 

v seriálu politickou sféru, je posedlý vlastní popularitou a touhou po moci, 

neschopný jasných rozhodnutí. S přechodem na premiérský post se z něj stává 

rozhodný státník, touha po moci je přetvořena v touhu o zápis do dějin.  

Jako titulní postava a ministr a předseda vlády je v častém kontaktu s novináři. 

V mnoha případech vystupuje v televizních či rozhlasových debatách, na tato 

vystoupeních, resp. na tématech probíraných při těchto debatách jsou pak zcela 

postaveny některé epizody, resp. vystoupení Jima Hackera v médiích je hlavní 

událostí příběhu epizody. Například: Děj epizody S01E04 Big Brother přímo 

začíná záběrem do televizního studia, kde začíná rozhovor s Hackerem(čas 0:43), 

který nastaví téma celého dílu, obdobně S03E03 The Skeleton In The 

Cupboard(rozhovor v čase 14:04). Epizoda S01E07 Jobs For The Boys je 

postavena na vystoupení Hackera v rozhlasové debatě (čas 12:46), epizoda 

S0206 The Quality of Life na televizí natáčené Hackerově návštěvě městské farmy 

(čas 13:44). Jmenování Hackera premiérem přímo předchází velké vystoupení 

před televizními kamerami v S03E08 Party Games (čas 53:20). Speciální epizodou 

je pak S04E02 The Ministerial Broadcast, kde probíhá (od času 11:25) nácvik 

prvního proslovu Jima Hackera jako premiéra země.  

Hacker je naprosto posedlý svou popularitou a obrazem jeho postavy v médiích. 

Televizi, rádio a noviny neustále sleduje, poměřuje je jimi svoje úspěchy a většinu 

činností dělá právě pro pozitivní vyobrazení ve zpravodajství. Na tyto a další 

články a reportáže neustále upozorňuje, nastavují jeho další činnost atd. Dalo by 

se říci, že je médii a vlastním mediálním obrazem posednutý. V tomto směru je 

pak vyobrazení médií v seriálu v těchto instatncích vnímáno jako dominantní, 

zcela nastolující agendu.  
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Pro tuto diplomovou práci je významné, že tato postava před dějem seriálu byla 

hlavním editorem Reformy (The Reform), fiktivního stranického periodika. Na 

tuto skutečnost je v seriálu několikrát odkazováno, konkrétně v S01E04 Big 

Brother (čas 0:43) v rozhovoru Jima Hackera s novinářem, v S02E03 The Death 

List (čas 2:59), kdy na tuto skutečnost upozorňuje přímo Jim Hacker, a v S03E06 

The Whisky Preist (čas 3:14) v rozhovoru Jima Hackera a důstojníka armády 

majora Saunderse. Kromě upozornění na různé postoje a role Jima Hackera-

novináře a Jima Hackera-politika v těchto instancích však není tato předchozí 

kariéra hlavní postavy seriálu reflektována.  

Humphrey Appleby, herec Nigel Hawthorne 

Stálý tajemník ministerstva administrativních záležitostí, od epizody S03E08 

Party Games tajemník vlády. Jako zosobnění státní správy je zobrazen jako 

arogantní a elitářský, alespoň navenek vystupuje uctivě, je velice vzdělaný a 

schopný. Na reformní snahy Jima Hackera reaguje negativně až reakčně a právě 

tento vztah je zdrojem zápletky a děje většiny epizod seriálu.  

S novináři, ke kterým má obecně přezíravý postoj, je v minimálním kontaktu. 

Výjimkou je rozhovor pro BBC Radio 3 v S05E08 The Tangled Web (v čase 15:01), 

kdy se prokáže jeho minimální praktická zkušenost s novináři a neznalost 

pravidla „každý mikrofon je zapnutý mikrofon“. Média však používá k řízeným 

únikům informací. Konkrétně v S03E05 The Bed Of Nails (čas 19:38), kdy novináři 

při společné večeři podstrčí pracovní dokumenty, v jiných případech mimo 

obraz.  

Herec Nigel Hawthorne získal za ztvárnění osobitého tajemníka čtyřikrát Cenu 

Britské televizní akademie (BAFTA).  

Bernard Woolley, Derek Fowlds 

Poslední postavou seriálu, která vystupuje ve všech jeho epizodách, je osobní 

tajemník ministra, resp. premiéra, Jima Hackera. Bernard se nachází často 

v konfliktu dvojí loajality- osobní k Jimu Hackerovi a ke státní správě, jejíž je 

součástí a je tak podřízeným Humpreyho Applebyho. Spolu s Jimem Hackerem, 

případně paralelně na něm se učí pravidla státní správy. V seriálu je zobrazen 

jako schopný, vzdělaný a s přehledem, avšak jako často prostořeký. To se mu 

stává téměř osudným při jediném kontaktu s médii v S05E02 Official Secrets, 
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když je (v čase 17:05) konfrontován novináři, kterým neopatrně odpovídá na 

otázky.  

Bill Pritchard, Anthony Carrick 

Tiskový poradce ministra (Press Officer), resp. premiéra, Jima Hackera. Pomáhá 

hlavní postavě co se týká vztahu k tisku, připravuje tisková vystoupení apod. Je 

součástí vnitřního pracovního týmu jak na ministerstvu, tak na úřadu vlády. I 

přesto, že je interakce hlavní postavy a médií v seriálu všudypřítomná, postava 

jeho tiskového poradce se objevuje v seriálu jen zřídka a má spíše vedlejší úlohu. 

Vystupuje v dílech S01E02 The Official Visit, S02E06 The Quality of Life, S03E04 

The Moral Dimension, S05E02 Official Secrets a S05E06 The Patron of the Arts. 

Pouze v S02E06 The Quality of Life má větší prostor, kdy navrhuje průběh, 

zajišťuje přítomnost novinářů a doprovází ministra Hackera při mediální 

pseudoudálosti par excellence, návštěvě městské farmy (v čase 13:34).  

Malcolm Warren, herec Barry Stanton 

Dalším zástupcem státní správy s přímým vztahem k médiím v seriálu je Malcolm 

Warren z Tiskové kanceláře Úřadu vlády (Press Office). Vystupuje však pouze ve 

dvou dílech a to v S04E01 The Grand Design a S04E02 The Ministerial Broadcast 

a vždy se vztahem k natáčení prvního televizního proslovu nově jmenovaného 

premiéra Jima Hackera. Nacvičování natáčení v S04E02 The Ministerial Broadcast 

(nacvičování začíná v čase 11:25) se také účasní.  

Ludovic Kennedy, hraje sám sebe 

Nejznámějším reálným novinářem, který v seriálu vystupuje je Ludovic Kennedy 

(1919-2009), který mimo jiné moderoval přední publicistický pořad BBC 

Panorama a byl znám pro svoje humanistické a liberální postoje.  

V seriálu poprvé vystupuje v S0302 The Challenge. Epizoda začíná záběrem do 

rozhlasového studia a začátkem rozhovoru s Jimem Hackerem a téma rozhovoru 

(místní samosprávy) se stává tématem epizody seriálu. Do epizody vstupuje ještě 

jednou (v čase 18:51) opět v rozhovorem s Jimem Hackerem, který tentokrát 

probíhá v televizním studiu BBC. Zmíněn je přímo ještě v rozhovoru ministra 

Hackera a Humpreyho Applebyho (rozhovor začíná v čase 28:30).  

Znovu vystupuje v závěru speciální epizody S03E08 Party Games (čas 55:14) 

znovu v televizním rozhovoru s Jimem Hackerem, který je předznmenává účast 
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Hackera ve volbě vedení, ve které nakonec vítězí. Naposledy se Ludovic Kennedy 

objeví v S05E08 The Tangled Web a to v rozhlasovém studiu, kdy zpovídá 

netradičně Humpreyho (od času 15:01). Role Ludovica Kennedyho je obrazem 

jeho reálného působení.17 K diskusním partnerům se chová sympaticky, avšak 

v samotném rozhovoru klade nepříjmené otázky. Na nepříjemnost otázek děj 

dvou epizod reaguje tím, že vysílání rozhovorů jsou zásahem hlavních postav, 

resp. na pozadí, zastaveno.  

Sue Lawley, hraje sama sebe 

Druhou velmi populární reálnou novinářskou osobností své doby, která v seriálu 

hraje je Sue Lawley. Vystupuje v jediném díle seriálu (S02E06 The Quality of Life, 

od času 18:58), avšak s větším prostorem. Dobová popularita této novinové 

hlasatelky je v epizodě přímo reflektována, kdy ji veřejnost věnuje větší 

pozornost než Jimu Hackerovi, se kterým má právě provést neproblematický 

rozhovor při návštěvě městské farmy. (rozhovor začíná v čase 20:02) Sue Lawley 

následně vystupovala v roli sama sebe v několika dalších seriálech.  

Robert McKenzie, hraje sám sebe 

Moderátor Robert „Bob“ McKenzie byl také reálným novinářem. V S01E04 Big 

Brother zpovídá v samém počátku epizody ministra Hackera. Téma rozhovoru 

opět nastavuje agendu celé epizody. Hacker je otázkami spíše zaskočen a spíše 

mlží. Rozhovor má navíc okamžitou reakci v tisku a následky se zabývá převázná 

část epizody. Vše ukončuje až další výstup Hackera v pořadu World in Focus (čas 

23:37), kde Hacker oznamuje změny moderátoru Godfreymu Finchovi (již fiktivní 

postava, hraje Frederick Jaeger).  

Bezejmenný moderátor, herec John D. Collins 

V S0107 Jobs For The Boys se ministr Hacker opět zúčastní rozhovoru. Tentokrát 

panelové diskuse (od 12:46) v rozhlasovém studiu BBC. Téma rozhovoru je opět 

tématem epizody a průběh rozhovoru má výrazný dopad na děj epizody. 

Moderátor pořadu není jmenován.  

                                                
17 Srovnej s FIELDING, Steven. A state of play: British politics on screen, stage and page, from Anthony Trollope 
to The thick of it. ISBN 9781780933160. S. 191 
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Robert Dougall, hraje sám sebe 

Další reálný novinový hlasatel vystupuje pouze ve své roli a vždy jen 

prostřednictvím televizního přístoje. Do děje epizod nevstupuje tedy přímo.  

V rámci seriálu celkem třikrát v S01E02 The Official Visit (9:44), S0201 The 

Compassionate Society (25:18) a v S02E04 The Greasy Pole (13:46).  

Martin Muncaster, hraje sám sebe 

Stejně jako Robert Dougall vystupuje v seriálu i Martin Muncaster, konkrétně 

v S04E08, konkrétně v čas 25:43.  

Jenny Goodwin, herečka April Walker 

Novinářka z deníku Guardian ovlivňuje děj S03E04 The Moral Dimension. 

Nejdříve mimo obraz, poté v rozhovoru s ministrem Hackerem (čas 25:03). 

Nejdříve investigativně zjišťuje okolnosti daru, který ministr Hacker, resp. jeho 

manželka, obdržel v zahraničí, v přímém rozhovoru s ním se však nechává 

zklidnit jeho vysvětlením.  

Kathy, herečka Talla Hayes 

Děj S03E01 Equal Opportunities začíná rozhovorem dětské novinářky Kathy 

s minstrem Hackerem. Byť rozohovor nemá liv na děj epizody, slouží jako 

předznamenání jejího tématu  (feminismus, genderová rovnováha) i jako 

karikatura vztahu Hackera-politika a mladé Kathy-novinářky, která dle ministra 

kladla nepříjemné otázky.  

Derek Burnham, herec Denis Lill 

Postava editora nejmenovaných novin, které se chystají v S05E02 Official Secrets 

otisknout pro premiéra Hackera nepříjemný článek. Jedinou motivací je, jak 

později přímo přiznává je zvýšení nákladu novin. V čase 10:38 večeří mimo další 

právě s Hackerem, který mu výměnou za neotisknutí článku slíbí oficiální zápis a 

spolupráci včetně exkluzivních rozhovorů. Ty v obraze seriálu neproběhnou, 

divák však může mít za to, že obchod byl proveden.  
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The New Statesman 

Scénář:  Maurice Gran, Laurence Marks 

Režie:  Geoffrey Sax, Graeme Harper, Marcus Mortimer 

Produkce:  John Bartlett, Allan McKeown, Michael Pilsworth, David Reynolds 

TV stanice:  ITV, BBC 1 

Vysíláno:  1987 - 1994 

 

Za hranicemi Spojeného království téměř neznámý seriál je satirou „nejhrubšího 

zrna“. Hlavní postava Alan B'Stard je schopen pro svůj prospěch lhát, vydírat, 

šikanovat, zabíjet, podvádět, okrádat bezdomovce, navrhovat zrušení veřejné 

zdravotní pécě, ukrývat radioaktivní odpad pod dětská hřistě atd. Právě tyto 

nevybíravé praktiky tvoří jádro radikální politické parodie a humoru svérazného 

seriálu.  

Seriál oceněný v roce 1991 cenou BAFTA produkovala Yorkshire Television, 

regionální větev Independent Television (ITV), která odvysílala všechny jeho řady. 

Speciální díly byly vyrobeny a odvysílány BBC. Klasické epizody mají 25 minut, 

celková délka seriálu včetně speciálů je 750 minut.  

Děj seriálu sleduje Alana B'Starda po jeho znovuzvolení do dolní komory 

britského parlamentu (House of Commons). Postupně známého a vlivného, avšak 

průnik do exekutivy (sní o ministerském křesle) se mu ale nedaří. Na konci druhé 

série je zastřelen, aby se vrátil ve speciální epizodě, kde je pro změnu odsouzen 

k trestu smrti oběšením, avšak provedení rozsudku je neúspěšné. Tvůrci seriálu 

rezignující na širší celkový děj seriálu, resp. na následky dějů jednotlivých epizod, 

ho tak znovu ve třetí sérii uvádí opět do britského parlamentu, ve čtvrté do 

Evropského parlamentu v Bruselu. V posledním díle seriálu B'Stard zakládá 

vlastní politickou stranu se kterou vítězí ve volbách a ujímá se absolutní moci. 

Následná speciální epizoda tento vývoj však opět zcela ignoruje.  

Účelem seriálu a jednotlivých epizod však není děj nebo postavy, vše totiž slouží 

tvůrcům jen jako pozadí často jen prvoplánové parodie na politickou sféru, 

zejména na kozervativní stranu, soudy, novináře a obecně na celou společnost. 
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Tato parodie je také často vulgární, zobrazuje sexuální scény, užívání drog, velmi 

hrubé násilí ad. Pro mnohé diváky tak může překračovat hranice slušného vkusu. 

Vymyká se svou povahou dalšímu sledovanému materiálu této práce i jakékoliv 

jiné televizní tvorbě.  

Epizody 

První série 

Idetifikátor Název Původně vysíláno 

S01E01 Happiness is A Warm 

Gun 

13. 9. 1987 

S01E02 Passport to Freedom 20. 9. 1987 

S01E03 Sex is Wrong 27. 9. 1987 

S01E04 Waste Not, Want Not 4. 10. 1987 

S01E05 Friends of St. James 11. 10. 1987 

S01E06 Three Line Whipping 18. 10. 1987 

S01E07 Baa Baa Black Sheep 25. 10. 1987 

 

Druhá série 

Idetifikátor Název Původně vysíláno 

S02E01 Fatal Extraction 15. 1. 1989 

S02E02 Live from Westminster 22. 1. 1989 

S02E03 The Wapping Conspiracy 29. 1. 1989 

S02E04 The Haltemprice Bunker 5. 2. 1989 

S02E05 California Here I Come 12. 2. 1989 

S02E06 May the Best Man Win 19. 2. 1989 

S02E07 Piers of the Realm 26. 2. 1989 

 

Speciál 

Idetifikátor Název Původně vysíláno 

Spec1 Who Shot Alan B'Stard? 14. 1. 1990 

 

Třetí série 



20 

Idetifikátor Název Původně vysíláno 

S03E01 Labour of Love 6. 1. 1991 

S03E02 The Party's Over 13. 1. 1991 

S03E03 Let Them Sniff Cake 20. 1. 1991 

S03E04 Keeping Mum 27. 1. 1991 

S03E05 Natural Selection 3. 2. 1991 

S03E06 Profit of Boom 10. 2. 1991 

 

Čtvrtá série 

Idetifikátor Název Původně vysíláno 

S04E01 Back from the Mort 6. 1. 1992 

S04E02 H*A*S*H 13. 1. 1992 

S04E03 Speaking in Tongues 20. 1. 1992 

S04E04 Heil and Farewell 27. 1. 1992 

S04E05 A Bigger Splash 3. 2. 1992 

S04E06 The Irresistible Rise of Alan 

B'Stard 

10. 2. 1992 

 

Speciál č. 2 

Idetifikátor Název Původně vysíláno 

Spec2 A B'Stard Exposed 30. 12. 1994 

 

Postavy 

Alan Beresford B'Stard, herec Rik Mayall 

Neopakovatelný záporný hrdina s celou řadou negativních vlastností. B'Stard je 

chamtivý, sadistický, sobecký, zbabělý, neloajální, krutý a nepoctivý křivák. 

Reprezentuje konzervativní stranu (Conservative Party) ve své zparodované 

formě - bez jakéhokoliv ohledu na chudé a nemocné. Svoji stranickou příslušnost 

je však připraven obětovat levicové Labour Party v S03E01 Labour of Love, 

německým neonacistům v S04E04 Heil and Farewell nebo vlastnímu projektu v 

S04E06 The Irresistible Rise of Alan B'Stard a Spec2 A B'Stard Exposed.  
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Posedlý penězi, ale především mocí a vlastním obrazem se potýká také s novináři 

médii obecně. Mezi ty výrazné patří:  

V S01E06 Three Line Whipping (v čase 7:50) vbíhá nepřipraven na poslední chvíli 

do televizního studia TV-am (součást ITV), kde probíhá natáčení pořadu Good 

Morning, Britain. Natáčení se poté zmatečně účastní.  

Díl S02E01 Fatal Extraction otevírá televizní diskuse, ve které je jedním z hostů i 

B'Stard. Diskuse má spíše podobu hádky, ve které právě B'Stard vystupuje 

nejagresivněji a snad pro svérázné vystupování a radikální postoje sklízí potlesk 

publika.  

V S02E02 Live from Westminster se účastní zábavního televizního soutěžního  

pořadu What´s the Question (čas 9:19) jako jeden z panelistů. Svým agresivním 

chováním vyvolá mimo další fyzickou potyčku se svým protihráčem a během 

pauzy v natáčení svede svoji spoluhráčku přímo ve studiu.  

Hlavní postava je také terčem mnoha skandálů, často je tak následován novináři. 

V S02E3 The Wapping Conspiracy se s jedním takovým novinářem dokonce soudí. 

Při soudním líčení (od času 19:35) nejdříve kritizuje novináře obecně a poté 

donutí k “přiznání” obžalovaného novináře. Soud B'Stardovi následně přizná 

odškodné za způsobenou újmu. Vyjde však najevo, že celé rozuzlení včetně 

přiznání novináře je zařízeno pomocí úplatků.  

V S02E04 The Haltemprice Bunker je v rozhlasovém studiu BBC zpovídán v 

pořadu World at One. Jeho hlavním zájmem je však neúspěšné svádění 

moderátorky.  

Hamižnost hlavní postavy seriálu je doložena také v Spec1 Who Shot Alan 

B'Stard?, kdy v čase 8:55 zvedá telefon a v rámci představení ihned nabízí ceník 

pro rozhovor. V rámci speciálu se účastní pořadu Kerry Grout Show (čas 20:54) a 

televizního pořadu ITV Live Hanging from London, který má pokrývat B'Stardovu 

popravu.  

V S03E02 The Party's Over nabízí v televizním spotu (čas 8:38) v rámci volební 

kampaně lístky do loterie a předplatné News of the World.  

Díl S03E03 Let Them Sniff Cake začíná natáčením televizního pořadu Balance, kde 

hlavní postava seriálu vyvolá všeobecnou fyzickou potyčku.   
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Po svém zatčení na návštěvě Ruska a návratu z gulagu na počátku čtvrté série 

(S04E01 Back from the Mort) využije svého návratu k okamžité mediální 

pozornosti a svolává hned na letišti i tiskovou konferenci.  

Epizoda S04E05 A Bigger Splash se odehrává v rámci balkánských válek, situaci 

B'Stard využívá k dalším machinacím a výstupu pro zkreslující zpravodajství NNN 

News (čas 5:18 a další scény).  

S04E06 The Irresistible Rise of Alan B'Stard obsahuje další volební spot s 

B'Stardem (čas 12:55) i závěrečný rozhovor s novinářem (čas 19:52).  

Poslední díl, speciální epizoda Spec2 A B'Stard Exposed, pak má celá podobu 

rozhovoru v televizním studiu.  

Sir Piers Fletcher-Dervish, herec Michael Troughton 

Poslanec a B'Stardův kolega, ve čtvrté sérii komisař v Evropské komisi. Pochází z 

vyšší společenské vrstvy, je majetný šlechtic, karikaturní představitel 

konzervativní strany. Je zcela v pod Alanovým vlivem, nechá jím sebou 

manipulovat a je jím otevřeně šikanován. Je zobrazen jako velice hloupý, naivní 

a neschopný se jakkoliv prosadit.  

S novinářem hovoří dvakrát. V Spec 1 Who Shot Alan B'Stard? (čas 33:26) natáčí 

s Kerrym Groutem reportáž o střelbě na B'Starda, aby při tom nešikovností 

několikrát vystřelil z pušky a mimo další střelil právě reportéra. V S03E02 The 

Party's Over je Piers v rámci volební kampaně jako její vedoucí v televizi, kde 

představuje nové plakáty a hesla propagující stranu.  

Jeffrey Dicquead, herec Berwick Kaler 

Tato karikatura bulvárního novináře vystupuje v celkem pěti epizodách seriálu. 

Téměř pokaždé jako představitel jiných novin. Je velice vlezlý, často pak vstupuje 

s otázkami na další postavy oknem nebo zpoza gauče. Stejně jako ostatní zástupci 

novinářů v seriálu však nemá vliv na vlastní děj.18  

 

                                                
18 Jedná se o epizody S02E02 Live from Westminster, S02E03 The Wapping Conspiracy, S02E04 The Haltemprice 
Bunker, S02E07 Piers of the Realm a zejména Spec1 Who Shot Alan B'Stard? .  
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House of Cards 

Autor předlohy:  Michael Dobbs 

Scénář:  Andrew Davies 

Režie:  Paul Seed 

Produkce:  Ken Riddington 

TV stanice:  BBC 

Vysíláno:  1990, 1993 a 1995 

 

Tato práce pohlíží jako na jeden sledovaný materiál pod souhrným názvem 

„House of Cards“ na seriály patřící do trilogie, které byly vysílány v devadesátých 

letech na BBC. Celá trilogie je pod souhrným názvem také často známa a obecně 

pojímana jako jeden seriál. Jedná se konkrétně o seriály House of Cards, To Play 

the King a The Final Cut, které jsou založené na stejnojmených knižních 

předlohách z pera Michaela Dobbse.  

Michael Dobbs byl a je aktivním členem britské konzervativní strany 

(Conservative Party). Jako poradce premiérky vlády Spojeného království 

Margaret Thatcher a jeden ze zákulisních hráčů v rámci své politické strany 

(krátce také jako Chief of staff) byl účastníkem vrcholových politických jednání, 

které se mu staly inspirací pro knižní tvorbu. V roce 1989 vydává po částečném 

odchodu z politiky bestseller House of Cards, aby posléze v letech 1992 a 1994 

doplnil trilogii o další dvě knihy. Popularitu trilogie dokládá i fakt, že relativně 

záhy jsou knihy zpracovány Andrew Daviesem jako televizní seriály. Dobbs dále 

pokračuje v umělecké kariéře, krátce opět zastával vyšší pozici v rámci své 

politické strany (jako místopřeseda strany) a v roce 2010 byl uveden jako baron 

do horní komory britského parlamentu (House of Lords).   

Seriály byly odvysílány v letech 1990 (House of Cards), 1993 (To Play the King) a 

1995 (The Final Cut) vždy v neděli večer na BBC, která seriály také produkovala. 

Každý seriál, resp. série, má čtyři epizody v průměrné délce přes 40 minut. 

Celkem se tak jedná o 16 epizod o celkové délce 650 minut. Trilogie, resp. 
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původní seriál, byl Britským filmovým institutem (British Film Institute) zařazen 

mezi 100 nejlepších britských programů.  

Seriál byl mimo Spojené království vysílán i v dalších zemích, na DVD vyšel mimo 

zemi původu a Spojené státy americké také v Německu, ale výraznou stopu mimo 

Británii nezanechal. Snad proto, že se pojednává o těžko přenositelné britské 

problematice, rezonují v něm tradičně britská témata a zrcadlí se v něm britské 

historické zkušenosti. Uvnitř Spojené království však seriál rezonoval silně. 

Počátek vysílání prvních dílů přišel právě ve chvíli politického pádu dlouholeté 

premiérky Margaret Thatcher. Seriál si pohrává s myšlenkou příchodu nového 

krále (obraz prince Charlese), smrti baronky Thatcher atd.   

Téma seriálu a knižních předloh a styl vyprávění je však i po několika letech od 

původního vysílání natolik silný, že se stal inspirací amerického předělávky 

(remake) pod stejným názvem, který produkuje a od roku 2013 úspěšně vysílá 

internetová společnost Netflix s Kevinem Spaceym v hlavní roli. Tento remake 

vysílá v současnosti i Česká televize v dabované verzi na svém druhém kanále 

v úterý po desáté hodině.  

Seriál je zaměřen na centrální postavu Francise Urquharta. Urquhart zastává 

funkci chief whip vládnoucí konzervativní strany v dolní komoře britského 

parlamentu (House of Commons). Velice specifická funkce pro britský politický 

systém se dá funkčně přirovnat k předsedovi poslaneckého klubu v českém 

systému, její význam je však jen těžko srovnatelný s jakoukoliv parlamentní 

funkcí v jiném systému. Po nepřiznání slíbeného postu ve vládě se rozhodne 

svrhnout vedení strany a vlády a ustanout v jejich čele. Díky své zákulisní moci a 

mocenským machinacím se mu to v závěru první série podaří. Druhá sezóna (To 

Play the King) sleduje jeho ideologický a mocenský konlikt s novým králem. Třetí 

a závěrečná série (The Final Cut) pak vypořádání se s koncem kariéry a výzvou 

v podobě vnitrostranického kandidáta na vedení.  

Seriál má sice jisté komické prvky a vtipné momenty, je však ve svém jádru 

dramatem. Dobbs se při tvorbě knižních předloh nechal žánrově i prostředky 

inspirovat v shakespearovském dramatu. Zejména hrami Macbeth a Richarde III., 
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které se, stejně jako seriál, zabývají ambicemi a korupcí moci.19 Také Ian 

Richardson, představitel centrální postavy, se nechal při stvárnění role inspirovat 

přímo postavami ze Shakespearových dramat. Sám Richardson byl ostatně 

známým a výrazným divadelním hercem Královské Shakesperovské společnosti 

(Royal Shakespeare Company). Samotný seriál pak používá přímo převzaté 

prostředky Shakespearovského divadla a to zejména zvláštní druh prolomení tzv. 

čtvrté stěny – Shakesperian aside, kde se herec obrací přímo na diváky (v případě 

seriálu na kameru), aby vysvětlil své myšlenky, důvody svých činů nebo úmysly.20 

Právě tímto prostředkem seriál proslul a i díky němu se zapsal do historie 

televizního vysílání v Británii.  

Seriál se také do jisté míry vymyká seriálovému žánru, resp. seriálovému 

vyprávění. Epizodičnost zcela ustupuje, jednotlivé díly v rámci série nemají ani 

své vlastní názvy, a každá série, resp. knižní předloha, má svůj vlastní uzavřený 

děj. Stejně jako k seriálovému zpracování mohlo dojít ke zpracování rovnou 

filmovému. Resp. s vynecháním úvodních a závěrečných titulků epizod bychom 

na jednotlivé díly mohli hledět jako na akty jednoho příběhu, televizního filmu. 

Formálně se však o seriál jedná a zcela rozhodně patří k předním představitelům 

subžánru, který jsem pro tuto diplomovou práci zvolil.  

Epizody 

První série – House of Cards 

Identifikátor Původně vysílán 

S01E01 18. 11. 1990 

S01E02 25. 11. 1990 

S01E03 2. 12. 1990 

S01E04 9. 12. 1990 

 

Druhá série – To Play the King 

Identifikátor Původně vysílán 

S02E01 21. 11. 1993 

                                                
19 Richardson's rule in House of Cards. BBC News [online]. London, 2007 [cit. 2017-04-20]. Dostupné z: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/6346897.stm 
20 Ibid.  
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S02E02 28. 11. 1993 

S02E03 5. 12. 1993 

S02E04 12. 12. 1993 

 

Třetí série – The Final Cut 

Identifikátor Původně vysílán 

S03E01 5. 11. 1995 

S03E02 12. 11. 1995 

S03E03 19. 11. 1995 

S03E04 26. 11. 1995 

 

Postavy 

Francis Ewan Urquhart, herec Ian Richardson 

Během děje první série chief whip konzervativní strany. V závěru S01E04 a po 

dobu druhé a třetí série až do atentátu na něj na samém konci S03E04 předseda 

vlády Spojeného království a Severního Irska.  

Ztělesnění politiky v ceriálu a mocenského až „machiavelistického“ přístupu 

k politice. Nenaplněnými ambicemi poháněná touha po moci postavy je 

absolutní, vše ostatní od na první pohled nezávazných rozhovorů, přes oficiální 

rozhovory a prohlášení až po využívání nelegálních prostředků včetně vražd 

slouží postavě k dosažení a posilování absolutistické moci. Navenek sympatický 

a charismatický Urquhart bere i osoby ze svého nejližšího okolí jako figurky se 

kterými manipuluje buď pro své politické cíle nebo dokonce jen pro pobavení.  

Obdobně přistupuje k médiím a jejich zástupcům, jejich potřebu pro další postup 

ostatně zmiňuje v prolomení čtvrté stěny v S01E01 (čas 07:23). Obecně naráží na 

novináře velice často a je jen obrazem politického vývoje, jestli jim na otázky 

odpovídá či nikoliv. Také s mladou novinářkou Mattie Storin v první chvíli 

odmítne mluvit. Posléze se však seznámí a jejich spolupráce přeroste dokonce 

v milenecký vztah. V ději seriálu jsou v častém kontaktu, často ve vztahu 

k novinářské činnosti Mattie. Ve chvíli kdy je v S01E04 právě Mattie 
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konfrontován o svém nelegálním a neetickém chování, rozhodne se ji jednoduše 

zavraždit.21  

S novináři je v častém kontaktu. Krom kontaktů uvedených dále se jedná 

nejčastěji o zpovídání Urguharta při příjezdech a odjezdech z míst, zejména 

k sídlu britských premiéru - Downing Street číslo 10. Kromě toho využívá 

novináře k oznámení své kandidatury na vedení strany (a tím i vlády). Nejdříve 

v S01E03 v čase 44:35 předstupuje před skupinku noinářů s úvahou o 

kandidatuře. Díl S01E04 přímo otevírá prolomení čtvrté stěny o vhodnosti 

oznámení tisku ve čtyři hodiny odpoledne,22 které začíná v čas 1:12, při které 

kandidaturu oznamuje.  

Často novinářům opovídá na otázky, jindy odmítá. K výrazným rozhovorům patří 

vystoupení v televizním pořadu BBC World Watch v S02E04 (čas 23:50) a dalším 

televizním rozhovoru ve stejném díle (čas 37:23).23 Několikrát je zabírán 

televizními kamerami, například v parlamentu. V S03E01 (čas 2:48) se například 

ozývá v obraze seriálu z rádia, často vystupuje v televizi.  

Herec Ian Richardson byl za charismatické ztvárnění Francise Urquharta oceněn 

Cenou Britské televizní akademie (BAFTA).  

Mattie Storin, herečka Susannah Harker 

Mladá novinářka fiktivního deníku Chronicle24 poprvé vstupuje přímo do děje 

seriálu v S01E01 v čase 22:13, kdy navštěvuje Urquharta u něj doma a nabízí mu 

spojenectví. Výměnou za vnitřní informace a lekcemi o vysoké politice píše o 

Urquhartovi velmi pozitivně a prostřednictvím svých článků postupně 

přesvědčuje konzervativní stranu i širší veřejnost, že Urquhart je vhodným 

kandidátem na vedoucí pozici. Postupně ale také jako investigativní novinářka 

s rostoucí sítí kontaktů rozplétá aféry stojící za pádem odstupivšího premiéra 

Henryho Collindridge a zjišťuje (definitivně ve sledu scén v S01E04 od času 

38:47), že za nimi stojí právě Urquhart. Vzájemná konfrontace v S01E04 (čas 

50:55) se jí stává osudnou.  

                                                
21 Zajímavostí zůstává, že v původní knižní verzi se Francis Urquhart rozhodne ve stejné scéně k sebevradě.  
22 Dle Urquharta je zároveň stihne odprezentovat televize ve večerním zpravodajství a zpráva se dostane i do 
zítřejších deníků. (viz S01E04, čas 00:57)  
23 Zde je pořad i televizní stanice anonymní, jmenován je naopak moderátor John Sarkey, hraje Richard Howard.  
24 V knižní předloze se jedná o reálný The Daily Telegraph.  
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Sarah Harding, herečka Kitty Aldridge 

Ambicemi i vizuálně je obrazem Mattie Storin a v druhé sérii je (mediálním) 

poradcem premiéra Urquharta. Ten si ji vybral, resp. prostřednictvím své ženy, 

do svého týmu díky její znalosti veřejných průzkumů, resp. její zručnosti je 

manipulvoat pro zadavatelův prospěch. Při prvním setkání s Urquhartem 

v S02E01 (čas 20:46) se přetřásá i její politcké názory a její článek v The 

Economist.  Je premiérovi po boku v různých scénách, paralelně je upozorněna 

na vraždu Mattie, kterou nezávisle vyšetřuje. Ve spolupráci s Timem Stamperem, 

nástupcem Urquharta ve funkci chief whip, se rozhodnou aféru po volbách 

uveřejnit. Druhá série však v S02E04 (čas 52:00) končí oznámením úmrtí právě 

Sarah a Tima Stampera, snad rukou někoho z premiérova okolí.  

Sir Bruce Bullerby, herec David Ryall 

Šéfredaktor a vlastník fiktivního bulvárního periodika The Clarion, známého pod 

přezdívkou „pitbul“, podporuje vládu a Urquharta. Z neoficiálního zadání 

z vládních kruhů je vybrán, aby sepsal paměti princezny Charlotte, které je 

představen v S02E01 (scéna od 26:03). V rámci rozhovorů se seznámí blíže a 

stanou se milenci. Byť je sepsání pamětí podmíněno, na nátlak (S02E03, čas 

42:27) Urquarta a Tima Stampera, je donucen k jejich vydání předčasně. Postava 

se zde tedy opět řadí mezi zneužité pro politické potřeby ústřední postavy.  

Vystupuje znovu spíše na pozadí v S03E01, kdy se divák dozvídá, že začíná psát i 

negativně o Urquhartovi. V S03E03 v čase 16:45 dokonce naznačuje podporu 

jeho politickému soupeři. V následné scéně (v 17:30) je však přímo Urquartem 

„podplacen“ příslibem dalšího titulu a jmenováním do House of Lords.  

Ben Landless, herec Kenny Ireland 

Arogantní majitel mediální konglomerátu, do kterého patří i Chronicle, a silný 

zákulisní hráč. Přímo vstupuje do dění redakce a rozhoduje jaké články vyjdou a 

kterými tématy se bude deník zabývat. Již v S01E01 je zmíněn jako ten, který 

přímo nadiktoval článek o volebním výsledku, v S01E02 (scéna od 27:30 je Mattie 

Storin přímo konfrontován, že ji zastavil vydání již hotového článku. Ten ji člán 

ek pochválí, ale z politických důvodů trvá na svém rozhodnutí článek zastavit. Až 

po jeho dohodě s Urquhartem k zveřejnění článku dojde.  
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Pohybuje se v nejvyšších patrech politiky „jako doma“, v S01E02 se přímo účastní 

zákulisních schůzek na sjezdu konzervativní strany. Zde se v čase 30:15 setkává 

s Urquhartem se kterými se dohodnou na strategickém spojenectví. Landless 

podpoří pád premiéra Collindridge a kandidaturu Urquharta, ten mu poté dovolí 

monopolní postavení na trhu. Znovu vstupuje do děje v S01E03, kdy na 

Urqaharta tlačí, aby oznámil kandidaturu. V jiných scénách první série sleduje 

Landless dění prostřednictvím televize.  

Henry Collingridge, herec David Lyon 

Premiér vlády Spojeného království a předseda konzervativní strany, přímý 

následník Margaret Thatcher. Jako politik spíše nerozhodný a v kontrastu 

k ústřední postavě seriálu slabý až nevýrazný. V televizních zprávách se objevuje 

hned v úvodu seriálu v S01E01 (čas 02:26), byť pasivně. Zejména prostřednictvím 

svého nemocného bratra je terčem mediálního skandálu a tlaku, a tak například 

v S01E02 (čas 01:52) si nad bulvárním The Sun stěžuje na novináře jako takové. 

Jeho kariéra v podstatě končí v S01E02, kdy se v čase 48:38 účastní rozhovoru 

v pořadu BBC World Watch, je moderátorem konfrontován s dalšími okolnostmi 

a ej zcela neschopen odpovědět na otázky.  

Král, herec Michael Kitchen 

Postava krále je výrazným hráčem druhé série a postupně se stává politickým 

soupeřem premiéra Urquharta. Zámerně zůstává beze jména (pouze The King), 

příběhem a vizáží však divákovi nemůže uniknout podobnost s princem 

Charlesem. Narozdíl od premiéra a vladní strany je zobrazen jako levicový, 

liberální a s tématy chudoby, nezaměstnanosti a bezdomovectví vystupuje jako 

zastánce lidských a sociálních práv občanů.  

Tato témata vyzdvihuje také ve svém televizním pořadu, jehož natáčení jsou 

v seriálu v S02E03 (čas 6:54) a záběry z něj v S02E04 (čas 0:50). Konflikt 

s Urquahrtem ohledně pořadu však provází děj již dříve (přímo v S02E01, čas 

46:43 a S02E3, čas 3:05). Před televizními kamerami vystupují spolu v S02E04 

(čas 6:25), kdy soucitný král na rozdíl od premiéra pomáhá obětem tragédie. 

V rámci předvolební kampaně, které se účastní v jasném rozporu s tradicí 

britského politického systému, je v S02E04 (od 31:50) za dohledu novinářů na 

cestách zemí. V záběru kamer je unesen a záhy armádou osvobozen. Král 

v záveru druhé řady abdikuje.  
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David Mycroft, herec Nicholas Farrell 

Tiskový mluvčí královské kanceláře. Je blízkým spolupracovníkem krále 

především ve vztahu k médiím. Nejmenvaný novinář z Clarionu se dozvídá o jeho 

homosexuálním vztahu a vyhrožuje mu zveřejněním aféry. Následkem toho je 

Davidovo prohlášení skupině novinářů v S02E04, kde svou homosexualitu 

přiznává a v souvislosti s tím rezignuje na svou funkci, byť je novináři 

přesvědčován, že nejde o rezignaci důvodnou. David Mycroft je vyobrazen jako 

profesionál, který nedovolí, aby jeho  

Chloe Carmichael, herečka Rowena King 

Další zástupce královského tiskového týmu (assistent press secretary). Králi radí 

v otázkách vystupování v médiích a přesvědčuje ho k radikálnějším akcím. 

V přímém kontaktu s novináři v obraze seriál není.  

Tom Makepeace, herec Paul Freeman 

Ministr zahraničí ve vládě Francise Urquharta, kvůli vzájemnému konfliktu 

z vlády odstupuje a vyzývá Urquharta ve volbě vedení. Po smrti Urquarta se stává 

jeho nástupcem. Působí v pozadí, výrazně v médiích vystoupí jednou. V S03E02 

(čas 47:35) pořádá tiskovou konferenci, kterou přebírá také televize, kde 

oznamuje novinářům svoji rezignaci a naznačuje své další plány.  
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The Thick of it 

Scénář:  Jesse Armstrong, Ian Martin, Tony Roche a další 

Režie:  Armando Iannucci, Natalie Bailey, Chris Addison, Becky Martin, Tony 

Roche, Billy Sneddon 

Produkce:  Adam Tandy, Armando Iannucci 

TV stanice:  BBC 2, BBC 4 

Vysíláno:  2005 - 2012 

 

Komediální seriál, při které se divák neubrání srovnání s legendou subžánru – 

Yes, Minister. Na inspiraci a podobnost upozorňují ostatně i tvůrci seriálu.25 

Jedná se také o situační komedii, odehrává se v zákulisí politiky, také převážně 

na fiktivním ministerstvu. Hlavní charakteristikou The Thick of It je dynamika. Děj 

epizod a scén má velký spád, situace se mění doslova ve vteřinách. Dynamická je 

i kamera, střih a celkové technické zpracování. Samotné epizody navíc reagovali 

v době vzniku na aktuální dění ve společnosti a politice.  

Seriál se proslavil radikálností nejen ve zpracování, ale především v jazyku, který 

je velice vulgární, a v naturalistickým zobrazením pozadí vysoké politiky. Tón zde 

udává šovinistické a arogantní chování hlavní postavy, nechybí nejhorší 

vulgarismy, agresivita, ani občasné násilí.  

První dvě řady a speciální díly byly vysílány původně na stanici BBC 4, poté díly 

odvysílala BBC 2 a převzala i originální odvysílání dalších dvou sérií. Pod názvem 

Je to soda seriál odvysílala s titulky poprvé v roce 2012 Česká televize v pozdních 

hodinách na svém druhém kanále, podruhé na kanále ČT-Art. Standartní délka 

epizody je 30 minut, celková délka seriálu včetně speciálních dílů je 762 minut.  

Seriál sleduje vnitřní chod kanceláře ministerstva pro sociální záležitosti 

(Department of Social Affairs), později přejmenovaného na ministerstvo pro 

sociální záležitosti a občanství (Department of Social Affairs and Citizenship). O 

                                                
25 The Thick of It: Interview. Armando Iannucci, Chris Langham, and Peter Capaldi. BBC Four [online]. London, 
2005 [cit. 2017-04-20]. Dostupné z: 
https://web.archive.org/web/20120306073406/http://www.bbc.co.uk/bbcfour/thickofit/armando-
iannucci.shtml 
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celkovém ději seriálu nelze příliš hovořit. Seriál však sleduje jednotlivé postavy a 

jejich osudy. Jednotlivé epizody končí vesměs návratem ke statu quo, ve kterém 

se jen očekává další problém, další aféra, další nutnost reakce. A to i při odchodu 

postav, které se snad divákovi předtím jevily jako postavy důležité.  

Seriál byl oceněn řadou cen, včetně několika cen BAFTA. Na motivy seriál vznikl 

roku 2009 s některými postavami a herci ze seriálu film In the Loop. Americký 

remake z roku 2006 zůstal i přes zájem telvizních stanic ve stádiu pilotního dílu. 

Od roku 2010 ale vysílá americká HBO úspěšný seriál Veep, který je volně seriál 

The Thick of It inspirován a jeho tvorbu vede producent The thick of It Armando 

Iannucci.  

Vzhledem k této studii je významné, že tento seriál se od ostatního sledovaného 

materiálu velice liší. Ostatní materiál se odehrává v politickém prostředí a jeho 

postavy převážně s médii interagují, případně jako zástupci mediálního prostředí 

vstupují do děje. V případě The Thick of It je interakce s médii centrálním 

tématem seriálu, hlavní činností politických postav nebo přímo jejich profesní 

náplní. V radikální interpretaci je v jiných seriálech politická moc zobrazena na 

různých úrovních schopnosti, ale v The Thick of It jako neschopná jakékoliv 

změny, zabývající se pouze svým individuálním obrazem  v médiích.26 Činnost 

politiků i státní správy je udávána tiskovými konferencemi, mediálními výstupy, 

reakcemi na zpravodajství, hlavními výstupy práce jsou mediálně zajímavé akce 

a vyrovnávání se s mediálními skandály, ostatní činnost jakoby ani neexistovala, 

případně se odehrává pouze mimo obraz seriálu.  

Strukturované sledování seriálu ve vztahu k tématu této diplomové práce tedy 

bylo velice složité. Stejně jako u ostatního sledovaného materiálu nechybí 

podkapitola věnující se vybraným postavám seriálu, avšak pro v seriálu 

všudypřítomný interakci s médii a množství výrazných postav se jedná spíše o 

jejich stručný přehled.  

                                                
26 Srovnej s: FIELDING, Steven. A state of play: British politics on screen, stage and page, from Anthony Trollope 
to The thick of it. ISBN 9781780933160. S. 262-263 
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Epizody27 

První série 

Identifikátor Původně 

vysíláno 

S01E01 19. 5. 2005 

S01E02 26. 5. 2005 

S01E03 2. 6. 2005 

 

Druhá série28 

Identifikátor Původně 

vysíláno 

S02E01 20. 10. 2005 

S02E02 27. 10. 2005 

S02E03 3. 11. 2005 

 

Speciální epizody 

Identifikátor Název Původně 

vysíláno 

Spec1 The Rise of the Nutters 2. 1. 2007 

Spec2 Spinners and Losers 3. 7. 2007 

Spec3 Opposition Extra 3. 7. 2007 

 

Třetí série 

Identifikátor Původně 

vysíláno 

S03E01 24. 10. 2009 

S03E02 31. 10. 2009 

                                                
27 Jednotlivé epizody nenesou s výjimkami speciálních dílů individuální názvy. 

28 I vzhledem k uvedení první a druhé série ve stejném roce se někdy spojují do jediné sezóny. Tato práce se však 
drží uvedeného a oficiálního rozdělení epizod.  
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S03E03 7. 11. 2009 

S03E04 14.11. 2009 

S03E05 21. 11. 2009 

S03E06 28. 11. 2009 

S03E07 5. 12. 2009 

S03E08 12. 12. 2009 

 

Čtvrtá série 

Identifikátor Původně vysíláno 

S04E01 8. 9. 2012 

S04E02 15. 9. 2012 

S04E03 22. 9. 2012 

S04E04 29. 9. 2012 

S04E05 13. 10. 2012 

S04E06 20. 10. 2012 

S04E07 27. 10. 2012 

 

Postavy 

Malcolm Tucker, herec Peter Capaldi 

Vedoucí komunikace v kanceláři premiéra, ve čtvrté řadě mediální poradce 

vůdce opozice. Arogantní, šovinistický, vulgární, občasně násilnický, zároveň 

vůdčí typ, přesvědčivý s širokou sítí kontaktů, workoholik. Je v neustálém 

pracovním nasazení a kontaktu s novináři na jedné straně a představiteli politiky 

a státní správy na druhé straně. Má snahu, často úspěšnou média usměrňovat, 

případně zcela usměrnit jejich agendu.  

Jedná se o hlavní a pro každého diváka nezapomenutelnou postavu seriálu. A to 

snad i díky hereckému umění Petra Capaldiho, který si rolí vysloužil zvýsěnou 

popularitu i mnohá kritická ocenění.  

Oliver Reeder, herec Chris Addison 

Poradce na ministerstvu, ve čtvrté řadě vedoucí komunikace a poradce opoziční 

strany. Vzdělaný, mladý, sleduje především vlastní kariéru. Využívá svých 
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partnerek k získávání informací, v průběhu seriálu také své ex-přítelkyně Angely 

Heaney, které naopak poskytuje zkreslené informace.  

Glenn Cullen, herec James Smith 

Seniorní poradce ministrů, profesionální představitel státní správy. S médii má 

výraznou zkušenost v S02E01, kdy je v zájmu vládní strany referováno v televizi 

o jeho skandálu (čas 27:15), místo politické agendy. Je tedy mediálně obětován 

v zájmu nadřízených.  

Terri Coverley, herečka Joanna Scanlan 

Jako vedoucí tiskového oddělení ministerstva další představitelka státní sféry. 

Profesionální, s mnohými kontakty na novináře, vždy připravená s nimi jednat, 

připravit tiskovou konferenci atd. Ve vztahu k médiím jsou na ní ministři do jisté 

míry závislí, což se projeví v S02E01, kdy je na dovolené a její koordinační práce 

s médii vyloženě schází.  

Robyn Murdoch, herečka Polly Kemp 

Pracovnice tiskového oddělení, podřízená Terri Coverley. Na rozdíl od ní ji chybí 

zkušenosti i schopnost pohybovat se v prostředí ministerstva. Vizuálně i 

chováním spíše nevýrazná, zvláště v kontrastu s dalšími postavami.  

Hugh Abbot, herec Chris Langham 

Ministr v první a druhé sérii. Je přesvědčen o svém vlivu ve vládě i schopnostech, 

včetně dovednostech ve vztahu k novinářům. Je však převážně ve vleku událostí 

a je nahrazen novou ministryní.  

Nicola Murray, herečka Rebecca Front 

Tou je Nicola Murray, ve čtvrté sérii vůdkyně opoziční strany. Jediná žena na 

předních místech jinak “mužského klubu”, načež také hlasitě upozorňuje. 

Pokroková idealistka, která je však zastavena rozpočtovými limity a její hlavní 

politika tak vychází na pouhá prázdná prohlášení. Její neobratnost ve vztahu k 

médiím a osobní problémy jsou završeny ve čtvrté sérii, kdy je nahrazena ve 

vedení opoziční strany.  

Dan Miller, herec Tony Gardner 

Vystupuje již v první sérii, vhodnou rezignací na post juniorního ministra se 

posléze vrací ve čtvrté sérii jako jeden z opozičních předáků a posléze vůdce 
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opozice. Ve vztahu k médiím je obratný, což je také argument pro jeho zvolení 

do čela opoziční strany.  

James McDonald, herec Paul Higgins 

Zástupce Malcolma Tuckera na tiskovém oddělení kanceláře premiéra ve druhé 

sérii. Ve srovnání s Malcolmem je ještě agresivnější a již vyloženě násilnický, 

zároveň také vzdělanější.  

Steve Fleming, herec David Haig 

Konkurent Malcolma Tuckera, kterého v S03E07 zastupuje a donutí ho k 

rezignaci. Aby ho Tucker vzápětí v S03E08 donutil k očištění a naopak docílí 

rezignace Fleminga a návratu do funkce. Na první pohled je Fleming opakem 

Tuckera, je gentlemanský, přátelský, usměvavý, skrývá však stejnou agresivitu 

jako Tucker.  

Helen Hatley, herečka Rebecca Gethings 

Poradkyně Nicoly Murray ve čtvrté sérii. Vzdělaná profesionálka, která 

připravuje Nicole tisková vystoupení. V S04E02 je však poukázáno její 

nezkušenost, když se nechá vyfotit novináři na ulici s listem papíru s 

poznámkami.  

Peter Mannion, herec Roger Allam 

Stínový ministr ve třetí sérii, ve čtvrté sérii ministr. Zkušený politik, v kontrastu s 

ostatními postavami seriálu ho skutečně zajímá agenda ministerstva, bez ohledu 

na mediální ohlas. Nejvýrazněji v Spec3, kdy jako stínový ministr telefonicky 

hovoří s novinářem o agendě ministerstva, nikoliv o nejnovějším vývoji ohledně 

personálního vývoje, čímž symbolicky novinář ztrácí o rozhovor zájem. Mannion 

není schopen obdobně jako ostatní představitelé politiky držet “krok s dobou” a 

odmítá se seznámit například s nejnovějšími komunikačními prostředky včetně 

sociálních sítí.  

Stewart Pearson, herec Vincent Franklin 

Vedoucí komunikace v kanceláři premiéra ve čtvrté řadě, tedy nástupce 

Malcolma Tuckera. Předtím působil na obdobné pozici v rámci opozice. Stejně 

jako Malcolm je manipulativní, ale není otevřeně agresivní. Snaží se stranu a 

posléze vládu modernizovat, zejména ve vztahu k  médiím. V čemž naráží 
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jmenovitě na Manniona. Z důvodu neexistence výsledků je v S04E07 donucen 

odejít ze své funkce.  

Fergus Williams, herec Geoffrey Streatfeild 

Zástupce menšího koaličního partnera na ministerstvu ve čtvrté sérii. V 

neustálém politickém konfliktu s ministrem. Sleduje především vlastní kariéru a 

hlavní motivací je vlastní prezentace a pozitivní obraz v médiích. V S04E03 tak 

přímo nahrazuje ministra v televizním vystoupení.  

Angela Heaney, herečka Lucinda Raikes 

Novinářka v Evening Standart, poté v Daily Mail, Jako ex-přítelkyně Olivera 

Reedera má přímý kontakt na ministerstvo, resp. na opozici. Je výraznou 

postavou v první sérii, aby její postava postupně ustoupila zcela do pozadí.   
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Yes, Prime Minister (2013) 

Námět a scénář:  Antony Jay, Jonathan Lynn 

Režie:  Gareth Gwenlan, Jonathan Lynn 

Produkce:  Anne Gilchrist, Gareth Gwenlan, Antony Jay, Jonathan Lynn 

TV stanice:  UK TV Gold 

Vysíláno:  2013 

 

Poslední ze sledovaných seriálu je remake či reboot seriálu Yes, Prime Minister. 

Jak je zmíněno již výše původní seriál se dočkal i divadleního zpracování. Na 

základě divadelní hry vznikl i nový šestidílný seriál opět v produkci BBC a za 

autorství dvojice Antony Jay a Jonathan Lynn. Odvysílán byl seriál na počátku 

roku 2013 na televizní stanici Gold, která je BBC částečně vlastněna. V dabované 

verzi vysílala jednotlivé díly také Česká televize na kanálu ČT art v roce 2015.  

Jelikož seriál vznikl na základě divadelní hry, děj je omezen na víkend během 

meinárodního summitu a umístěn na jediném místě – v tradičním 

venkovském sídle britských premiéru The Chequers. Z tohoto důvodu je také 

velice omezená interakce s dalšími aktéry, z pohledu této diplomové práce 

jmenovitě novináři. Výjimkou je symbolicky úvodní vystoupení premiéra Hackera 

v E01 Crisis at the Summit v televizním pořadu The One O'clock News (čas 1:19) 

a závěrečný Hackerův rozhovor s moderátorem BBC v E06 A Tsar Is Born (čas 

22:48). Děj seje tedy vyprávěn napříč epizodami a tvoří jeden celek, byť i tak do 

jisté míry postrádá vnitřní logiku a provázanost.  

Obnovení seriálu se setkalo spíše s negativní odezvou a zklamání skalních 

fanoušků původního seriálu.29 Díly po 30 minutách dávají dohromady 180 

minutový příběh seriálu o jedné sérii.  

Epizody 

Identifikátor Originální název Český název Původně vysíláno 

                                                
29 Yes, Prime Minister panned by UK critics. BBC News [online]. London, 2013 [cit. 2017-03-03]. Dostupné z: 
http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-21028777 
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E01 Crisis at the 

Summit 

Krize na summitu 15. 1. 2013 

E02 The Poisoned 

Chalice 

Pohár jedu 22. 1. 2013 

E03 Gentlemen's 

Agreement 

Getlemanská dohoda 29. 1. 2013 

E04 A Diplomatic 

Dilemma 

Diplomatické dilema 5. 2. 2013 

E05 Scot Free Skotačení se Skoty 12. 2. 2013 

E06 A Tsar Is Born Mocný zmocněnec 19. 2. 2013 

 

Postavy 

Ústřední trojice postav z původního seriálu vystupuje i v seriálu z roku 2013, 

konkrétně ve složení:  

James Hacker, herec David Haig  

Sir Humphrey Appleby, herec Henry Goodman 

Bernard Woolley, herec Chris Larkin 

Ty nově doplňuje nová postava:  

Claire Sutton, herečka Zoe Telford 

Progresivní poradkyně premiéra. Proaktivní, avšak nedomýšlející důsledky svých 

jednání, zejména co se týká možného následného dopadu, včetně mediálního. A 

tak v E06 musí celý tým tutlat, že se snažila dohodnout slečnu pro erotické 

aktivity na žádost cizího velvyslance, když její otec ihned ve věci zkontaktoval 

deník Daily Mail (čas 12:10).  
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Obraz médií 

Role novinářů 

Brian McNair rozděluje role novinářů ve filmu na hrdiny a padouchy (Heroes and 

Villains). Konkrétně na hrdiny - hlídače (watchdogs), pozorovatele (witnesses), 

hrdinky (heroines) a umělce (artists); a padouchy - darebáky, plazi a kající se 

hříšníky (rogues, reptiles and repentant sinners), výrobce (klamných) informací 

a podvodníky (fabricators, fakers, fraudsters) a konečně “králotvůrce” (King-

makers). 30 

Toto rozdělení různých rolí přebírá i tato diplomová práce .. 

Novináři jako hlídači 

V rámci teorie demokracie a celospolečenského mýtu mají novináři plnit zejména 

roli kontrolorů a hlídačů politiků a informovat o jejich činnosti veřejnost. V tomto 

ohledu novináři zobrazení ve sledovaných seriálech spíše selhávají, nechávají se 

politiky vesměs uchlácholit nebo si přímo nechají vnutit změnu tématu.31  

Mnozí novináři vstupují do děje, někdy dokonce v rámci nastolení agendy určí 

téma epizody, nelze však tvrdit, že plní roli nějakého hlídače. Jejich “hlídací” 

činnost má sice jakousi roli, nikterak však zásadní a aktéři seriálu ze strany 

politiků a státní správy k tématu přistoupí v rámci vlastní agendy.  

Nejvýraznějším příkladem jsou pokusy postavy Ludovica Kennedyho v seriálu 

Yes, Minister. I on zde selhává, když původně profesionálně vyzvídá informace 

od hlavních postav v epizodách S0302 The Challenge a S05E08 The Tangled Web. 

Avšak jeho činnost nemá jasný dopad na celkovou situaci.  

Na první pohled výjimkou může být mediální tlak na odstoupení premiéra 

Collindridge v první sérii House of Cards. Tento tlak je nakonec také úspěšný. 

Avšak jak divák seriálu ví, celá aféra je iniciována nikoliv novináři ale postavou 

Francise Urquharta a mediální tlak tak slouží v důsledku jeho politickým zájmům.  

Skutečnou výjimkou jsou časté rezignace v důsledku mediálního tlaku v The Thick 

of It. Zde pravidelně odstupují politické figury a dokonce vedoucí mediálních 

                                                
30 MCNAIR, Brian. Journalists in film: heroes and villains. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010. ISBN 
9780748634477.  
31 Srovnej s Ibid. S. 57-60.  
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oddělení. Novináři zde skutečně slouží jako hlídači, avšak mimo obraz, nikoliv 

jako postavy děje seriálu. V něm tedy nevystupuje postava novináře-hlídače.  

Novináři jako pozorovatelé  

Ve sledovaných seriálech s politickou tématikou vystupují žurnalisté právě v této 

roli. Především ve vedlejších a zcela epizodických rolích vstoupí do obrazu 

seriálu, aby vyslechli, co má politik “na srdci”, jeho vyjádření zapsali a sdělili širší 

veřejnosti. Ve všech sledovaných seriálech je takových prohlášení celá řada ať 

mají podobu tiskových konferencí, polooficiálních kontaktů s novináři nebo 

oficiálních rozhovorů či televizních a rozhlasových diskusí.  

Novináři v seriálech v těchto situacích překračují svoji roli pozorovatele 

doplňujícími otázkami nebo vůbec.  

Novinářky - hrdinky 

Samostatnou kategorií novinářů- hrdinů je podle McNairova dělení kategorie 

zástupkyň ženského pohlaví. Některé filmy reprezentují ženské novinářky v 

hlavních rolích jako hrdinky v hlavních rolích příběhů.32  

V rámci sledovaného materiálu se tomuto vzoru nejvíce blíží novinářka Mattie 

Storin z House of Cards. V úvodní části příběhu první řady seriálu sice slouží jen k 

překladu zájmů hlavní mužské politické postavy Francise Urquharta, kterého 

zároveň Mattie obdivuje a to i v rámci očividného Elektřina komplexu. S 

postupem děje v S01E03 a S01E04 však investigativně vyšetřuje pozadí afér, 

poté, co je vyhozena z redakce Chronicle dokonce “na vlastní pěst”. Je hluboce 

zklamaná, že za aférami a vraždami stojí právě Urquhart. Je připravena celou věc 

zveřejnit, avšak v závěru první série zahyne rukou právě Urquharta.  

Další novinářkou vstupující do děje seriálů je Angela Heaney z The Thick of It. Byť 

se jí zaměstnanci ministerstva snaží vmanipulovat do určitých situací a předložit 

ji předem připravené a vybrané informace z této své role částečně vystupuje. 

Vyšetřuje problematiku nad rámec daných informací, všímá si okolností a praxe 

na ministerstvu, zejména mezilidských vztahů. Bohužel je její práce zastavena 

zásahem státní správy v S01E01, výstup jejího rozhovoru v S01E03 s ministrem 

Hughem Abbotem již vyvolá aféru a ohrozí i další působení Abbota ve funkci. Ten 

                                                
32 Viz Ibid. S. 94-114.  
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v ní však pokračuje i v další sezóně a Angela Heaney se sice v seriálu dál objevuje, 

ale již jen na pozadí děje.  

Novináři jako umělci 

Novináři ve sledovaných seriálech plní pouze svoje žurnalistické funkce. 

Novinářům, navíc nevystupujících v hlavních rolích, není dán dostatečný prostor 

k další činnosti, nemluvě o naplnění uměleckých ambicí.33   

Částečnou výjimkou je snad Bruce Bullerby v House of Cards. Ten má jako 

dlouholetý novinář sepsat paměti princezny Charlotte a následně je vydat knižně. 

V rámci dalšího děje je však pod politickým nátlakem donucen v S02E03 vydat 

úryvky pamětí přímo v novinách.  

Novináři jako padouši 

Novináři ve sledovaných seriálech jsou často nepříjemnou složkou života 

politiků. Nelze však mluvit vyloženě o “padoušské” roli novinářů v seriálech, byť 

jsou třeba negativně individuálními postavami vnímáni.  

Vyloženě negativně je vykreslen novinář v The New Statesman v epizodě S02E3. 

Zde novinář v první řadě přibarvuje informace namířené proti Alanovi B'Stardovi. 

Poté stojí před soudem, kde svá původní tvrzení popírá (v dělení podle McNaira 

by tak spadal do subkategorie kajících se hříšníků - repentant sinners). Ale jen 

díky tomu, že předtím dohodl s B'Stardem úplatek (V McNairově dělení se z něj 

rázem stává podvodník - fraudster). Jen jakousi zvláštní karmou je mu úplatek v 

samotném záveřu epizody odepřen.  

Novináři jako “králotvůrci”  

Poslední kategorii v dělení rolí novinářů v McNairově Journalists in Film jsou 

novináři králotvůrci - King makers. Novináři v této roli ovlivňují veřejné mínění a 

zejména výsledky voleb. Důsledkem jejich činnosti je tedy jmenování určitých 

osob do vedoucích funkcí.34  

                                                
33 Jako příklady z Ibid. S. 121-131.  
34 Viz Ibid. S. 174-175.  
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V této funkci novináři v seriálech vystupují také ve sledovaných seriálech, byť je 

tato jejich činnost, resp. výsledek žurnalistické činnosti,  předdefinována 

zadáním některé jiné postavy, případně vzájemnou dohodou.  

Ministr James Hacker v Yes, Minister se stává premiérem až po několikerém 

vystoupení v médiích v S03E08. A zejména až poté co je médii přijat jako možný 

kandidát, což dokládají novinové titulky v čase 57:13. V konečném důsledku je 

zvolen  pro neexistenci nějakého jiného kandidáta. Medializace jeho osoby před 

volbou vedení strany (a tím i vlády) ale byla pro tento úspěch zásadní, což je v 

rámci děje epizody také výslovně konstatováno.  

V House of Cards je funkce novinářů jako “králotvůrců” již bezesporná. Francis 

Urquhart si je potřeby médií v boji o moc velice vědom. V první řadě vytváří a 

přiživuje aféry a tím mediální tlak na své politické konkurenty. Dále spolupracuje 

s řadovou novinářkou Mattie Storin, která o něm jako první píše jako o možném 

příštím předsedovi vlády. Zásadní je však až spojenectví Urquarta s majitele 

mediálního koglomerátu Benem Landlessem. Ten si mezi možnými kandidáty na 

příštího předsedu strany a vlády doslova vybírá a hledá takového, který by mu 

umožnil monopolistické dohody. Urquhart mu, alespoň ve scéně v S01E02 (čas 

30:15) vyjde vstříc. Scéna má navíc tu pachuť, že se celá odehrává na toaletě, 

Landless tak dává najevo převahu vlastního postavení. Seriál pak po zvolení 

Urquharta o Landlessovi bohužel mlčí a není tak jasné, že na vzájemné dohodě 

také vydělal.  

Role zpravodajství 

Zpravodajství jako takové má ve všech sledovaných seriálech velkou a 

nezastupitelnou roli. Děj epizod posouvají převážně zásahy zvnější. Nejčastěji 

právě výstupy zpravodajství, případně vstup novinářské postavy do děje. V 

druhém případě novinář sehraje svoji roli, postavu vyslechne, případně 

vyzpovídá. V prvním, častějším případě se jedná o vstup mediálního výstupu do 

děje. Článku v novinách, televizním či rozhlasovém pořadu. Ty například kritizují 

dosavadní situaci a jsou výzvou postavám z politické a správní sféry k dalšímu 

jednání. Nebo reportují o dosavadních úspěších politických postav, případně jsou 

přímým výsledkem jejich jednání. Klasicky v podobě zpracování tiskových 

prohlášení nebo rozhovorů.  
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Nejčastěji však výstupy žurnalistické činnosti vstupují do děje seriálu jako zdroj 

informací. Tento zdroj je i přímo reflektován jako velice rychlý. V rámci 

satirického humoru seriálu Yes, Minister v S01E02 je popsán jako rychlejší než 

telegramy oficiálního zpravodajství (například informací od výzvědných služeb 

nebo z velvyslanectví), které mají politici, a to jmenovitě včetně ministra 

zahraničí, k dispozici. Právě z médií se řadoví ministři dozvídají  byť ve stádiu 

domněnek a dohadů o svém dalším osudu, ať již v rámci širších změn ve vládě (v 

britském systému běžné reshuffle) nebo individuálním v případě odvolání. Právě 

tok informací plynoucí z tištěného tisku, rozhlasu, televize nebo moderních IT 

přístrojů je v seriálech v podstatě neustálý. Snad jen s výjimkou těch částí, kdy je 

téma děje čistě neveřejné. Všechny tyto informace, pokud jsou v rámci děje 

seriálu zmíněné, mají na jeho další vývoj přímý či nepřímý dopad a aktéři děje na 

informace nuceně reagují.  

Paralelně na informování přímo postav seriálu využívá seriálové vyprávění také 

styl zpravodajské reportáže k vysvětlení dějů mimo děj seriálu k informování 

diváka. Stává se tak v rámci oznámení výsledků volebnebo jiných okolností. Na 

tyto informace postavy seriálů také reagují, ale dozvídají se o nich nezávisle, 

nejčastěji mimo obraz, na divákovi seriálu.  

Vztah politiky a žurnalistiky 

Sledovaný materiál se zabývá politickou sférou, politiky, případně zástupci státní 

sféry. Což samozřejmě odráží samotný výběr materiálu. V seriálech je tak jasná 

tendence vyobrazit tyto aktéry jako dominantní, v rámci příběhu ostatně 

zastávají hlavní role.  

Mezi politiky na jedné straně a novináři na straně druhé vzniká sice jakási 

symbióza. Politici potřebují novináře pro vlastní prezentaci, novináři potřebují 

politiky jako zdroj témat. I v rámci sledovaných seriálů však jako zdroj témat a 

nastolovač agendy přicházejí samotná média, když otevírají jednotlivé 

problematiky. Častěji s vlastním tématem přicházejí přímo politici. Dalším 

druhem spolupráce mezi novináři a politiky je spolupráce na individuální úrovni. 

Takových spoluprací je v seriálech celá řada a vlastně jakýkoliv kontakt mezi 

těmito sférami je potvrzením této obecné a individuální spolupráce od obou 

stran.  
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Novináři jsou však všeobecně ve všech sledovaných seriálech vyobrazeni v 

nerovném postavení. Slouží politikům k sebeprezentaci, kontaktu s širokou 

veřejností. Nejzvláštnějším druhem využití žurnalistiky politiyk a státní sférou 

jsou pak řízené úniky informací (leaks). Politik nebo státní úředník přímo vybírá 

určitou informaci či dokument, který vybranému novináři či novinářům 

poskytne. V rámci děje seriálu se pak má bez výjimky za to, že novinář tuto 

informaci pouze převezme a zveřejní nebo informace využije přímo k nejčastěji 

sepsání novinového článku. Úniky jsou v některých epizodách sledovaných 

seriálů dokonce častější než oficiální nebo zákulisní předávání inforamcí. 

Problematikou úniků se pa zabývají výslovně díly S03E05 a S03E06 seriálu Yes, 

Minister. V díle S03E06 v čase 1:21 je ministr Hacker jako nástroj politické 

činnosti. V S05E01 jsou pak úniky v rozhovoru mezi tajemníkem vlády Applebym 

a jeho předchůdcem zmíněny jako nástroj přiživování paranoii ve vrcholných 

místech politiky. V epizodě S05E02, poté co v zájmu premiéra unikne do tisku pro 

něj lichotivá část pamětí jeho předchůdce, uniknou do tisku u pro premiéra 

nepříjemné části. Tento únik již má být prošetřován, avšak bez jasného výsledku. 

Řízené úniky informací se řeší i v seriálu House of Cards v rámci širšího konfliktu 

premiéra a krále v S02E01 nebo ohledně mezinárodně politické situace v S03E04. 

Výrazným tématem jsou úniky a jejich způsob v průběhu celého děje seriálu The 

Thick of It. Dva díly (S04E05 a S04E06) sledují vyšetřování komise kultury úniků 

(leaking culture), po nepříliš technicky povedeném úniku způsobeném Terri 

Coverley a Glenne Cullenem. Při vyšetřování úniky obhajuje hlavní postava 

seriálu Malcolm Tucker jako základní součást systému (S04E05, čas 26:52), aby v 

následující epizodě právě pod tíhou vyšetřování odešel ze své funkce.   

V jiných případech jsou média tlačena k neuveřejnění informace, případně jsou 

vystavena pokusům o manipulaci informace. V Yes, Minister se jedná zejména o 

manipualci státní BBC. Neúspěšně v S01E07 (čas 23:51), již úspěšně v S03e02 v 

přímém rozhovoru ministra Hackera se zástupcem televize, který na nátlak 

oficiálně odmítá ustoupit, prakticky však informaci zastaví (čas 24:07). Stejná 

scéna se objevuje i v rebootu Yes, Prime Minister (2013) v E02 se s premiérem 

Hackerem dohodne sám generální ředitel BBC (čas 22:16). Argumentem je vždy 

financování BBC, resp. Budoucí zvýšení poplatků, při “poslušném chování” 

televize. Mistrem zasahování do informací je Malcolm Tucker z The Thick of It. 
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Opakovaně je v kontaktu s nejrůznějšími novináři, kdy se často snaží informace 

manipulovat nebo zveřejnění nepříjemných zpráv zcela zamezit. Nejgroteskněji 

v S03E05, kdy zasahuje do panelové diskuse na rozhlasové stanici Radio 4, kdy 

do samotného vysílání zasahuje i násilím, aby však v závěru manipulaci vysílání 

vzdal a spolu se svým opozičním protějškem budovu Radia 4 opustili.  
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Závěr 
Byť práce sledovala materiál, který se nezaměřuje na mediální témata, při 

výzkumu jsem zjistil, že novináři a média v seriálech vystupují relativně často. 

Nejčastěji však v pasivní roli a na pozadí. Pokud vstupují aktivně do děje, stává se 

tak spíše výjimečně a v rámci jednotlivých epizod. Jedinou výjimkou tovří postava 

Mattie Storin v první řadě seriálu House of Cards, která jako jediný zástupce 

novin vstupuje do děje jako jedna z hlavních postav příběhu.  

I tak lze vysledovat některé vzorce zobrazování médií a novinářů ve 

zkoumaných televizních dílech. Jedná se zejména o jednotlivé role novinářů, jak 

jsou navržena  v pro práci základní příručce a zároveň případové studiu tématu 

studia obrazu médií v audiovizuální tvorbě Brianem McNairem.  

Dále jsem dospěl k obecnému závěru, že z povahy tématu sledovaných děl je 

mediální sféra obecně zobrazována jako podřízená sféře politické a to napříč 

seriály a tedy bez ohledu na dobu vzniku.  

Naopak jsem ale nezjistil, že by ve sledovaném materiálu byly zástupci médií 

zobrazování podle jednoho opakujícího se vzorce.  

Právě výběr sledovaných děl tak sice, může rozšířit okruh děl, ve kterém je 

sledováno zobrazování médií. Zároveň je však výběr natolik specifický, že nelze 

hovořit o výrazném obohacení studia obrazu médií v populární kultuře.  

Možným rozvojem předkládané práce může být rozšíření okruhu sledovaného 

materiálu nebo rozšíření sledovaných témat. Mohlo by také dojít ke komparaci 

sledovaného materiálu s obodobnou tematikou z různých národních produkcí. 

Případně přímá konfrontace výsledků výzkumu s výzkumem jiných děl.  
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