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Abstrakt 

 Diplomová práce Reprezentace tlustých lidí ve vybraných mediálních obsazích je 

výzkumem publika na základě vnímání tloušťky u postav ze tří vybraných tuzemských 

seriálů. Práce vychází z literatury především týkající se Fat Studies. Výzkumná část je 

zastoupena kvantitativním i kvalitativním výzkumem. Kvantitativní metodou sběru dat 

byly samo vyplňovací dotazníky šířené po internetu. Kvalitativní poté polo 

strukturované rozhovory. Práce se snaží odpovědět na otázku, zda existuje souvislost 

mezi tloušťkou postav a jejich charakterovou oblíbeností u diváků. Tato souvislost se 

potvrdila pouze u postav, které jsou považovány za velmi tlusté, u jiných ne. Také se 

ukázalo, že existuje silná kladná korelace mezi oblíbeností povahy u postavy a vnímaní 

atraktivnosti postavy.  

 

 

Abstract 

Thesis Representation of fat people in chosen media content is audience research based 

on perception of thickness, related to characters from three selected czech television 

series. Fat Studies was primary science literarture source for thesis theory and practical 

research part is using both, quantitative and qualitative methodology. Quantitative 

method of data collection were self-serviced questionnaire shared throught internet. 

Qualitative method used half-structured personal interviews. 

Thesis is trying to answer, if there is existing correlation between thickness (body 

constitution) of character and popularity based on character personality. This correlation 
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was statisticaly confirmed only for characters, which are considered strongly obese. Not 

for any other type of characters. Another findings confirmed, that there is strong 

positive correlation between popularity of personality and character attractiveness. 
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Úvod 

Téma mé diplomové práce vychází z teoretického rámce studijního odvětví 

označované anglickým pojmem Fat Studies. Volně přeloženo do češtiny, studia 

tloušťky. V celé práci však budu využívat anglické sousloví, jelikož český 

překlad není adekvátní. Fat Studies nejsou v naší republice zatím nijak rozšířená. 

I z tohoto důvodu jsem se ve své práci rozhodla pro toto zaměření. Zjednodušeně 

můžeme považovat za cíl vědního oboru Fat Studies tlusté lidi. Zastánci tohoto 

oboru se zabývají tlustými lidmi, jak vnímají společnost a jak je společnost 

vnímána naopak jimi. 

 Než budu pokračovat dále v uvedení mé práce a nastínění její struktury. 

Považuji za velmi důležité odůvodnit, proč v práci budu bez jakýchkoli 

zabarvení a příkras používat slovo tlustý, tloušťka apod. Respektive, proč jsem 

tak již učinila a budu tak činit i nadále. Medicínský pohled považuje tloušťku za 

špatnou a tlustému člověku se připisují určité neduhy a je vlastně „nemocný“. 

Lékařské názvosloví zná pouze pojmy jako nadváha či obezita a to pouze 

v negativním vnímání těchto slov. Na základě asociací spojených s těmito slovy, 

jsem se uchýlila k používání slova tlustý, tloušťka apod. tedy až na podkapitolu 

Medicínský přístup. Druhým důvodem je snaha o sejmutí hanlivého zabarvení 

z tohoto slova. Pokud někomu řekneme, že je tlustý/ á, tak se nejedná o urážlivé 

slovo, ale o označení reality. Stejně tak, jako označení hubený/á by nemělo 

znamenat apriori něco dobrého. Lidé slovům jako je tlustý/ á přiřadili stereotypní 

přívlastky, které by nést neměla. Na základě těchto faktů proto nevidím nic 

špatného na užívání slov tlustý, tlustá apod., spíše naopak. 

Fat Studies má několik frakcí, stejně jako jiné obory. Většina z nich se však 

nesnaží prosazovat tloušťku a nabádat k ní ostatní. Podobně, jako je mou snahou 

sejmout negativní význam ze slova tlustý/ á, snaží se i oni o demytizaci dnešního 

světa. Ve kterém je stále dominujícím paradigmatem myšlenka, že tloušťka je 

špatná za všech okolností a jedná se vlastně o jistý druh nemoci. 

Cílem mé práce bylo provést výzkum, který by se týkal zároveň Fat Studies a 

zároveň médií. Zvolila jsem si proto výzkum publika, diváků, tří vybraných 

českých seriálů, kde se objevují i tlusté postavy. A mým úkolem bylo zjistit, jak 
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vnímají lidé media, ve kterých se objevují tlustí lidé a zároveň, zda fyzická 

konstituce postav má vliv na míru oblíbenosti povahy u postav.  

Práci jsem rozdělila do několika kapitol. První kapitolou je Teoretická část, která 

přiblíží historické a teoretické zarámcování tématu. Nejprve v rámci Fat studies. 

Dále HAES, což je zkratka pro Health at Every Size, přístup, který je na pomezí 

Fat Studies a Medicínského přístupu, jehož stručné představení následuje, stejně 

tak jako vymezení pojmu publika.  

V následující kapitole se věnuji metodologické stránce práce. Pro samotný 

výzkum jsem zvolila kvalitativní i kvantitativní výzkumné metody. Jako metodu 

sběru dat jsem zvolila polo strukturované rozhovory s 12 narátory za kvalitativní 

metody. A samo vyplňovací dotazníky šířené pomocí internetu za kvantitativní 

metody. Výsledky obou šetření jsem stručně shrnula a popsala v kapitole 

Analytická část. V závěru práce se pokusím o interpretaci zjištění na základě 

výzkumů jednotlivě i mezi sebou navzájem. Zda výsledky šetření potvrdí, či 

naopak zamítnou mé předem stanovené hypotézy.  

 

1. Teoretická část 
V této části práce se budu věnovat vysvětlení stěžejních pojmů a teorií. Nejprve 

se pokusím okrajově shrnout historii Fat Studies
1
, zlomové okamžiky, 

průlomové publikace, organizace apod. Fat Studies jsou zde stěžejním 

teoretickým rámcem. Vycházela jsem ze základní premisy Fat Studies, že 

tloušťka je ve společnosti vnímána jako negativní jev, a proto bude existovat 

spojitost mezi tělesnou konstitucí (tloušťka, hubenost) seriálových postav a 

jejich oblíbeností. Proto je důležité představit si hlavní myšlenky tohoto, dnes 

již, vědního oboru.  Pro ucelený pohled připojím taktéž medicínské hledisko a 

také vysvětlím v dnešní době v celku populární pojem health communication. 

Medicínské hledisko a health communication stojí v opozici Fat Studies a 

propagují hlavní paradigma dnešní doby, tloušťka je nemoc a je třeba s ní 

bojovat. A v neposlední řadě termín publikum, chápání aktivního publika a 

publika jako subkultury. Prováděla jsem dva dílčí výzkumy a oba se týkaly 

                                                 
1
 V našem jazyce není přesný ekvivalent pro přeložení pojmu Fat Studies. Bylo by možné tento termín 

přeložit pravděpodobně jako Studia tloušťky. Vzhledem k téměř každodennímu užívání anglického 

jazyka na akademické půdě, jsem se však rozhodla tento termín ponechat v původním jazyce. 
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diváků a jejich názorů na určité seriály a postavy v nich, proto je důležité říct, co 

znamená pojem publikum a jak jej chápeme. 

 

1.1 Fat studies 

Fat Studies je interdisciplinární vědecký obor. Autoři Rothblum a Solovay v 

knize The Fat Studies Reader (2009) vysvětlují základní myšlenku tohoto oboru 

v opozici k převládajícímu paradigmatu
2
 dnešní doby. V rámci tohoto 

paradigmatu je tloušťka
3
 považována za selhání jedince a chápána negativně. Fat 

Studies se vůči tomuto názoru vymezují a považují tloušťku za součást jedince a 

přiklání se k tomu, že se jedná o osobní a svobodné rozhodnutí jednotlivců. Na 

základě vnímání těla podle Fat Studies, by jedinec, s jakoukoli fyziognomií 

neměl být vystavován diskriminaci v práci, v osobním i ve společenském životě 

či jakýmkoli jiným perzekucím. Prosazují tedy rovnost všech, bez ohledu na 

jejich tělesnou hmotnost a kritizují pejorativní sociální postoje spojené 

s tloušťkou.  

 

1.1.1 Historie Fat Studies 

Počátek Fat Studies lze datovat do roku 1967, kdy se v New Yorku sešlo okolo 

500 lidí, kteří poprvé veřejně protestovali proti předsudkům spojeným 

s tloušťkou. Protest doprovázelo pálení knih o hubnutí, taktéž fotek Twiggy a 

proklamování hesel jako: „Fat Power“, „Budha Was Fat“, nebo „Help Cure 

Emaciation“ 
4
 (Cooper, 2008). Na popud tohoto setkání byla v roce 1969 

založena v USA první organizace hájící zájmy tlustých lidí pod názvem 

„National Association to Aid Fat Americans“. Dnes je tato organizace známá 

pod zkratkou NAAFA, tedy „National Association to Advance Fat Acceptance“. 

(Saguy, 2013) Organizaci založili tři muži, jejichž ženy se v životě potýkaly 

s fatphobií
5
, William Fabrey, Joyce Fabrey and the Llewellyn Louderback.  

                                                 
2
 Pokud nahlížíme na paradigma jako Thomas Kuhn či Robert K. Merton. Tedy, že ve společnosti existuje 

jedno převládající paradigma, hlavní vědní obor/ vnímání určité problematiky, a několik vedlejších, které 

však mohou hlavní paradigma nahradit v období vědecké revoluce. 
3
 V celém textu budu používat slova jako tlustý, tloušťka apod., nikoli nadváha a obezita. Je to z důvodu, 

že druhotně uvedené pojmy reflektují patologický termín, spojený se zdravotními problémy, a ne vždy 

tomu tak je. Více rozvedu tuto myšlenku v podkapitole věnující se medicínskému přístupu.  
4
 Volně přeloženo jako: Síla tlustých, Budha byl tlustý a Pomozme léčit vyhublost. 

5
 Nehezké zacházení druhých s člověkem, pouze na základě jeho vyšší váhy.  
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Naposledy zmíněný L. Louderback byl novinář, který vydal provokativní článek 

v The Saturday Evening Post s názvem "More People Should be FAT".  NAAFA 

sama sebe prezentuje jako neziskovou, občansko-právní organizaci, která se 

věnuje snaze o ukončení diskriminace spojené s hmotností, v jakékoli podobě. 

Cílem NAAFA je vybudování společnosti, kde lidé všech tělesných rozměrů 

budou přijati rovnocenně a s důstojností ve všech aspektech života. Tohoto cíle 

se snaží dosáhnout skrze advokacii, vzdělávání veřejnosti a všeobecné podpory.
6
 

Dle britské socioložky Charlotte Cooper lze historii aktivistických momentů Fat 

Studies přirovnat k historii feminismu. Oba tyto „aktivistické směry“ 

prostupovaly dějiny v jakýchsi vlnách. U Fat Studies bylo založení NAAFA 

hlavním milníkem první vlny, která trvala v období mezi roky mezi 1967 až 

1989. První vlna byla kritickou reakcí na paradigma tehdejší doby, které 

považovalo tloušťku za špatnou a tlusté lidi za méněcenné (Cooper, 2008). Za 

další důležité body, které lze taktéž zařadit do první vlny, můžeme považovat 

následující. V roce 1973 vznikla z radikální části NAAFA feministická 

organizace The Fat Underground
7
.  The Fat Underground se mimo jiné věnovala 

zvyšující se míře předsudků ve vědecké oblasti.  Velkou část energie FU 

vynakládá na feministické skupinové terapie, které mají ženám poskytnout 

prostor k přijetí sebe sama a možnost zvládnout osobní i politickou stránku 

útlaku a útoku na jejich osobu, kvůli hmotnosti (Cooper, 2008).  

Mezi průlomová díla, zabývající se diskriminací tlustých patří kniha zakladatelů 

NAAFA, Fat Power: Whatever You Weight Is Right. A také kolektivní dílo 

Shadow on a Tightrope: Writings by Women on Fat Oppression. Druhá zmíněná 

kniha je souborem několika aktivistických dokumentů, které pocházejí od mnoha 

autorů. Příspěvky jsou napsány různými literárními formami, v knize můžeme 

narazit například na básně či eseje a mnohé další útvary. Distributorem Shadow 

on a Tightrope byla organizace FU a jednalo se o první almanach týkající se této 

problematiky. Neméně důležité především pro běžnou populaci, nejen pro lidi 

zabývající se tímto tématem, bylo vydání prvního časopisu zaměřeného na dámy 

s větší konfekční velikostí, takzvané plus-size ženy. Časopis se vydával od roku 

                                                 
6
 NAAFA [online]. 2016 [cit. 2016-12-11]. Dostupné z: 

http://www.naafaonline.com/dev2/about/index.html 
 
7
 Obecně se pro tuto organizaci používá zkratka FU, proto ji v textu budu také nadále používat.  
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1979 až do pozdních 90. let a nesl název BBW, což je zkratka slovního spojení 

Big Beatiful Woman
8
 zavedeného Carole Shaw. Přestože se časopis na konci 90. 

let přestal vydávat, můžeme si jej přečíst dodnes. Členové původní redakce 

v době nástupu doby internetu začali BBW vydávat online, dnes si jej tedy 

můžeme přečíst online.
9
  

Ve Velké Británii se projevil zájem o Fat Studies později než v USA. První 

aktivistickou skupinou v Británii byla The London Fat Women's Group působící 

v letech 1985 až 1989. Distribuovali knihu Shadow on a Tightrope v Anglii i 

v Evropě a zasloužili se o otevřený dokument na BBC, týkající se vytvářeného 

nátlaku ze strany médií a dietologického průmyslu na tlusté lidi. Dokument nesl 

název Fat Women Here To Stay (1989). Konec skupiny nastal po uskutečnění 

konference pro tlusté ženy, The London Fat Women's Conference (1989). 

Konference vzbudila zájem tisku a získala velmi negativní ohlasy, což bylo 

začátkem konce britské skupiny podporující Fat Studies. (Cooper, 2008)  

Obecně lze první vlnu historie Fat Studies shrnout a charakterizovat jako malý 

počet izolovaných prvků s nedostatkem literatury a nevalným přijetím ve 

společnosti. 

Druhá vlna v 90. letech oproti tomu byla příznačná masivním šířením myšlenek, 

velkým množstvím událostí, novými skupinami a přístupy. Z tohoto důvodu 

přiblížím jen ty nejvýznamnější.  Důležitým aspektem pro toto šíření bylo přijetí 

aktivismu ve více státech, nejen v USA, ale i po celém světě. A také, že ideje 

tohoto hnutí se začaly objevovat ve středním proudu společenského vnímání. Na 

základě těchto faktů byli vydavatelé otevřenější k publikování knih týkajících se 

Fat Studies, což zákonitě vedlo k dalšímu rozšiřování myšlenek. Jak jsem již 

zmínila výše, v této vlně vznikalo mnoho skupin a organizací. Vyzdvihnout si 

zaslouží Allegro Fortissimo in France, které si začalo všímat situace v módě. 

Mimo jiné se jim podařilo dosadit na přehlídková mola modelky z řad tlustých 

žen a dívek. Podporovatelem a propagátorem tlustých modelek byl i tehdejší 

slavný fotograf William Klein, jeho fotografie
10

 žen ve velké vaně se těší 

popularitě dodnes. Postupem času se však stalo odvětví módy příliš omezeným 

polem působnosti a Allegro Fortissimo in France rozšířilo své zaměření i jiným 

                                                 
8
 Existuje i ekvivalentní zkratka pro muže: Big Beatiful Man (BBM), nebo Big Handsome Man (BHM), 

nebo Big Hulking Men (taktéž BHM). 
9
 www.bbwmagazine.com 
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směrem. Jednalo se například o zlepšení lékařské péče pro tlusté lidi ve Francii. 

Skupina je dodnes velmi aktivní a má všestranný přístup k aktivismu, zabývá se 

sportem, wellnesem, uměleckými aktivitami, ale i konstrukcí architektury, či 

nábytku určenému pro veřejná prostranství, vše s antidiskriminačním přístupem 

k zástupcům tlusté populace.  

NAAFA také v této etapě ustanovila nový pojem, Fat Admirer, který označuje 

lidi, kteří za sexuální partnery preferují tlusté jedince. Tato frakce si získala 

poměrně hodně zástupců, ovšem i odpůrců. Jedním z odpůrců byla Karen 

Stinson, feministická aktivistka, která upozornila na riziko, že může nastat 

situace, kdy partner má toho druhého radši, čím více váží. Což by mohlo vést 

k osobní nesvobodě v rozhodování a dojít až ke zneužívání. Také by mohlo dojít 

na základě nedobrovolného „vykrmování“ k vážným zdravotním potížím. 

(Cooper, 1998)  

V druhé vlně došlo také k pozitivnímu nárůstu množství a různorodosti oblečení 

ve větších velikostech. Co se však nezměnilo, nesnížilo, byla četnost negativních 

„obrazů“ tlustých lidí ve sdělovacích prostředcích. (Cooper, 2008) 

Třetí vlna, zatím poslední, trvá od roku 2000 do současnosti. Vyznačuje se 

ustanovením nových aktivistických hnutí. Jednou z nejdůležitějších událostí třetí 

vlny je vydání zprávy o globální epidemii obezity Světovou zdravotnickou 

organizací
11

. Tento dokument vyvolal bouřlivé reakce v oblasti veřejné politiky 

a společenských postojů vůči tlustým lidem a vytvořil pocit naléhavosti a 

bezprostřednosti aktivně bojovat proti tloušťce. Dřívější hovory ohledně přijetí 

tlustých lidí do společnosti se proměnily na požadavky o osvobození a o zásadní 

změnu v postoji. Aktivismus je stále viditelnější, nejen mezi aktivisty, ale i 

v širších kulturních kontextech. Nejen díky publikované zprávě WHO o obezitě 

se ve společnosti projevuje snaha o propagaci zdravého životního stylu. 

Publikace výše zmíněné zprávy však přispěla k faktu, že i přes všechny snahy 

aktivistů, je tloušťka stále považována za nemoc. Ve třetí vlně se také vymezují 

dva odlišné postoje uprostřed Fat Studies. Prvním je radikální přístup, který se 

ohrazuje proti ustáleným vzorcům o zdravém tělesném vzhledu. (Wann, 2009) 

Do značné míry Fat Studies popírají zdravotní rizika spojená s tloušťkou a také 

ekonomické hledisko spojené s jejich léčbou. Druhý pohled a jeho zastánci 

                                                                                                                                               
10

 Viz. příloha č. 1 
11

 The World Health Organization's 
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začleňují do svých prací myšlenku, že zdravý jedinec může být v jakémkoli těle. 

Jedná se vlastně o zdravý životní styl lidí, bez ohledu na jejich hmotnost. Tímto 

směrem se ve svých pracích zabývají například Aphramor 2005, Bacon 2005, či 

Robison 2005. Pravděpodobně nejznámějším zpracováním této myšlenky je 

kniha Lindy Bacon, HAES – Health At Every Size
12

 (2010).  

Za pokrok můžeme považovat nahrazení či rozšíření uzavřených skupin z první 

a druhé vlny otevřenými podpůrnými sociálními projekty a prostory. Například 

v Londýně existuje noční klub s názvem Unskinny Bop. Nejedná se o klub 

výhradně pro tlusté, ale o podnik, který je otevřen všem a apeluje na strávení 

času v přítomnosti hudby, tance a komunity, která je antidiskriminační. Jde o 

zcela nový koncept, oproti dříve otevřenému baru Planet Big Girl, který se 

zaměřil především na přilákání Fat Admirer lidí. (Cooper, 2008) 

Značnou proměnou prošla také média, především díky nástupu internetu. 

Internet umožnil lidem publikovat své názory v mnohem větším měřítku než 

dříve. Došlo k takzvané demokratizaci médií, vytvoření „nových médií“ a self – 

publishing, mediální obsahy mohl začít tvořit a publikovat téměř každý. 

(Livingstone, 1999) Jedná se především o blogy, vlogy, webové stránky, 

publikování na sociálních sítích a mnohé další. Na Facebooku je například 

veřejná skupina s názvem Fat Studies, kde členové sdílejí a probírají nové 

poznatky a publikace týkající se této problematiky. Dalším příkladem, co 

umožnil internet, jsou výše zmíněné vlogy různých dívek, které radí s módou, 

životem, praktickými věcmi, zkrátka se vším, stejně tlustým dámám. Snaží se 

poukázat především na to, že nejen hubené slečny, dámy, ženy mohou mít šmrnc 

a předávají jim kus svého sebevědomí.  

Pokusila jsem se nastínit problematiku Fat Studies v průběhu dějin za pomoci, 

dle mého názoru, nejdůležitějších a zlomových okamžiků. V dnešní době je stále 

více sebevědomých žen, které jsou tlusté a staví se proti dominantnímu modelu 

společnosti, převládajícímu paradigmatu, tloušťka je špatná. V naší republice 

mohu dát za příklad spisovatelku Halinu Pawlowskou, moderátorku Vychytávek 

na Streamu, Áju Agnerovou
13

 a za mužskou část populace mohu uvést např. 

známého kuchaře Zdeňka Pohlreicha. Obecně vzato se u nás stále ještě Fat 

Studies nerozšířila mezi veřejnost a jen málo kdo ví, že existuje vědní obor 

                                                 
12

 Více o teorii HAES v samostatné podkapitole  
13

 Díly jejího pořadu na online televizi Stream, mají téměř 16 mil. shlédnutí, k 6. 1. 2017. (stream.cz)  
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zabývající se tloušťkou. Budoucnost tohoto Fat Studies proto vidím, v další 

invazi a orientaci na zdraví v každém těle. A také boje proti fatphobii, která se 

projevuje nejen u dětí, ale i u dospělých. A proti ostatním diskriminacím, které, 

ač si to mnozí neuvědomují, v naší společnosti stále existují a vzhledem 

k propagaci zdravého životního stylu se i stupňují. Přestože být tlustý 

neznamená nutně, nežít zdravě a nebýt zdravý. 

 

1.1.2 HAES 

Pod zkratkou HAES se skrývá anglický pojem, Health At Every Size, v překladu 

zdraví v každé „velikosti“. Což je revoluční pohled, dříve se tlustí lidé spojovali 

pouze s přívlastky jako líní, nemocní, nekompetentní a hubení naopak 

se vzdělaní, zdraví apod. (Dutta, 2008 - The Fat Studies Reader) Medicínský 

přístup považuje tloušťku za špatnou, Fat Studies naopak za bezproblémovou, 

tedy některé frakce. Přístup HAES je dle mého názoru někde na pomezí, 

přestože se oficiálně jedná o jeden z radikálních směrů Fat Studies. Pro HAES je 

důležité sebe pojetí a sebe přijetí každého z nás. Zastánci této ideje neříkají, že 

každý musí být zdravý a jakákoli tloušťka je bez rizik. Pouze podporují 

myšlenku provozování každodenních praktik vedoucích ke zdraví, a že zdraví 

lidé mohou být i tlustí, a naopak nemocní můžou být i ti hubení. Při určování 

tloušťky se často používá BMI
14

, který však zohledňuje pouze váhu. Pokud se 

vymykáte tabulkovým hodnotám, jste bráni jako nemocní, pokud ne, jste zdraví. 

Už se nebere v potaz, zda máte vysoký krevní tlak, cukrovku, problémy 

s kardiovaskulárním oběhem a jiné, což se lidem zastávající myšlenky HAES 

nelíbí. Chtějí, aby lidé brali v potaz veškeré faktory týkající se zdraví. HAES 

není obecně proti hubnutí, ale spíše proti bezmyšlenkovité honbě za cílem, být 

hubený. Mnoho lidí chce zhubnout, i se jim to podaří, ale už nehledí na 

prostředky, kterými svého cíle dosáhnou. Mnohdy si zdravotně ublíží více, než 

kdyby zůstali tlustí. Důležité, co propaguje idea HAES, je se o sebe a o své tělo 

starat a brát na něj ohledy při jakékoli váze. Byl vytvořen také seznam 5 

základních bodů, které by měl člověk dodržovat a tím docílít zdraví a 

spokojenosti v každém těle. (Burgard, 2009) 

                                                 
14

 Body Mass Index, slouží k výpočtu míry tloušťky. Více v podkapitole zabývající se medicínským 

hlediskem. 
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1) Zlepšit svůj zdravotní stav: zaměřit se na emocionální, fyzickou a duševní 

pohodu bez snahy zhubnout či docílit určité „ideální váhy“. 

2) Sebe přijetí své velikosti: dovednost umět si vážit a ocenit rozmanitost 

tělesných tvarů a jejich velikostí, včetně své vlastní, místo idealizovaných 

fyziognomických vlastností. 

3) Radost z dobrého stravování: potřeba jíst vychází z interních podnětů hladu, 

sytosti, chuti a požitku. Každý máme individuální nutriční potřeby. Je třeba 

jim určitým způsobem naslouchat, a ne dodržovat drastické diety a 

stravovací plány.  

4) Radost z pohybu: je třeba podporovat veškeré fyzické aktivity pro potěchu a 

zdravotní výhody, ne primárně kvůli hubnutí.   

5) Konec předsudků: uznání, že tvar těla, jeho velikost, nebo hmotnost není 

důkazem jakéhokoli stravování, míry fyzické činnosti, osobnosti, 

psychologických problémů, či charakteru. Potvrzení, že krása se skrývá 

v každém těle. (Bacon, 2010) 

 

1.2 Medicínský přístup 

Z lékařského hlediska je tloušťka nazývána nadváhou či obezitou. Podle toho, 

jaké hodnoty dosahuje Váš BMI. Body Mass Index (BMI), respektive jeho 

základy byly položeny již v první polovině 19. století Adolphem Queteletem. 

V dnešní podobě, jakožto ukazatel případné nadváhy a obezity, byl publikován 

v roce 1972 Ancelem Keysem v Journal of Chronic Diseases. Za pomocí BMI 

spočítáme poměr lidské váhy v kilogramech a druhé mocniny výšky v metrech, 

výsledek porovnáme s tabulkou a hned víme, zda máme normální váhu, 

nadváhu, či jsme obézní. 
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Index se používá pro muže, ženy i děti. Tabulka hodnot se se nijak nemění a 

nebere se v potaz ani věk, rasa, stavba kostí, nebo podíl svalů v těle (Anderson, 

2012). Kategorie uvedené v tabulce jsou používány po roce 1998, kdy se 

hodnoty pro BMI změnily prakticky ze dne na den. A sice, v roce 1998 Federální 

vláda v USA snížila na základě doporučení od Národního Institutu Zdraví
15

 

hodnoty kategorií: podváha, normální váha, nadváha a obezita. (Oliver, 2006) 

Přesný důvod není znám, respektive nebyla podána oficiální zpráva. Převládá 

však domněnka, že tak bylo učiněno z vzestupného trendu přibývání na váze a 

mělo se jednat o preventivní opatření, aby si lidé dříve uvědomovali, že 

tloustnou. Tato změna ovlivnila mnoho Američanů, v podstatě ze dne na den, se 

z 29 milionů Američanů s normální váhou, stalo 29 milionů lidí s nadváhou, jen 

kvůli posunutí kategorií. Když se tito noví občané s „nadváhou“ připočítali 

k ostatním, celkem 97 milionů dospělých Američanů, patřila do kategorie 

nadváha, více jak polovina populace tehdejší doby. (Karnehed, Rasmussen, 

Hemmingsson, & Tynelius, 2006) Nicméně, přes tento drobný historický 

paradox, se BMI k určení míry nadváhy a obezity v populaci používá doposud a 

platí za bernou minci. Na oficiálních stránkách WHO nalezneme interaktivní 

mapu a graf, kde si můžeme najít jednotlivé země a podívat se, jak jsou na tom 

jejich obyvatelé s nadváhou a obezitou u svých obyvatel. Jedná se o výzkumy 

z roku 2010 a 2014, lze změnit kritérium třídění dat, můžeme si zvolit rok, i 

pohlaví v jednotlivých zemích. Pokud se podíváme na vizualizovaná data pro 

obě pohlaví za rok 2014 v České republice, zjistíme, že obezitou trpí téměř 27 

                                                 
15

 National Institute of Health (NIH) 
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%
16

 obyvatel republiky
17

. Zdravotní organizace vidí problém právě v obezitě, 

tedy ve zvyšujícím se počtu lidí s BMI vyšším než 30. Je vědecky dokázáno, že 

obezita s sebou může nést mnoho zdravotních rizik. Nadváha
18

 a obezita jsou 

hlavními rizikovými faktory pro řadu chronických onemocnění, včetně diabetes, 

kardiovaskulárních onemocnění a rakoviny. Dříve se tento jev považoval za 

problém pouze v zemích s vysokými příjmy, dnes je na vzestupu i v zemích s 

nízkými a středními příjmy, zejména v městském prostředí.
19

 Obecně je 

zvyšování počtů lidí s nadváhou a obézních lidí vnímáno, jako jeden z největších 

problémů současné doby a je uznáván všeobecný úzus, že se s ní musí bojovat, 

jako by to byla jakákoli jiná nemoc. S bojem proti zvyšování tělesné hmotnosti 

je spjat pojem health communication
20

. Komunikaci jako takovou lze definovat 

jako interakci za pomoci verbálních i neverbálních prostředků, což vede ke 

sdělení významů. (McQuail, 2009) V tomto případě je cílovým sdělením šíření 

zdravého životního stylu, a snaha podpořit a posílit zdraví lidí, zjednodušeně 

řečeno. Stejně jako v každodenním životě a „běžné“ komunikaci, i tuto můžeme 

rozdělit na různé roviny. Intrapersonální, interpersonální, skupinovou, 

meziskupinovou, institucionální a celospolečenskou. (Reifová, 2004) V každé 

této rovině může probíhat health communication. Nejčastěji pravděpodobně 

zachytáváme sdělení z celospolečenské roviny komunikace, a to prostřednictvím 

různých médií. Ta se nám často různými formami snaží říct: „Žijte zdravěji!“. 

Ať se jedná o různé pořady o hubnutí, cvičení, meditaci, či doporučení návštěvy 

lékaře známou osobností, která díky prevenci onemocnění předešla… Health 

communication již zaznamenala úspěchy. Existuje již poměrně velké množství 

vědeckých prací, zabývajících se pozitivními účinky mediálních kampaní na 

zdraví, respektive jeho zlepšení. Například výzkum zaměřený na vliv médií a 

mediálních kampaní na pohyb u dětí, potvrdil pozitivní korelaci mezi zvýšenou 

propagací sportu/ pohybu u dětí a jeho realizací ve větší míře. (Huhman et al., 

2010) Nebo národní protikuřácká mediální kampaň v USA, měla za následek 

zvýšení počtu lidí, kteří chtěli zanechat kouření. (McAfee et al., 2013)  

 

                                                 
16

 Viz. příloha č. 2) - PrntScr pořízený 13. 11. 2016 
17

 (http://gamapserver.who.int/) 
18

 BMI 25-30 
19

 (http://www.who.int/topics/obesity/en/) 
20

 Taktéž jako pojem Fat Studies, ponechám i tento v původním jazyce. 

http://gamapserver.who.int/
http://www.who.int/topics/obesity/en/
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1.3 Publikum 

Považuji také za důležité vymezit pojem „publikum“ (odvozeno od latinského 

publikum-veřejnost, stát či obec
21

 ), jelikož analytická část práce je prováděna 

právě na členech publika. Tento pojem má mnoho různých významů a projevů. 

Publikum, mediální publikum, ve vnímání „(…) institucionalizovaného 

kolektivního uživatele či příjemce nějakého sdělení je metonymicky přeneseno 

z kontextu divadla (…)“ (Jirák, Köpplová, 2009, 191) a podobných představení. 

Kde je pro obecenstvo typické vymezení jednoty místa a času, tedy prostředí 

sdílené účastníky komunikace. Postupem času se utvořila podoba publika, jako 

soubor uživatelů, kteří nesdílejí stejný fyzický prostor ve stejný čas, ale přesto 

stále sdílejí stejný mediální produkt. (Jirák, Köpplová, 2009, 193) Při 

formulování přesné definice pojmu „publikum“ se objevují občas potíže. Je to 

právě proto, že zde není „((…) žádná trvalá ucelená jednotka, kterou bychom 

mohli izolovat a identifikovat jako mediální publikum, žádný samostatný objekt, 

který je nepochybně ‚zde‘ a my jej můžeme zkoumat a analyzovat.“ (Moores 

2000: 1–2) Existuje však obecně uznávaná definice publika, kterou najdeme 

například v knize Denise McQuaila: „„Publikum“ je kolektivním označením 

denotujícím „příjemce“ v jednoduchém sekvenčním modelu procesu masové 

komunikace (zdroj, kanál, sdělení, příjemce, účinek), který vytvořili průkopníci 

tohoto oboru (např. Schramm, 1955). Je to výraz, který dobře chápou 

teoretikové i praktikové médií a sami uživatelé médií v něm rozeznávají 

jednoznačný popis sebe samých.“ (McQuail, 2009, str. 406) „V běžné 

komunikační praxi (…) odkazuje výraz publikum prostě a jednoduše k čtenářům, 

divákům či posluchačům nějakého média a k základním sociodemografickým a 

sociálně psychologickým charakteristikám, které tito uživatelé médií vykazují.“ 

(Jirák, Köpplová, 2009, 187)  

Mediální publikum není však pojem několika posledních let. Denis McQuail ve 

své knize Audience Analysis uvádí, že prvopočátky mediálního publika, tak jak 

ho známe dnes, se objevují již u obecenstva/ publika v antických amfiteátrech. 

Už tehdy měla představení rysy shodné s dnešními mediálními publiky 

(organizace, veřejný projev, speciální role účinkujících a publika…). Důležitým 

milníkem v dějinách médií a mediálního publika byl vynález knihtisku
22

. Díky 

                                                 
21

 (Jirák, Köpplová, 2009, str.186) 
22

 Polovina 15. století.  
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němu bylo možné šířit díla rychleji, efektivněji i do větších vzdáleností. 

(McQuail, 1997, str. 3-10) Rozšíření tištěných médií mělo za následek 

ustanovení čtenářské obce a posléze čtenářské veřejnosti, což vedlo k prvnímu 

disperznímu publiku. Pro přijetí sdělení nebylo již zapotřebí jednoty času a 

místa. (Jirák, Köpplová, 2003, str. 88)  

Kromě šíření knih mezi jednotlivce, populaci, se podílela na vzniku publika 

periodická média. Ta se začala objevovat na počátku 18. století, tedy ta, která 

začala získávat stálé odběratele. Periodika byla obsahově diferenciovaná 

s ohledem na rozdíly mezi lidmi, především s ohledem na třídy, statusy a 

vzdělání. Postupem času, ruku v ruce technologickými inovacemi, se dosavadní 

trh s médii, knihy, periodika, změnil v tržní odvětví, které je schopno dodávat 

sdělení milionům lidí zároveň. Spolu s dalším šířením médií se rozvíjel i 

reklamní průmysl, který umožňoval financovat laciné deníky a časopisy. Tento 

fakt vedl ke stále větší diferenciaci publika, nezávisle na místě a času. 

(McQuail,1997) 

Naopak zpět k počátečnímu pojetí publika, tedy spjatí s konkrétním místem, vedl 

vývoj nového média, filmu a jeho promítání v kinech. Publikum se opět scházelo 

na určitém místě, za účelem recepce stejného sdělení, což připomíná spíše 

publikum divadelních představení než tištěných médií. Byl to právě film, který 

pomohl utvořit takzvané „masové publikum“. Lidé na mnoha místech, mají 

možnost sledovat tentýž obsah, bez jediné změny
23

. (ibid.) Masové publikum je 

dle Herberta Blumera nositelem těchto vlastností: Je 1) početné, 2) velmi 

rozptýlené, 3) neinteraktivní a anonymní, 4) heterogenní, 5) neorganizované a 

neschopné samostatné akce, 6) je předmětem řízení a manipulace. (Blumer, 

1939)   

Dalším historickým milníkem bylo, začínaje rokem 1920, zahájení rozhlasového 

vysílání. Rozhlasové vysílání z počátku nebylo dostupné všem, proto bylo 

publikum závislé na technologii. Vůbec poprvé mohlo být publikum definováno, 

jako vlastníci přístrojů pro příjem vysílání.
24

 (McQuail,1997) V 30. letech 20. 

století započalo v USA a Evropě pravidelné televizní vysílání. V Česku se 

začátek televizního vysílání datuje do roku 1953. (pozn. aut.) S postupnou 

                                                 
23

 Oproti divadlu, kde prvek „živého“ představení s sebou nesl drobné změny. (McQuail,1997) 
24

 Jisté předzvěsti této definice můžeme vidět již v telefonních a telegrafických evidencích.  
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expanzí radiových, a především televizních přijímačů se publikum stávalo stále 

více masovým publikem.  

S neustálým vývojem technologií se stala média interaktivní. Vynález počítačů, 

internetu, chytrých telefonů apod. Tato interaktivní média umožnila „(…) 

formování difuzního publika, tedy „všudypřítomného“ publika, jež je vystaveno 

mediální nabídce prakticky neustále, a současně publika rozptýleného nejen 

v čase a prostoru, ale nejednotného také co do nabízeného mediálního 

produktu.“ (Jirák, Köpplová, 2003, str. 93)  

 

1.3.1 Vztah publika a médií 

Existují dva základní přístupy vnímání role publika k médiím. Média jsou 

v tomto vztahu vnímána, jako silnější partner. Historicky starší přístup, považuje 

publikum za pasivního účastníka, přijímajícího sdělení, tak jak je. Mladší 

přístup, kdy je bráno publikum jako aktivní účastník, přisuzuje publiku podíl na 

utváření kulturního prostředí. (Jirák, Köpplová, 2003, str. 102)  

V rámci této práce vycházím z mladšího přístupu, tedy, že publikum je aktivní 

účastník v přijímání sdělení. Jedná se o teorii popírající pasivnost mediálního 

publika v přijímání informací, a naopak připouští aktivní zapojení, často 

nevědomé, při vytváření pocitů, dojmů a vjemů ze sdělených zpráv v rámci 

svých osobních a sociálních kontextech. (Chandler, Munday, 2011) Proto může 

být dekódování mediálních sdělení ovlivněno např. rodinným zázemím, vírou, 

hodnotami, kulturou, preferovanými zájmy, vzděláním, zkušenostmi apod. Již 

zmíněnou definici aktivního publika rozšiřují někteří autoři ještě dále. Např. 

autoři
25

 článku The television audience: A revised perspective dodávají, že 

publikum ovlivňuje nejen vnímání a zpracování sdělených informací, ale také je 

zapojeno do určování toho, s jakým obsahem média vystupují a s jakým cílem. 

Čím mají média uspokojit požadavky a přání publika, se inspirují u něj 

samotného. (ed. by P.Marris, Media studies, str, 438-454) „Aktivní teorie“ 

publika je většinou vnímána v přímém kontrastu s tradičními účinky médií
26

. J. 

Kitzinger však upozorňuje na fakt, že přestože je publikum aktivním účastníkem, 

                                                 
25

 Denis McQuail, Jay G. Blumler a J. R. Brown 
26

 Média byla dříve považována za tkzv. „magickou střelu“, lidé se domnívali, že mají moc utvářet 

veřejná mínění a aktivně se podílet na každodenním životě jedinců a částečně ho utvářet. (pozn. autora) 
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neznamená to, že zcela vymizel účinek a vliv médií na publikum. (ed. by 

G.Philo, 1999, 3-20)  

 

1.3.2 Publikum jako subkultura 

Jelikož se má práce zaměřuje na vybrané seriály a na jejich publikum,
27

 je 

možné na publika těchto mediálních sdělení nahlížet jako na subkulturu. Jedná 

se o publikum, pro které je společným rysem věrnost k určitému zdroji, kanálu, 

médiu. Lidé patřící do tohoto typu publika se často identifikují s tímto médiem a 

po dobu existence zdroje sdělení se mohou utvořit relativně silná seskupení. 

(Huk, 2007, str. 83) Například stránku Ulice na Facebooku sleduje více jak 

350 000 lidí, Ohnivý kuře více jak 30 000 a Přístav téměř 15 000. Ve všech 

případech se na stránkách objevují různé sestřihy, bonusy, novinky a upoutávky 

od tvůrců seriálů, které lidé, mnohdy dost vášnivě, komentují a diskutují.  

2. Metodologie 
„Metodologie se zabývá systematizací, posuzováním a navrhováním strategií a 

metod výzkumu.“ (Jeřábek, 1992) Metodologie se často rozděluje na metodologii 

obecnou a metodologii speciální. Metodologie obecná se zabývá otázkami 

celých vědních disciplín, či vědy vůbec. U speciální metodologie jde o použití 

specifických metod v konkrétním oboru, disciplíně. Třetím možným použitím 

pojmu metodologie je označení „popisu uspořádání výzkumné akce.“ (Hendl, 

2008) ve vědeckých textech. Toto pojetí aplikuji také ve své práci. 

 Cílem mého výzkumu je zjistit, zda si lidé všímají tlustých lidí v médiích, v 

seriálech a zda fyziognomie postav ovlivňuje jejich oblíbenost u diváků. 

Rozhodla jsem se pro dva dílčí výzkumy. Jeden využívá kvalitativní výzkumné 

strategie, druhý kvantitativní. Kvalitativní výzkum jsem prováděla za pomoci 

polostrukturovaných rozhovorů s diváky, kteří sledují jeden z vybraných seriálů 

(Ohnivý kuře, Přístav, Ulice). Kvantitativní výzkum byl proveden za pomoci 

dotazníků šířených po internetu a týkal se oblíbenosti postav v seriálu Ulice. 

Kvalitativní metody jsou v tomto případě vhodnějším řešením, pomáhají nám 

porozumět zkoumané realitě a jednotlivým situacím. (Disman, 2011) Jejich 

cílem je „(…) odkrýt význam podkládaný sdělovaným informacím.“ (Disman, 

2011: 285)  



   

17 

 

17 

 

1.4 Design výzkumu  

2.1.1  Kvantitativní výzkum 

Kvantitativní výzkum jsem provedla za pomoci elektronického dotazníku, 

CAWI
28

, který byl utvořen tak, aby byli respondenti schopni ho sami vyplnit. 

Výhodami kvantitativního výzkumu za pomoci CAWI je rychlý a přímočarý 

sběr dat. Sebraná data jsou přesná, numerická a vykazují velkou míru reliability. 

(Hendl, 2008, str. 46-47) Elektronický dotazník jsem vytvořila na internetových 

stránkách www.survio.com. Existuje několik webových stránek, kde je možné si 

dotazník vytvořit, kromě již zmíněného, také: www.vyplnto.cz, 

www.mojeanketa.cz, www.click4survey.cz. Nejdříve jsem se rozhodla využít 

stránky vyplnto.cz, ale po sepsání poloviny dotazníku jsem zjistila, že není 

možné vytvořit tabulku se škálami.  Poté jsem vyzkoušela i ostatní zmíněné a 

nejvhodnější volbou se mi jevil web survio.com, kde mě zaujalo jednoduché 

grafické zpracování a příjemné uživatelské prostředí pro mě, jako tvůrce i 

následně pro respondenty při vyplňování. Dotazník by měl být také stále 

k dispozici k nahlédnutí na internetu
29

, obsahuje uzavřené, polouzavřené otázky 

a také tabulky se škálami. 

Dotazník lze rozdělit do tří částí: sociodemografické údaje, zjišťování postojů 

k jednotlivým postavám ze seriálu Ulice, a nakonec otázky týkající se fyzického 

vzhledu respondentů a jejich sebe pojetí. Klíčová byla střední část dotazníku, 

kde lidé vyjadřovali míru náklonosti k postavám na základě charakterových a 

fyzických vloh. A také zda považují postavy za hubené, normální či tlusté. 

Vybrala jsem deset různých postav, které se v Ulici vyskytují již několik let a 

zastávají jedny z hlavních rolí. U výběru jsem dbala také na to, aby charaktery 

postav nebyly ve velkém rozporu. Nevolila jsem tedy ani „hrdiny“ ani 

„padouchy“, spíše osoby s průměrnými charakterovými rysy.  

                                                                                                                                               
27

 Ohnivé kuře, Přístav, Ulice. 
28

 Zkratka anglického Computer-Assisted Web Interviewing (Dictionary, Encyclopedia and 

Thesaurus [online]. ©2003-2015 [cit. 2015-03-09]. Dostupné z: 

http://www.thefreedictionary.com/) 
 
29

 http://www.survio.com/survey/d/A5X0R8R2N2A6X9P1X  

http://www.survio.com/
http://www.vyplnto.cz/
http://www.mojeanketa.cz/
http://www.click4survey.cz/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.survio.com/survey/d/A5X0R8R2N2A6X9P1X
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Z deseti postav bylo pět mužů a pět žen. Z čehož tři muže a dvě ženy jsem 

považovala při výběru za tlusté a zbylé za hubené či s normální postavou. 

Konkrétně: Lumír Nykl, Rudolf Hložánek a Vlastimil Pešek, tlustí, Martin Maléř 

a Bedřich Liška normální postavy/ hubení. Z žen: Simona Pavlicová/ 

Hložánková a Milada Hladíková, tlusté, Světlana Nyklová, Lenka Drápalová/ 

Hejlová a Miriam Hejlová normální postavy/ hubené. 
30

 

Dotazník jsem mezi respondenty rozšířila za pomoci internetového odkazu, který 

jsem zaslala e-mailem několika známým, o kterých vím, že seriál sledují. 

Poprosila jsem je o vyplnění a následné zaslání dalším osobám, které splňují 

kritéria pro můj výzkum. Také jsem zveřejnila odkaz na své soukromé 

Facebookové stránce, na veřejné stránce ŽižkaperkKvíz
31

 s žádostí o vyplnění a 

následné sdílení. Využila jsem částečně metodu takzvané „sněhové koule“, 

nabalování, kdy zkoumaný jedinec doporučí tazateli respondenty ze svého 

okruhu známých. (Hendl, 2008, str. 152) V tomto případě se nejednalo o 

doporučení určitých respondentů, ale o zaslání dotazníků známým, na základě 

mé prosby, kteří seriál Ulice také sledují. Ve všech případech jsem zaslání/ 

sdílení několikrát opakovala, dokud jsem nedosáhla cíleného počtu respondentů. 

Také jsem zkoušela zveřejnit odkaz na oficiální stránce Facebooku seriálu Ulice, 

bohužel však neúspěšně. Podařilo se mi však dotazník umístit na Facebookovou 

stránku Funclub Ulice. V obou případech jsem poprosila správce stránek o 

zveřejnění mého dotazníku. U oficiální stránky jsem po opakované prosbě 

nedostala žádnou odpověď. U Funclubu Ulice byl správce vstřícný a dotazník po 

nějaké době zveřejnil.  

Cílem kvantitativního výzkumu bylo zjistit, zda fyzická konstituce seriálových 

postav ovlivňuje jejich oblíbenost u publika. Jelikož kvantitativní výzkum je 

metodou deduktivní
32

, bylo třeba si stanovit hypotézu. Mnou stanovená hypotéza 

zní: Tlusté seriálové postavy jsou méně oblíbené než hubené. Následně byla 

nutná operacionalizace. Podle P. F. Lazarsfelda operacionalizace definuje soubor 

indikátorů, který je následně přiřazen ke konkrétním pojmům. V praxi se jedná o 

proměnu hypotéz do roviny zkoumaných znaků. (Buriánek, 1994, str. 9-23)  

 

                                                 
30

 Fotografie jednotlivých postav viz příloha č. 3 
31

 Jsem správce této stránky. Jedná se o stránku vědomostního kvízu. 
32

 Teorie-> hypotéza -> pozorování-> přijaté/ zamítnuté hypotézy (Disman, 2008, str. 77)  
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Operacionalizace: 

Nezávislá proměnná: tlustá seriálová postava 

 Zeptáme se v dotazníku na názor respondentů ohledně fyzické 

konstituce vybraných postav. 

Závislá proměnná: oblíbenost postav u diváků 

 Zeptáme se v dotazníku na sympatie diváků k postavám na základě 

vzhledu. A poté na základě charakteru.  

 

2.1.2 Kvalitativní výzkum 

Jak jsem již zmínila výše, pro svůj druhý výzkum jsem zvolila kvalitativní 

metodu sběru dat, rozhovor. Rozhodla jsem pro rozhovor, který je na pomezí 

rozhovoru polostrukturovaného a rozhovoru s návodem. Přispěla k tomu i 

zkušenost z výzkumu prováděného k mé bakalářské práci. Využití výhod těchto 

dvou typů rozhovorů se mi zdálo opět vhodné a již s tím mám zkušenosti. Liší se 

jen velmi málo. Polostrukturovaný rozhovor probíhá na základě předem 

připravených témat a otázek, které jsou připravené ve formě „scénáře“, které 

tazatel během interview pokládá respondentovi. Druhý typ, rozhovor s návodem, 

umožňuje tazateli efektivně nakládat s časem rozhovoru a má větší pole 

působnosti, co se týče posloupnosti témat. Může různě přeskakovat. Jediné, čeho 

je třeba docílit, je, že při všech rozhovorech se musí zmínit témata důležitá pro 

daný výzkum. Možnost mít rozhovor více ve svých rukách, umožňuje tazateli 

v menším časovém horizontu získat kvalitní a relevantní data. (Hendl, 2008: 

161-179) Jelikož jsem se rozhodla pro sběr dat za pomoci rozhovorů, při kterých 

se fyzicky stýkám s respondenty, považuji za nutné zmínit, že jsem řekněme 

insider v tématu, které prostupuje celou mou prací. Jedná se o fakt, že také 

patřím k tlusté části populace.   

Způsob výběru respondentů je pro kvalitativní výzkum důležitý. Předem jsem si 

stanovila určitá kritéria, podle kterých si budu respondenty vybírat. Jsou to: věk 

mezi 25 až 35 lety, sledování televizních či online českých seriálů, mezi které 

patří alespoň jeden z následujících: Ohnivý kuře, Přístav a Ulice. V průběhu 

sbírání dat jsem využila hledání, pro mě vhodných osob, metodou „sněhové 

koule“, tzv. nabalováním
33

. Vycházela jsem z teorie, že je pravděpodobné, že 

lidé, co sledují nějaký z výše uvedených seriálů, budou znát někoho ve svém 

                                                 
33

 Vysvětlení této metody viz předchozí kapitola. 
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okolí, kdo ho bude také sledovat. Tato domněnka se mi během výzkumu 

potvrdila. Při rozhovorech jsem se obávala problému tkzv. emočního bezpečí. 

Přeci jen pro mnohé je téma tloušťky stále tabu a nechtějí o tom mluvit, zvlášť ti, 

kterých se to týká. (Hendl, 2008, 143-157) Usilovala jsem o 50% zastoupení 

tlustých lidí v mém vzorku, dle jejich vlastního vnímání. Ovšem s řekněme 

kontrolou mé osoby.  V čemž mi pomohla moje role insidera. Jelikož tlustému 

s tlustým se o těchto věcech lépe povídá, člověk má pocit porozumění z druhé 

strany. Tedy taková byla má domněnka, která se mi následně potvrdila. Pro 

vysvětlení tématu mé diplomové práce jsem volila jednoduchou cestu. Pojem Fat 

Studies u nás není rozšířen do celospolečenského povědomí. Proto jsem volila 

jednodušší formu a prezentovala jsem svou práci pouze jako výzkum vybraných 

českých seriálů a postav v nich účinkujících. Pokud se o práci jedinec zajímal, 

což bylo více jak v polovině případů, samozřejmě jsem s ním rozebrala téma 

hlouběji a podrobněji. Snažila jsem se však upozadit můj postoj k Fat Studies, 

abych respondenty neovlivňovala vlastními postoji a nevypovídali potom 

zkresleně, ve snaze podpořit můj názor.  

Doopravdy však výzkumná otázka a k ní přidružené otázky zní takto: 

 

Výzkumná otázka: Ovlivňuje tloušťka seriálových postav jejich oblíbenost u 

diváků? Hraje tloušťka postav roli v tom, nakolik jsou u diváků oblíbené? 

 

Dílčí otázky 

 Vnímají diváci fyzický rozdíl mezi hubenými a tlustými postavami? 

 Existuje rozdíl mezi vnímáním tlustého muže a tlusté ženy? 

 Ovlivňují názory diváků jejich socio-demografické údaje? Věk, pohlaví, 

vzdělání?  

 

Samotný rozhovor probíhal podle následujícího návodu
34

 (po splnění předem 

stanovených vstupních kritérií): 

 Úvod  

o Seznámení s tématem mé práce 

o Ubezpečení, že poskytnuté informace budou sloužit pouze pro 

účely výzkumu v mé diplomové práci 

o Prostor pro případné dotazy 
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 Rozpovídání 

o Snaha uvolnit atmosféru a rozpovídat respondenta 

 Sledování televize, filmů a seriálů na obecné úrovni 

 Daný seriál 

o Proč respondent preferuje právě tento seriál? Co se mu na něm 

líbí?  

o Puštění ukázek, otázky týkající se konkrétních ukázek.  

o Doplňující otázky + otázka týkající se sebe pojetí fyzické 

konstituce 

 

Již výše jsem zmínila svou roli insidera při výzkumu. Mé zastoupení tlustého 

jedince není běžným případem insidera při výzkumech, ale lze mou pozici tímto 

pojmem částečně označit. Je totiž velmi pravděpodobné, že hubený výzkumník 

by získal zcela jiné výpovědi. Většinou se však za insidera považuje výzkumník, 

který bydlí v místě svého výzkumu, například ve stejné vesnici. Na základě 

blízkosti k objektům svého zkoumání má určité výhody, díky znalostem terénu, 

lidí a díky povědomí o některých vztazích. Na druhou stranu role insidera sebou 

nese i určité nevýhody. Výzkumník nesmí být příliš zainteresovaný a protěžovat 

například své známé, oblíbence, z dob předchozích. V mém případě se taktéž 

jednalo částečně o výhodu, ve větší míře, a v menší o nevýhodu. Výhodou se 

moje tloušťka ukázala při rozhovorech s tlustými lidmi. U čtyř z šesti tlustých 

respondentů bylo očividné, že je jim příjemnější bavit se o názorech na postavy 

v seriálech, jak na jejich charakterové rysy, tak i fyzické. Jedna žena se k této 

skutečnosti vyjádřila explicitně. Po skončení rozhovoru mi sdělila, že je velmi 

ráda, že rozhovor prováděla stejná žena, jako je ona. Měla pocit, že může být 

upřímná a já jí nebudu za nic soudit. To bych samozřejmě neudělala ze své 

pozice výzkumníka, soudit respondenty mi nepřísluší. Odpověděla jsem. 

Odvětila mi: „Prostě mi ten rozhovor byl příjemnější, než s nějakou vychrtlou 

holčinou!“
35

 Překvapilo mě, že mou tloušťku vnímali pozitivně i tlustí muži. 

Především jeden. Když jsem se ho na konci rozhovoru zeptala, jak vnímá svou 

fyzickou konstituci. Znejistěl. Zopakovala jsem tedy dotaz s příkladem. „Já se 

třeba považuji za tlustou!“ Řekla jsem to poněkud nahlas, že se na mě otočily 

                                                                                                                                               
34

 Kompletní scénář rozhovoru viz příloha č. 4 
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dvě slečny od vedlejšího stolu a začali se smát. Respondent se na mě otočil, 

poněkud vypoulil oči a čekal, jak zareaguji. Pokrčila jsem rameny a řekla jsem: 

„Já se za to nestydim! Jsem, jaká jsem.“ Slyšitelně si oddychl a řekl: „Moc 

často se teda nevidí, aby holka o sobě veřejně řekla, že je tlustá a nestyděla se za 

to. Jste správná a já jsem taky tlustej. (smích)“
36

 Tyto dva uvedené příklady 

byly nejvýraznější. Opakem však byl zástupce mužské hubené části 

dotazovaných. Již při rozhovoru se vyhraňoval proti tlustým lidem. Pronesl 

mimo jiné: „(…)já prostě tyhle macatý holky nemusim, jsou divný. Teda pardon, 

abych vás neurazil.“
37

 Na mou postavu měl během rozhovoru několik narážek, 

ale situace jsem zvládla, většinou vtipem, nebo odvedením pozornosti k jinému 

tématu.  Problém nastal až při poslední otázce týkající se jeho postavy. „Mohu 

se Vás prosím ještě zeptat, jak vnímáte vy svou postavu, fyzickou konstituci?“ 

Odpověď: „Tak to snad vidíš
38

 proboha ne?! Jsem hubenej, vysportovanej!“ 

Zvedl se od stolu a s poněkud naštvaným výraz a se slovy: „Řikám pořád, že 

tlustý holky sou divný!“ odešel. Ostatní rozhovory probíhaly za přátelské a 

uvolněné atmosféry.      

 

Důležitým aspektem při výzkumech je také etika. Osobně vycházím 

z antropologického etického kodexu.
39

 Byl mi představen v 1. Ročníku 

bakalářského studia a provází mě celým mým studiem. Dle mého zahrnuje vše, 

co by měl výzkumník respektovat a dodržovat. Výzkumníci mají určité morální 

povinnosti, musí brát ohled na lidi, zvířata, prostředí a i materiály, které studují 

či se kterými během práce kooperují. Je třeba si být vědom, že výzkum v terénu, 

ale i nevhodně volené otázky, prosazování určitých názorů apod. mohou mít vliv 

na zkoumané jedince. Jak to tak bývá, mohou mít také pozitivní vliv. Je proto 

třeba být obezřetný.  

Etický kodex jsem měla na paměti během celé své práce. Také u výše 

zmíněného kvantitativního dotazovaní. Samo vyplňovací dotazníky byly 

anonymní. V kvalitativní části práce jsem prováděla rozhovory. Před každým 

jsem uvedla téma mé práce. Také jsem se dotazovaných zeptala, zda mohou 

                                                                                                                                               
35

 (Lucie, 31 let), Přístav 
36

 (David, 32 let), Přístav 
37

 (Ludvík, 33 let), Ohnivý kuře  
38

 V celém rozhovoru mi vykal, pouze v této situaci mi začal tykat. 
39

 Dostupný na www.aaanet.org 
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používat diktafon pro záznam zvuku. Dále jsem je také ubezpečila, že nahrávky i 

veškeré informace budou použity pouze pro vědecké účely. Socio-demografické 

údaje jedinců jsou reálné, jejich jména však nikoli. Jména jsou pozměněna tak, 

aby ani jediné neodpovídalo skutečnému jménu někoho z respondentů. Pro jiná 

jména jsem se rozhodla kvůli zachování anonymity jedinců. V obou případech, u 

kvantitativní i kvalitativní části práce, je důležitá anonymita dotazovaných kvůli 

zachování jejich soukromí a práv. Na závěr jsem dotazovaným poděkovala za 

poskytnutí rozhovoru a nabídla jim možnost zaslání finální verze práce. Nikdo o 

zaslání výsledků zájem neprojevil. 

 

2.1.2.1 Zkoumané seriály 

Ohnivý kuře je seriál z dílny televize Prima. Odehrává se v městečku Janovy 

Lázně a dějové linky jsou provázány tématem gastronomie. Do městečka 

přijedou po propuštění z vězení dva mladí kamarádi, kteří jsou zároveň 

talentovanými kuchaři, Mike a Burák. Burák v Janových lázních zdědil hospodu 

po dědovi. Hospoda je v katastrofálním stavu, ale kluci jí přetvoří na moderní a 

fungující restauraci Ohnivý kuře. Dalšími podniky ve městečku je hospoda U 

Slepičků, pan Slepička je vášnivý sládek amatér a jeho žena propadla zdravé 

stravě. Poté luxusní hotel Grand, který vede rodina Tréblových, v čele 

s dědečkem, Karlem Tréblem. V hotelu se neustále spřádají plány na svržení K. 

Trébla a převzetí hotelu do vlastních rukou, především od jeho snachy Renaty. 

Vnučka pana Trébla, Klára, si spolu s kamarádkou Verunou otevřely cukrárnu 

Nebe, která díky jejich píli a šikovnosti začíná prosperovat. Klára je svobodná 

matka a Veruna tlustá cukrářka s velkým nadáním. Posledním podnikem 

v Janových lázních je večerka asijského obchodníka Liu. Liu k neznámým lidem 

mluví se zvláštním přízvukem a šišláním, ovšem s kamarády hovoří plynulou 

češtinou a vždy je rád pohostí specialitami z asijské kuchyně. Seriál je protkán 

milostnými aférami, intrikami, zklamáními a dalšími životními nástrahami. Má 

ale jednu zvláštnost. Na konci každého dílu je ukázán recept jednoho jídla, které 

se v dané epizodě vařilo. Doposud bylo odvysíláno 80 dílů se stopáží 55 min. 

Ohnivý kuře je vysíláno každý týden v pondělí, s výjimkami svátků a prázdnin.
40
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Ukázky pro výzkum jsem zvolila dvě. Stručně přiblížím jejich děj pro lepší 

orientaci v následné analýze. První ukázkou je úsek z 50. dílu, Lež má krátké 

nohy, 4:00–7:00min. V těchto třech minutách se probační kuchařů z Ohnivýho 

kuřete snaží naučit vařit, aby jim mohl pomáhat. Probační úředník se jmenuje 

Macátko, je velký pedant a také je tlustý. V této ukázce je vidět, jak velký je 

puntičkář i při vaření. Veškeré ingredience, které se přidávají do burgeru Baby, 

potřebuje znát do nejmenších detailů. Druhá ukázka pochází z dílu 59. nesoucí 

název První společná noc. Jedná se o úsek v rozmezí 25:35–28:20min. Na 

začátku přiběhne Veruna za Burákem do Ohnivýho kuřete a křičí na něj, ať si 

laskavě z cukrárny odvede svou manažerku, nebo mu tam umře. Manažerka 

Denisa Verunu vyprovokovala několika nepravdivými informacemi a ta do ní 

následně strčila. Když se Veruna i s Burákem vrátí do cukrárny, manažerka sténá 

bolestí a pronáší připomínky směrem k Veruně, typu: „Kolik vážíš proboha?“ 

apod. 
4142

 

 

Přístav také pochází z dílny televize Prima a odehrává se nedaleko Prahy 

v chatové oblasti Zátoka. Marek Skála utíká z Prahy před rodinou i svým 

životem a se svým kamarádem Romanem Marešem si v Zátoce otevírají 

hospodu Přístav. Spolu s otevřením hospody se začínají probouzet sousedské 

vztahy, a především milostné příběhy. M. Skála se rozvádí s manželkou a záhy 

s ní začne chodit jeho spolupodnikatel R. Mareš. V Zátoce se v téže chvíli 

rozpadne ještě jiný manželský pár a s manželkou si naopak začne rozvedený 

Skála. Podobné vztahové peripetie se tam dějí neustále. Průsečíkem všech 

událostí je vždy hospoda Přístav. Jednou se jí zhrzený milenec snaží podpálit, 

jindy zas nabízí útočiště, nebo zábavu. Přístav je vysílán jedenkrát týdně, vždy 

v pátek, opět s výjimkou prázdnin a svátků. 
43

 Doposud bylo odvysíláno 82 dílů, 

které mají stopáž v průměru okolo hodiny.
44

 

Ukázka z dílu 11. Sumec, 11:00-14:00 min, nás zavede do chatky kriminalisty, 

vášnivého rybáře a čtenáře Herberta Ouška.
45

 Na návštěvě u něj je právě Lily 

Braunová, operní pěvkyně v důchodu, a přemlouvá ho, aby spolu s několika 

                                                 
41

 Oba zmíněné díly Ohnivýho kuřete jsou volně k dispozici na www.play.iprima.cz/ohnivy-kure 

 
42

 Fotografie jednotlivých postav viz Příloha č. 5  
43

 Ukázky jsou opět volně přístupné na adrese www.play.iprima.cz/pristav 
44

 K 5. 1. 2017. 

http://www.play.iprima.cz/
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dalšími ženami jel na Letní Shakespearovské slavnosti, na představení Romeo a 

Julie. Po chvíli zaklepe Libuška Drozdová se stejnou nabídkou. Lily a Libuška 

jsou sokyně, co se týče Herbertovy pozornosti. Herbert je totiž jediný muž 

v Zátoce, který má rád kulturu a umění, to dámy obdivují. Herbert s oběma 

dámami koketuje a ty se nebrání. Druhá ukázka pochází ze stejného dílu, 54:50-

56:06 min, a týká se manželů Krupičkových. Pavlína je šikovná kadeřnice 

toužící žít ve velkoměstě, Pepa je milující manžel toužící po dětech a 

automechanik, kterému se v Zátoce líbí. Pepa si za výměnu pneumatik nechá 

zaplatit v naturáliích. Od klienta přijme místo peněz zázračnou elektrickou 

dečku z předváděcích akcí. Uvěří jejím účinkům a nadšeně o ní vypráví svojí 

Pavlínce a chce jí, společně s ní, vyzkoušet. Ta se mu však začne posmívat.
46

  

 

Ulice je seriál z produkce televize Nova a jedná se o nejdéle vysílány televizní 

seriál u nás. V televizi se na něj můžete dívat pravidelně od podzimu 2005. Děj 

se odehrává okolo několika rodin, které žijí v seriálové ulici, ta je situovaná na 

okraj Prahy. Rodiny se postupem času mění, většinou v závislosti na bytech, ve 

kterých bydlí. Nejvíce se lidé a rodiny střídají v ústředním domě ulice, jehož 

správcem je Vlastimil Pešek. Například v prvním patře v bytě 3+kk bydlí 

momentálně Kryštof Mareček, dříve v něm bydlel společně s přítelkyní Monikou 

Farskou. Před nimi v seriálovém bytě bydlely tři velké rodiny. Rodina Farských, 

Nekonečných a Seidlových. Několik obyvatel ulice se na televizních 

obrazovkách objevuje napříč časem. Patří mezi ně rodina Farských, Nyklových, 

Vlastimil Pešek, nebo Tereza a Matěj Jordánovi. V seriálu se střídá velké 

množství postav, je to dáno i tím, že na rozdíl od výše zmíněných seriálů, které 

mají periodicitu jedenkrát týdně, je Ulice vysílána každý den. Seriál se snaží 

simulovat na televizních obrazovkách všední život obyčejných lidí a jejich 

každodenní starosti.  

V první mnou vybrané ukázce můžeme vidět kadeřnici Simonu Pavlicovou/ 

Hložánkou při úklidu bytu. Při vysávání pohovky objeví velkého pavouka, mírně 

řečeno, zpanikaří, začne křičet a uteče na společnou chodbu domu. Tam jí 

zaslechne pan domácí Vlastimil Pešek, který pavouka zneškodní. Nakonec se 

                                                                                                                                               
45

 Postavu Herberta Ouška, hraje stejný herec, jako Macátka v Ohnivým kuřeti 
46

 Fotografie jednotlivých postav viz Příloha č. 6 
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ukáže, že byl pavouk umělohmotný.
47

 Druhá ukázka se odehrává při karaoke 

party, zpěváky jsou Světlana a Lumír Nyklovi. Znovu zamilovaný pár zpívá 

duet, Lásko má já stůňu. Lumír do zpěvu legračně tančí a předvádí různé 

grimasy a gesta.
48

  

 

3. Analytická část 

3.1Kvantitativní výzkum 

Pro výzkum se mi podařilo za pomoci samo vyplňovacích dotazníků šířených 

přes internet získat odpovědi od 201 respondentů. Po sesbírání dat, jsem zjistila, 

že má volba internetového serveru na tvorbu dotazníku nebyla přeci jen nejlepší. 

A sice z důvodu, že data ve formě excel tabulky byla přístupná pouze premium 

uživatelům, což znamenalo zaplatit nemalý finanční obnos. Zvolila jsem proto 

ruční přepis do SPSS, statistický program na vyhodnocování dat. Nakonec se to 

ukázalo jako užitečná volba, již při přepisu jsem si všimla několika věcí. 

Například jsem obrátila kódování u otázky Q91 až Q910, kvůli následným 

analýzám a jejich interpretacím. Také jsem si všimla, že poměrně velká část 

respondentů nezná nějakou ze zkoumaných postav. A v neposlední řadě, že 

někteří respondenti vyplnili dotazník, přestože tak měli učinit pouze v případě 

znalosti seriálu Ulice. Po zakódování dat a jejich kompletním přepisu
49

 jsem si 

nejprve vyjela frekvenční tabulky, které mi odhalily u jednotlivých proměnných 

míru chybných hodnot. Tím pro mě byla především odpověď: Postavu si 

nevybavuji; kódováno jako 99
50

 u proměnných Q71- Q710  (oblíbenost 

charakteru postav), Q81- Q810 (oblíbenost vzhledu postav) a Q91-Q910 

(fyzický vzhled postav). Jak jsem již zmínila výše, už při přepisování dat jsem 

zaznamenala poměrně častý výskyt chybných hodnot pro můj výzkum. Abych 

data mohla dále zpracovávat, musela jsem se rozhodnout, jak s tímto faktem 

naložím. Ponechat data v takto surovém stavu nebylo možné. Vyhodnotila jsem 

pouze dvě možná řešení. Prvním bylo ze souboru odstranit respondenty, kteří 

neznají ani jednu postavu a zároveň také vyřadit řekněme nejvíce neznámou 

postavu. Kterou byla Milada Horáková, neznalo jí 74 z 201 respondentů. Ovšem 

                                                 
47

 Ukázka je přístupná na této adrese: https://www.youtube.com/watch?v=ACP-QvyZ2bo 
48

 Ukázka je přístupná na této adrese: https://www.youtube.com/watch?v=ZSANNppK5Vs 
49

 Datový soubor na vyžádání u autora. 
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její vyřazení by zkreslilo výsledky, jelikož jsem jí považovala za klíčovou 

postavu z důvodu její fyzické konstituce. Rozhodla jsem se tedy pro druhou 

možnost, kterou bylo vyřazení všech respondentů, kteří neznají alespoň jednu 

postavu. Byla jsem si vědoma zmenšení zkoumaného vzorku, ale také zmenšení 

zkreslení výsledků, což považuji za důležitější. Po úpravě dat vzorek čítá 110 

respondentů, kteří znají všechny dotazované postavy v seriálu. Mým původním 

záměrem bylo 100 respondentů, ale jelikož jsem si uvědomila možné riziko 

neznalosti postav ve velké míře, počet jsem navýšila. Mým úkolem bylo zjistit, 

zda fyzický vzhled, konstituce těla má vliv na oblíbenost postav v seriálech. Pro 

tato zjištění jsem zvolila testování proměnných za pomoci korelací. Jelikož 

žádná z proměnných není kardinální, jevil se mi jako nejvhodnější Spearmanův 

test pro vyhodnocení korelačního koeficientu. Na Základě korelačních 

koeficientů a signifikance, jsem vyhodnotila, zda mají korelace statistickou 

významnost. Ostatní údaje jsem analyzovala taktéž za pomoci SPSS, ale za 

pomoci deskriptivních analýz.     

3.1.1 Socio-demografické ukazatele 

Je třeba si nastínit socio-demografické údaje respondentů, které vyplynuly 

z výzkumu. Především z toho důvodu, že následně budeme analyzovat, zda 

právě socio-demografické údaje nehrají roli při korelaci mezi oblíbeností 

charakteru postav a oblíbeností jejich fyzického vzhledu a konstituce.  

Ze socio-demografické části výzkumu vyplýváa, že více jak dvě třetiny mého 

vzorku tvoří ženy (84 %). Mužská část populace byla zastoupena v 26 %. (viz 

Graf č. 1) Z toho tedy lze usuzovat, že seriál Ulice je populárnější mezi ženami. 

Pokoušela jsem se najít statistické údaje, které by mou domněnku o větší míře 

oblíbenosti Ulice u žen potvrdily, nebo naopak vyvrátily. Bohužel se mi 

nepodařilo data získat. 
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 Typická hodnota pro missing v zápisu dat SPSS. 
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Graf č. 1 - Pohlaví 

 

Věk respondentů, kteří zodpověděli můj dotazník, se nejčastěji pohyboval mezi 

20 až 29 lety (57,3 %). Druhou nejčastěji zastoupenou věkovou kategorií je 

věkové rozmezí 30 až 39 (17,3 %). Třetí skupinou je věková kategorie 50 a výše, 

která je zastoupena 14,5%. Čtvrtou a poslední skupinou, s 10,9% jsou lidé mezi 

40 až 49 roky. (viz. Graf č. 2 níže).  

 

Graf č. 2 - Věk 

 

Rozdělení respondentů dle nejvyššího dosaženého vzdělání je následující. 

Nejčastěji zastoupené je středoškolské vzdělání s maturitou, 44,5 %, následuje 

vysokoškolské vzdělání, 30,9 %, středoškolské vzdělání bez maturity 13,6 %, 

vyšší odborná škola 6,4 % a základní škola 4,5 % (viz Graf č. 3) 
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Graf č. 3 – Nejvyšší dosažené vzdělání 

 

Více jak polovina respondentů za svou současnou pracovní situaci uvedla, že 

jsou zaměstnaní, přesně tomu bylo u 59,1 % všech dotázaných. Druhou 

nejčastěji zastoupenou skupinou byli studenti s 21,8 %. Zbylých necelých 20 % 

připadá na důchodce (9,1 %), ženy/ muže na mateřské dovolené (5,5 %), jedince 

v pracovní neschopnosti (3,6 %) a nezaměstnané (0,9 %). (viz Graf č. 4) 

 

 

Graf č. 4 – Současná pracovní situace 

 

Otázku ohledně města, ve kterém dotazovaní bydlí a ze kterého pocházejí, jsem 

do dotazníku uvedla spíše ze zvědavosti. Zajímalo mě, kolik měst z České 

republiky se zobrazí. Nejčastěji uváděné město, kde respondenti žijí, byla 

nejčastěji Praha, více jak polovina. Ostatní města se umístila už jen v malé 

četnosti.  
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3.1.2. Oblíbenost postav 

V této podkapitole uvedu výsledky otázek týkajících se oblíbenosti postav na 

základě povahy, fyzického vzhledu i konstituce těla.  

První otázka na oblíbenost postav zněla: Zaškrtněte prosím, nakolik se Vám líbí 

povaha uvedených postav. Jak jsem již zmínila výše, jednalo se o výběr deseti 

postav ze seriálu Ulice. Pět žen a pět mužů. U každého z nich měl respondent na 

výběr z šesti možných odpovědí: 1) „velmi líbí“, 2)“spíše líbí“, 3) „ani libí, ani 

nelíbí“, 4) „spíše nelíbí“, 5) „velmi nelíbí“ a 99) „postavu si nevybavuji“. Již při 

rozhodování o hodnotách škál, jsem váhala, zda škálu utvořit takto širokou, měla 

jsem obavy, že výsledky budou rozporuplné, zkreslené Při pilotáži se mi mé 

obavy nepotvrdily. Ovšem při zpracovávání výsledků ano. Bylo to právě díky 

odpovědi, postavu si nevybavuji. Po vyřazení této odpovědi, jsem u jednotlivých 

postav spočítala průměr z odpovědí respondentů. A vyšla mi tato stupnice 

oblíbených postav. Na sdíleném prvním až třetím místě se shodně umístili Lumír 

Nykl, Vlastimil Pešek a Miriam Hejlová. Na čtvrtém místě Světlana Nyklová, a 

následně Simona Pavlicová-Hložánková, Bedřich Liška, Martin Maléř a Lenka 

Drápalová-Hejlová na sdíleném sedmém a osmém místě, Rudolf Hložánek a na 

posledním místě Milada Hladíková. (viz Graf č. 5) Čím menší hodnota, tím více 

jsou jednotlivé postavy oblíbené. 

 

 

Graf č. 5 – Oblíbenost postav dle jejich povahy na základě průměru 

 

Zajímalo mě, zda se podaří změnit pořadí, na základě uspořádání četnosti 

odpovědí „velmi líbí“ a „spíše líbí“, tak, aby bylo jednoznačná posloupnost 
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oblíbených postav. Jak můžete vidět na Grafu č. 6, pořadí se změnilo. První tři 

pozice nejsou již sdílené, ale jednoznačné a taktéž tomu je u sedmé a osmé 

pozice, také už jsou zřejmé. Konečné pořadí je následovné: 1. L. Nykl, 2. V. 

Pešek, 3. M. Hejlová, 4. S. Nyklová, 5. S. Pavl.-Hlož., 6. B. Liška, 7. L. Dráp.-

Hejl., 8. M. Maléř, 9. R. Hložánek a nejméně oblíbenou postavou je 10. M. 

Hladíková.
51

  

 

 

Graf č. 6 – Oblíbenost postav dle jejich povahy na základě odpovědí „velmi líbí“ 

a „spíše líbí“ 

 

Další otázka se týkala oblíbenosti postav na základě jejich fyzického vzhledu. 

Dotazovaní měli k dispozici stejnou škálu odpovědí u stejných postav ze seriálu. 

Opět provedu srovnání pořadí na základě průměru (viz Graf č. 7) i odpovědí 

„velmi líbí“, „spíše líbí“ (viz Graf č. 8) 

 

Graf č. 7 – Oblíbenost postav dle fyzického vzhledu na základě průměru 
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 Celkově nejoblíbenější postavou, kterou respondenti uváděli nejčastěji v polootevřené 
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Graf č. 8 - Oblíbenost postav dle fyzického vzhledu na základě odpovědí „velmi 

líbí“, „spíše líbí“ 

 

Stejně jako v prvním případě, oblíbenosti postav dle povahy, tak i zde se řazení 

postav při použití dvou způsobů mění pouze v tom, že se opět rozklíčovala ta 

místa v pořadí, která byla shodná pro více jedinců.  Za nejvíce atraktivní postavu 

diváci považují S. Nyklovou, dále potom L. Dráp.-Hejl., M. Hjelovou, M. 

Maléře, V. Peška, S. Pavl.-Hlož., L. Nykla, B. Lišku, M. Hladíkovou a za 

nejméně atraktivní postavu lidé považují R. Hložánka. 

 

Poslední otázka z řady „oblíbenosti“ se týkala vyjádření názoru ohledně fyzické 

konstituce konstituce jednotlivých postav. Původní škála nesla hodnoty „velmi 

tlustý/á“, „tlustý/á“, „normální postava“, „hubený/á“, „velmi hubený/á“, 

„postavu si nevybavuji“. Zde jsem při přepisování dat a jejich kódování do 

programu SPSS obrátila hodnoty, vzhledem k dalším plánovaným analýzám. 

Finální škála pro vyhodnocení dat je tedy následující: 1) „velmi hubený/á“, 

2) „hubený/á“, 3) „normální postava“, 4) „tlustý/á“, 5) „velmi tlustý/ á“ a 

99) „postavu si nevybavuji“. V části práce věnující se kvantitativní části 

výzkumu, jsem uvedla pět postav, které jsem vybrala do dotazníků z vlastního 

přesvědčení, že je lze označit za tlusté.
52

 Teď se mi můj předpoklad potvrdí, 

nebo naopak vyvrátí. Stejně jako v předchozích dvou případech jsem porovnala 

odpovědi nejprve na základě průměru (viz Graf č. 9) a následně na základě 

                                                                                                                                               

otázce ke konci dotazníku, byla s četností 52 odpovědí Tereza Jordánová. 
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četnosti odpovědí, tentokrát sloučením „velmi tlustý/a“ a „tlustý/á“(viz Graf č. 

10).  

 

 

Graf č. 9 – Fyzická konstituce postav na základě průměru 

 

 

Graf č. 10 – Fyzická konstituce postav na základě odpovědí „velmi tlustý/a“ 

a „tlustý/á“. 

 

Respondenti potvrdili mojí domněnku a mnou podstrčené tlusté postavy byly i 

jimi označeny za tlusté. V grafu vytvořeném na základě průměru i odpovědí 

„velmi tlustý/a“ a „tlustý/á“, se umístily ve stejném pořadí. Nejtlustší přijde 

divákům postava L. Nykla, poté S. Pavl.-Hlož., M. Hladíkové, R. Hložánka a V. 

Peška, který by se dal označit termínem pán při těle. Protože zároveň s velkým 

počtem odpovědí „velmi tlustý/a“ a „tlustý/á“ se u V. Peška také vyskytovala 
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 L. Nykl, R. Hložánek, V. Pešek, S. Pavlicová-Hložánková a M. Hladíková 
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velmi často odpověď „normální postava“. U „hubených“ postav z druhé půlky 

grafu je to poněkud složitější. Označení „velmi tlustý/a“ a „tlustý/á“ nezískaly 

tyto postavy téměř žádné, ovšem zároveň se všechny pohybují nad průměrem 2, 

tedy nikdo z nich není vnímán jako „velmi hubený/á“. Všichni také mají 

poměrně vysoký počet odpovědí „normální postava“ Pokud tedy spojíme tyto 

odpovědi do grafu (viz Graf č. 11) Můžeme na základě rozdílu počtů odpovědí 

vyhodnotit, která postava je vnímána, jako hubená a která spíše normální 

postavy. Z grafu lze vyčíst, že dámy S. Nyklová, M. Hejlová a L. Dráp.-Hejl. 

Jsou považovány spíše za hubené a pánové B. Liška a M. Maléř za muže 

s normální postavou.   

 

 

Graf č. 11 – Fyzická konstituce postav na základě odpovědí „velmi hubený/á“, 

„hubený/á“ a „normální postava“ 

 

3.1.3 Korelace 

Abych mohla s jistotou odpovědět na mnou stanovené otázky je třeba data 

podrobit Spearmenovu testu, díky kterému získám korelační koeficienty a 

zjistím, zda korelace mezi proměnnými existuje a zda je statisticky významná. 

Korelační koeficient může nabývat hodnot ˂-1; 1˃, pokud koeficient nabude 

hodnot -1 či 1 jedná se o perfektní kladný, či záporný lineární vztah. Pokud 

lineární vztah neexistuje mezi dvěma proměnnými, bude hodnota 0, nebo někde 

blízko ní. Ovšem pokud se bude jednat o kladnou korelaci, bude se hodnota 

korelačního koeficientu blížit k 1, a tedy hodnoty obou proměnných budou 
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stoupat. V opačném případě, když se bude jednat o zápornou korelaci, hodnota 

korelačního koeficientu se bude blížit k -1, a hodnota jedné proměnné bude 

klesat a hodnota druhé stoupat. U Spearmanova testu je také nutné koukat na 

hodnotu Sig. = ρ. Je třeba, aby se hodnota ρ rovnala 0, maximálně hodnotě 0,05, 

pokud tomu tak není tak je korelace mezi proměnnými statisticky nevýznamná.  

 

První korelace jsem provedla mezi proměnnými Q71-Q710 a Q81-Q810. Tedy 

zjišťovala jsem, zda existuje korelace mezi oblibou postav postavené na jejich 

povaze, charakteru a tím, jak se divákům líbí jejich fyzický vzhled. Ve všech 

případech byla hodnota signifikance 0, kromě jediného, u R. Hložánka ρ = 

0,001, což je ale stále statisticky významná korelace.  

 

 

Graf č. 12 – Korelační koeficient Q7 x Q8 

 

Korelační koeficienty nabývají velkých hodnot, které dokazují silný vztah a 

závislost mezi proměnnými. Poslední dvě hodnoty nabývají středně silného 

vztahu a závislosti. (viz Graf č. 12) Znamená to tedy, že existuje vztah mezi 

oblíbeností charakteru a fyzickým vzhledem postavy. Pokud se divákovi postava 

líbí povahově, znamená to, že ji bude hodnotit i kladněji, ohledně fyzického 

vzhledu. Nejvyšší korelační koeficient je u V. Peška. Což nám ukazuje, že jeho 

druhé místo v oblíbenosti na základě povahy mu pomohlo ohledně hodnocení na 

vzhledu. Umístil se uprostřed. Nebo také L. Nykl, kdyby nebyl vyhodnocen jako 

postava s nejlepším charakterem neumístil by se v žebříčku fyzického vzhledu 
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na 7. místě, ale níže. A naopak, kdyby R. Hložánek s M. Hladíkovou byli více 

oblíbení pro svůj charakter, skončili by v hodnocení fyzického vzhledu lépe. 

Tyto souvislosti platí u všech postav, ovšem s mírně klesající tendencí. Obecně 

řečeno, čím více se líbí daný charakter postavy, tím více líbí jeho fyzický vzhled 

a naopak. Neznamená to však, že když L. Nykl byl na prvním místě v oblibě 

povahy, skončí také na prvním, místě, co se týče vzhledu. Pouze mu to pomůže 

se dostat výše.  

 

Dalším zkoumaným vztahem byla korelace mezi proměnnými Q7 x Q9. Tedy 

zda spolu nějak souvisí oblíbenost charakteru postav a jejich fyzickou konstitucí. 

Zda jsou tlustí, hubení apod. U sedmi vybraných postav mi vyšla hodnota 

ρ ˃ 0,05, tudíž vztah mezi proměnnými nebyl statisticky významný. Ovšem u 

dvou ženských postav bylo ρ ˂ 0,05, korelace nabývala statistické významnosti. 

Vztah mezi proměnnými je následující, respektive existuje zde vzájemná 

korelace, která by mohla být interpretována na základě hodnot korelačních 

koeficientů (viz Graf č. 13) takto. Čím hubenější žena, tím oblíbenější i povaha. 

Což znamená, že kdyby S. Pavl.-Hlož. Byla vnímána diváky jako hubenější, 

umístila by se na vyšších příčkách oblíbenosti povahy, to samé platí u M. 

Hladíkové a obráceně. Kdyby dámy byly označeny za více tlusté, klesala by 

pravděpodobně zároveň i jejich obliba charakteru. Ale je zajímavé, že tato 

závislost vyšla pouze u žen, které byly označeny za tlusté. Což je důkaz toho, že 

lidé opravdu vnímají tloušťku u postav v seriálech, u žen, negativně.  

 

 

Graf č. 13 – Korelační koeficient Q7 x Q9 
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Poslední korelací, kterou jsem analyzovala, byl vztah mezi Q8 a Q9. Jestli 

existuje závislost mezi těmito dvě proměnnými. Mezi fyzickým vzhledem a 

fyzickou konstitucí těla. U tří postav vyšlo ρ ˃ 0,05, u dalších bylo již ρ ˂ 0,05. 

Ze sedmi zbylých postav nabýval korelační koeficient střední až silné závislosti 

pouze ve třech případech. (viz Graf č. 14) Což jsou postavy, které byly 

respondenty označeny za nejvíce tlusté. Tedy u postav, které diváci považují za 

velmi tlusté, existuje vztah mezi zkoumanými proměnnými. Jelikož byly 

označeny za „nejvíce“ tlusté, snižuje to kladné vnímání jejich fyzického 

vzhledu.   

 

 

Graf č. 14 – Korelační koeficient Q8 x Q9 

 

Analýza zahrnující socio-demografické ukazatele a proměnné Q7, Q8 a Q9 

neprokázala žádné statisticky významné souvislosti. Socio-demografické 

ukazatele nijak významně neovlivnily mnou zkoumané proměnné a jejich 

vzájemné vztahy.  

3.1.4 Shrnutí 

Odpověď na mnou stanovenou hypotézu: Tlusté seriálové postavy jsou méně 

oblíbené než hubené, není zcela jednoznačná. Jak jsem zjistila při analýze 

korelačních koeficientů jednotlivých proměnných lze říci, že existuje kladná 

korelace mezi pozitivním vnímáním povahy u jednotlivých postav a obecného 

vnímání jejich fyzického vzhledu. V obecné rovině myšleno, čím oblíbenější 

povaha, tím více se to projeví na vnímání fyzična a obráceně. Přeneseně řečeno, 
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pokud bude postava vnímaná jako „ošklivá“ dobrá duše bude mít více příznivců, 

než „hezký anděl“ s ďáblem v těle. Ovšem hrají zde roli i jiné faktory. Pokud je 

postavou žena do tohoto vztahu ještě zasahuje vnímání její fyzické konstituce. 

Když je považována za tlustou, snižuje to částečně pozitivní vnímání jejího 

charakteru. Pokud by ta samá žena byla hubená, byla by na žebříčku oblíbenosti 

výše. Zároveň u postav, které byly označeny za nejvíce tlusté, ovlivňuje jejich 

tloušťka i vnímání jejich fyzické přitažlivosti. Ale zároveň fyzickou přitažlivost 

může zvýšit jejich charakter. Pokud to celé shrneme, dostaneme výsledek, že 

ženské tlusté postavy jsou méně oblíbené, než hubené. Respektive jejich 

tloušťka snižuje oblíbenost povahy a celkového vnímání fyzického vzhledu. Na 

druhou stranu pokud jsou vnímány jako charakterově dobré postavy, tak jim to 

pomůže se v pořadí fyzického vzhledu na přednější místa, než kdyby se jednalo 

o postavu charakterově neutrální, čí zápornou. Příkladem z mé práce je S. Pavl.-

Hlož., která byla respondenty zařazena na 6. místo jak v případě povahy, tak i 

fyzického vzhledu. Přitom je považována za tlustší, než M. Hladíková, která 

v prvním případě umístila na 10. a ve druhém na 9. místě. Což dokládá, že 

pokud je postava kladná, oblíbená, je méně brán zřetel na její tloušťku. Ovšem 

kdyby byla hubená, bude oblíbenější. U mužských postav je to jiné. Pokud je 

muž vnímán, jako opravdu tlustý, snižuje to jeho atraktivnost, ale vliv to na jeho 

povahovou oblíbenost nemá žádný.  

  

3.2 Kvalitativní výzkum 

 

Jak jsem již uvedla v podkapitole Kvalitativní výzkum. Cílem mého výzkumu 

bylo zjistit, zda tloušťka seriálových postav má vliv na jejich oblíbenost u 

diváků. Jedná se tedy o téměř stejný záměr, jako u výzkumu kvantitativního, 

s tím rozdílem, že u kvalitativního výzkum se jedná o metodu induktivní. 

„Kvalitativní výzkumník nesestavuje ze získaných dat skládanku, jejíž konečný 

tvar zná, spíše konstruuje obraz, který získává kontury v průběhu sběru a 

poznávání jeho částí. Výzkumník ve svém hledání významů a snaze pochopit 

aktuální dění vytváří podrobný popis toho, co pozoroval a zaznamenal. Snaží se 

nevynechat nic, co by mohlo pomoci vyjasnit situaci“ (Hendl, 2008, str. 50) 
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Polostrukturované rozhovory jsem prováděla v Praze. Zajímaly mě názory na tři 

tuzemské seriály, Ohnivý kuře, Přístav a Ulici. Především jsem se snažila 

zaměřit na to, jak lidé vnímají tlusté postavy v daných seriálech. A na paměti 

jsem měla výše zmíněnou poučku, publikovanou v knize Kvalitativní výzkum od 

J. Hendla. Celkem jsem absolvovala dvanáct rozhovorů. Respondenty jsem 

volila tak, aby nejen splňovali kritéria věku a znalosti seriálu, ale také poměrné 

zastoupení mužů a žen, tlustých a hubených/ normální postavy. Fyzickou 

konstituci jsem posuzovala, dle subjektivního názoru. Ale důležité pro mě také 

bylo, jak se vidí oni sami a zda jejich sebepojetí, alespoň z části koresponduje 

s mým subjektivním názorem. Dva rozhovory jsem nedokončila, nepočítám je 

ani mezi absolvované. Bylo to z toho důvodu, že mínění dvou slečen, dam, bylo 

takové, že jsou hrozně tlusté a ani se na sebe nemohou podívat. Samozřejmě, 

každý máme jiné vnímání světa a sebe sama. Ale když jsem se jich zeptala, kolik 

měří a jakou konfekční velikost oblékají, bylo mi v jednom případě sděleno: „No 

přesně to nevím, ale naposledy, když jsem byla u doktorky, tak jsem měla 175. A 

velikost oblečení? S, občas XS.“ Druhá slečna odpověděla obdobně: „Kolik 

měřím, vím úplně přesně, 171. A když jsem šla za Vámi tak jsem byla akorát 

nakupovat, tak já se podívám, co to je za velikost, spíš to beru podle oka. 

(vytáhla šaty z tašky jednoho obchodního domu a podívala se na cedulku) Hmm, 

tak Esko. Ale ono to číslování je všelijaký, občas mívám i XXS. Usoudila jsem 

tedy, že tyto dvě respondentky nejsou pro můj výzkum vhodné, naopak by 

mohly data spíše zkreslit, než je pomoci rozšířit.  

Analýzu rozhovorů rozdělím do tří částí podle seriálů. Na závěr každé 

podkapitoly uvedu krátkou sumarizaci a na konec porovnám právě tato shrnutí a 

pokusím se z nich vyvodit závěry.  

3.2.1 Ohnivý kuře 

Stručný děj seriálu i samotných ukázek jsem nastínila v podkapitole Kvalitativní 

výzkum. Připomenu jen, že se jedná o seriál s gastronomickou tematikou. 

Vybrané ukázky jsou z dílů 50. a 59. Nyní přistoupím k samotným zjištěním, 

popisům rozhovorů a k jejich ukázkám.  

Rozhovory jsem uskutečnila se dvěma ženami a dvěma muži.  

 Alice, 28 let, vysokoškolské vzdělání, zaměstnaná, žijící v Praze, zadaná, 

tlustá. 
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 Daniela, 25 let, vysokoškolské vzdělání, zaměstnaná, žijící v Praze, 

nezadaná, normální postava, 

 Petr, 26 let, vysokoškolské vzdělání, zaměstnaný, žijící na okraji Prahy, 

zadaný, tlustý 

 Ludvík 33 let, středoškolské vzdělání s maturitou, zaměstnaný, žijící 

v Praze, ženatý, hubený 

Na začátku všech rozhovorů jsem se představila, uvedla cíl mé práce. U všech 

rozhovorů s lidmi sledující Ohnivý kuře, jsem neměla problém navázat kontakt a 

rozmluvit je. Zajímal je obor mého studia, o kterém jsme si chvíli povídali a 

následně jsem stočila rozhovor k seriálům obecně a poté k tuzemským. Tedy až 

na Ludvíka, u něj se střídaly chvíle, kdy byl velice sdílný a chvíle, kdy byl velice 

strohý. Dokonce jsem měla dvakrát pocit, že už dále v rozhovoru pokračovat 

nechce. Po skončení rozhovoru mi však sdělil, že měl těžký den v práci a 

omlouvá se, pokud byl chvílemi duchem nepřítomný. Přes tuto skutečnost části 

důležité pro moji práci proběhly bez problémů. 

 Vynechám části rozhovorů, které nesouvisejí s mou prací, a přejdu rovnou 

k otázkám týkajících se Ohnivýho kuřete. 
53

  

 

 Proč se koukáte zrovna na tento seriál? Čím Vás zaujal?  

„Noo, koukáme na něj s manželkou, jí se to líbí. A celkem to jde na českej seriál. 

Oproti Růžovce je to nebe a dudy.“ (Ludvík, 33 let) 

 

„Je to něco jinýho, než ostatní. Mně se líběj hlavně ty dva kluci. Mike a Burák. 

Je super se takhle vypracovat, hlavně po propuštění z vězení. Já si nedokážu 

představit, že bych si otevřela normálně restauraci, natož po takovýhle 

zkušenosti. A ty holky taky. Trošku jim závidim, že si šly za svým snem. Občas si 

taky řeknu, jestli jsem neměla jít spíš na květinářku než na vejšku… (smích)“ 

(Daniela, 25 let) 

 

„Abych pravdu řekla, nekoukám se na něj pravidelně, teda ne v televizi. Pouštím 

si ho na Prima Play, když mám čas. Přijde mi to jako zatím asi nej českej seriál. 
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 Kompletní přepisy všech rozhovorů jsou k nahlédnutí v elektronické podobě u autora. 
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Jsou tam mladý lidi, který se vypracovali a řešej obyčejný věci. Dokážu si 

představit, že bych řešila v jejich situaci úplně to samý a stejně…“ (Alice, 28 let) 

 

„Já to beru hlavně jako relax. Ale líbí se mi, že tam vařej, já taky rád vařim. A 

taky se mi teda líbí ta, jak se jmenuje? Klára, teda Leichtová. Jako herečka.“ 

(Petr, 26 let) 

 

 Co říkáte na prostředí, ve kterém se seriál odehrává? 

„No, co. Klasický malý město, každej kouká tomu druhýmu do talíře.“ 

(Ludvík, 33 let) 

 

„Mně to připomíná domov. V podobnym malym městečku jsem vyrůstala, než 

jsem šla na školu do Prahy. Na jednu stranu mi chybí ten klid a pohoda, ale na 

druhou stranu to bylo hrozný. Všichni o vás hned všechno věděli. To mě vždycky 

trochu děsilo. V tomhle je Praha zlatá.“ (Daniela, 25 let) 

 

„Maloměsto, kde se všichni znaj. Žádný soukromí, z toho bych se asi zbláznil. 

Ale musí se nechat, že to tam maj hezký, takový seriálově čistý… (smích) “ 

(Petr, 26 let) 

 

„Malý městečko, hezký, čistý, bezpečný. Docela bych se do takového nějakého 

jednou přestěhoval, až budu mít rodinu. (Alice, 28 let) 

 

 Puštění první ukázky. Díl 59. 25:35–28:20 min. 

Ještě před skončením ukázky a položením první otázky.  

 

„Joo, tenhle díl byl dobrej. (smích) Verča byla hustá… A hlavně teda ta herečka 

je dobrá. Já jí mám ráda, i v Autobazaru MonteCarlo je super… Já bych to asi 

nedala… Aby si ze mě někdo dělal takhle srandu, pořád do mě ryl. (V ukázce 

bylo zrovna Veruně řečeno: Kolik vážíš? Proboha?) Mně stačí, že si občas dělaj 

srandu i ze mě, a to jsem poloviční. Je dobrá, fakt je dobrá. Musí mít obrovský 

sebevědomí. (Alice, 28 let) 

 

 Pamatujete si tenhle díl? Víte, o čem byl? 
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„Jo, pamatuju, teda teď jsem si vzpomněl, díky tý ukázce. To byl díl, kdy po 

tomhle incidentu začali Veruna s Burákem tvrdit naoko, že spolu něco maj. Ale 

jen kvůli tý manažerce a souteži v telce tušim. Ale musim říct, že Veruna je 

vtipná a vostrá. Nechtěl bych, aby mě zalehla jako tu holku… A co teprve 

v posteli, se nedivim, že se tomu Burák brání… (smích). (Petr, 26 let) 

 

„Ano, tenhle díl si pamatuju, přijde mi jako jeden z nejznámějších. Přeci jen 

holčičí rvačka, a ještě tlusťoška s hubeňourem. Navíc je tam dost prostoru pro 

fantazii. Zrovna na tenhle díl jsem koukala s bráchou a on se mě pak snažil celý 

večer zalehnout… (smích). Pardon, ne mně se líbilo, že si nenechala nic líbit, 

sice na ní nemusela hned „skákat“ (uvozovky udělané během rozhovoru prsty), 

ale bylo to fajn, ta manažerka je fakt hrozná. (Daniela, 25let) 

 

„Já si teda ty díly moc nepamatuju, ale tenhle zrovna joo. Tomu jsem se smál, 

jak ta vel…, teda Veruna skočila na tu manažerku, div ji nerozplácla… (smích) 

Teda té představě…(smích)  

 „Když jste říkal jméno té cukrářky, tak mi přišlo, že jste se zarazil, že jste 

chtěl říct něco jiného původně. Můžu se zeptat, co to bylo? Co vás první 

napadlo ve spojitosti s touto scénou?  

„Noo, joo, chtěl nooo… Velryba… Ale jako já nechci nikoho urazit, to jako zas 

né… Ale je prostě velká, dost, až moc… Já bych spíš bral, aby tam byly dvě 

Kláry. Teda ta by taky mohla něco shodit, ale je dobrá, mnohem lepší než ta, ta 

Veruna. Ale fakt nechci nikoho urazit… 

 „Děkuji, za upřímnost. A věřím, že nechcete nikoho urazit, ale nebojte se 

prosím otevřeně říct, co si myslíte, je to pro mě důležité, děkuji. 

„Tak jo, když já prostě tyhle macatý holky nemusim, jsou divný. Teda pardon, 

abych vás neurazil.“ (Ludvík, 33 let) 

 „Nebojte, neurazíte, já jsem už „velká“ holka.“ (oba smích, uvolnění 

napětí)
54

 

 

 Puštění druhé ukázky, 50. díl 4:00-7:00 min. 

                                                 
54

 Jediná situace při rozhovorech, kdy jsem se na chvíli zadrhla, a problesklo mi hlavou, že nevím, jak dál. 

Naštěstí jsem zkusila situaci zachránit vtipem a vyšlo to.  
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 Pamatujete si tenhle díl? 

„Ani moc ne, ale kluci jsou celkově super a Macátko to dost přehání s tim 

puntičkářstvím, ale jinak je taky fajn.“ (Daniela, 25) 

 

„Ne úplně, ale myslim, že Macátko příšel porpvé pomáhat klukům do kuchyně a 

koukám, že je pěknej pedant, toho jsem si nevšim, holt kontrolor…(smích) Ale 

stejně je vidět, že rád vaří.“ 

 „Myslíte, jako, že ho to baví, že je do toho zapálený?“ 

„No teda, spíš, že rád jí, to se přece tak říká ne?! Alespoň myslim. Každopádně 

Mike s Burákem viděj, kam to povede, když se nebudou hlídat… (smích) Stejně 

jako Veruna je typická cukrářka pro mě. 

 „Jak to myslíte?“  

„No podobně, jako u Macátka. Peče dorty, ochutnává je, tak je no, tlustá. A 

zároveň pěkně od rány, žádná slečinka.“ 

 „Ale Klára je přece taky cukrářka a tlustá není“. 

„Ta je spíš manažerka cukrárny, nebo jak to říct. Prostě nepeče, většinou peče 

Veruna. Nepeče, neochutnává, není tlustá…(smích)“ (Petr, 26 let) 

 

„Hmm kuchaři…“ 

 „Jak to myslíte?“ 

„Nevim no, podle mě je divný, když je chlap kuchař. Ještě možná šéfkuchař. Ale 

aby byli tři chlapi v kuchyni….A ten Macátko to je děs… 

 „Myslíte, jak je přitom vaření hrozný puntičkář?“ 

„No to taky, ale spíš, jak vypadá. To je děsný, na to už se nedá koukat, vždyť tam 

měl asi tisíc brad. To je ještě horší jak ta Veruna. Přece na ten seriál koukám, 

abych si odpočinul a viděl něco pěknýho. A ne tyhle dva. Proč se sebou něco 

nědělaj?“ (Ludvík, 33 let)  

 

„Pamatuju, byl to takovej zvrat u Macátka. Nejdřiv probační, kterej šel klukům 

po krku a najednou kuchař v jejich restauraci a jejich kamarád. Lidi se asi 

můžou změnit, zvlášť když jde do tuhýho…“ (Alice, 28 let)   
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 Máte nějaké oblíbené, neoblíbené postavy v seriálu? Případně jaké a 

proč? 

 

„Já mám ráda Buráka a Slepičku a holky z cukrárny jsou taky fajn.“ 

 „A koho máte nejraději?“ 

„Asi Kláru, měla a vlastně má to dost těžký, ale na to, jak je mladá, tak to zvládá 

skvěle. „ 

 „Vnímáte nějakým způsobem fyzický vzhled, fyzickou konstituci u 

postav?“ 

„Myslíte, jako třeba Verunu a Macátka? Ani nějak ne, Veruna je správná a řekla 

bych, taková typická cukrářka. Usměvavá, šikovná, při tělě… Uznávám, že je to 

trochu stereotyp, ale co… A Macátko? Toho beru tak, že už je starej, tak si užívá 

a je mu to všechno jedno, a navíc ještě kuchař, takže má k tomu jídlo blízko a už 

to je…“ (Daniela, 25 let) 

 

„Mám ráda Mikea, ten je hezkej. A starej trébl je zas gentleman, to už se dneska 

moc nevidí. Ale tak nějak mám ráda asi všechny, teda až na tu Renatu, ta je 

strašná. A taky tu manažerku. Dobře, tak nemám ráda všechny…(smích).  

 A co třeba Veruna, nebo Macátko? 

„Ty jsou dobří, hlavně jsou to pohodáři. A dělají čest tlustým lidem. (…) Jsou 

tlustý sice, ale fajn. Řekla bych naopak, že je to dobře, že tam jsou. Na světě taky 

nejsou jen hubený lidi. Snažej se holt přiblížit realitě. Ale nemuseli by teda hned 

takhle extrémně. Stačil by třeba jen někdo při tělě, nebo prostě míň tlustej. Ale 

co, vždyť je to vlastně jejich věc…Navíc jsou fakt dobrý, že jdou před tu kameru, 

dělají si ze sebe legraci a ustojí to…“ (Alice, 28 let) 

 

„Burák je správnej a samozřejmě Klára. Ta je správná a hezká…“ (Petr, 26 let) 

 

„Noo,…. Karel Trébl je sekáč. A z holek. Hmm. Ta servírka z hotelu, Soňa, ta je 

pěkná.“ 

 „A třeba někdo z Ohnivýho kuřete, nebo cukrárny?“ 

„Ty ani moc rád nemám, nebo jako jsou v pohodě, ale nevim no… To už mám 

radši Slepičku. Je vtipnej, jak se pořád snaží uvařit to pivo. (Ludvík, 33) 
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Shrnutí 

Respondenti poukazovali shodně na prostředí maloměsta a absenci soukromí 

v takovémto prostředí. Při zodpovídání otázek, či v diskuzi, týkajících se ukázek 

vyplynulo na povrch stereotypní uvažování o kuchařské a cukrářské profesi. 

Mám tím na mysli, že Veruna jelikož je cukrářka, a má ráda sladké, tak je také 

tlustá. Macátko byl chápán stejně, je tlustý, protože má rád jídlo a také v jednom 

případě, že už si jen užívá života. V jednom rozhovoru byl však Macátko použit 

jako odstrašující případ pro zbylé dva kuchaře, Mika a Buráka, jak by mohli 

dopadnout, když se nebudou hlídat. Zároveň byla také skloněna poklona hercům 

Veruny a Macátka, že jsou odvážní, že jdou před kameru a jsou kolikrát terčem 

posměchu. Oblíbenými postavami jsou Klára, Mike, Burák a pan Trébl starší. Při 

dotázání na Macátka a Verunu byly vesměs kladné ohlasy na tyto postavy. 

Respektive ve třech případech kladné, v jednom záporné. Z poskytnutých 

rozhovorů vyplývá, že třem narátorům tloušťka Veruny a Macátka v seriálu 

nijak nevadí, respektive je nijak nepobuřuje. Naopak považují Verunu za 

správnou ženu, která se umí sama za sebe postavit a je i vtipná. Jediný Ludvík, 

nejstarší narátor, se silně vyhraňoval proti těmto dvěma postavám. A dokonce 

sám řekl, že by mohly být v cukrárně dvě Kláry a ne Veruna. A i o Kláře 

prohlásil, že by mohla pár kilo zhubnout. O Macátkovi se také nevyjadřoval 

přívětivě, naopak. Zajímavým momentem bylo také při rozhovoru s Ludvíkem 

poukázání na mou tloušťku. Respektive to, že nemá rád macaté holky a v zápětí 

řekl, že mě nechce urazit. Chvilku bylo ve vzduchu divné napětí, ale podařilo se 

mi situaci zachránit vtipem. Závěrem rozhovorů v této části je, že pro někoho 

může být tloušťka nepřekonatelným problémem u postav v seriálu. A že se mu 

tyto postavy až hnusí a jejich povaha zde nehraje roli. Ovšem tento fakt byl 

prokázán pouze u jednoho respondenta ze čtyř.  

 

3.2.2 Přístav 

Seriál Přístav také jen stručně připomenu. Děj se odehrává v chatové oblasti 

Zátoka a veškeré dění má co dočinění s místní nově otevřenou hospodou Přístav.  
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Ukázky pouštěné respondentům pocházejí z dílu 11. Sumec. Opět přistoupím 

k popisu respondentů a k ukázkám z rozhovorů, které se týkají mé práce. A 

následně ke stručnému shrnutí.  

 

Rozhovory jsem uskutečnila se dvěma ženami a dvěma muži.  

 Eva, 25 let, středoškolské vzdělání bez maturity, zaměstnaná, žijící 

v Praze, zadaná, hubená 

 Lucie, 31 let, vysokoškolské vzdělání, mateřská dovolená, žijící v Praze, 

vdaná, tlustá 

 Adam, 28 let, vysokoškolské vzdělání, zaměstnaný, žijící v Roztokách u 

Prahy, zadaný, hubený 

 David, 32 let, středoškolské vzdělání s maturitou, zaměstnaný, žijící 

v Praze, nezadaný, tlustý 

 

Na začátku všech rozhovorů jsem se představila, uvedla cíl mé práce. Rozhovory 

s diváky seriálu Přístav byly velice milé a stejně jako u rozhovorů týkajících se 

Ohnivýho kuřete nebyl problém navázat kontakt. Z mého pohledu byli však 

Lucie, David, Eva a Adam sdílnější. Rozhovory probíhaly podle předem 

připraveného scénáře. Jelikož jsem tyto rozhovory prováděla, řekněme, v druhé 

vlně, byla jsem i já schopna lépe reagovat na podněty a usměrňovat rozhovor. 

Což možná mělo i vliv na sdílnost respondentů. Byla jsem uvolněnější. 

Části rozhovorů, které se práce netýkaly, opět vynechám a budu se zabývat těmi 

úryvky, které s prací souvisejí. 

 

 Proč se koukáte zrovna na tento seriál? Čím Vás zaujal?  

 

„Mně se líbí to prostředí! Na podobný místo jsem jezdil jako malej s babičkou a 

dědečkem. Běhali jsme v přírodě, máčeli se v řece. Což kolikrát vedlo 

k výprasku. (smích) Bylo to tenkrát takový bezstarostný období a Přístav mi to 

připomíná. Jen mi trochu vadí, že je to taková telenovela. I když vlastně, to 

tenkrát bylo podobný, taky babi pořád řešila kdo s kym a kde. (smích)“ (David, 

32 let) 
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„Po pravdě řečeno koukám teď na celkem dost seriálů. Ale hlavně zahraniční. 

Dříve jsem koukala na Ulici, ale co malá trochu povyrostla a usíná později, tak 

to nestíhám. A třeba oproti Ordinaci na Nově mi Přístav přijde lepší a i 

zajímavější prostředim. A vlastně jeden z důvodů proč mám Přístav ráda je, že 

tam je málo dětí. (smích) Nechci, aby to vyznělo špatně, svou dceru miluju, ale 

po celém dni, kdy jsme doma, a kolikrát se dostaneme jen na krátkou procházku, 

ráda dospělé sleduji alespoň v televizi. (smích)Manžel je totiž často pryč…“. 

(Lucie, 31 let) 

 

„Nemůžu říct, že bych viděl úplně všechny díly. Ze začátku jo, to jsem si je 

dokonce pouštěl i zpětně. Ale pak jsem toho měl moc a spoustu jsem jich 

neviděl… A proč se mi líbí zrovna přístav? Asi ani nedokážu říct, proč přesně. 

Ale asi tim, že je víc chlapský. Hlavním místem je hospoda a ne kosmeťák, nebo 

tak něco. (smích) A když nad tim tak přemýšlím, tak i to prostředí. Pohoda a klid 

mimo velkoměsto.“ (Adam, 28 let) 

 

„Mně se to zas až tak moc nelíbí. Nebo tak normálně. Ale je to jediný seriál, 

z těch českých, na který se se mnou kouká i snoubenec. Což mi přijde super. A 

radši se budu koukat na Přístav s nim, než třeba na Modrý kód sama. A je to i 

vtipný, hlavně teda Milena. Ta mě vždycky rozesměje. To její oblečení a řeči… 

(smích).“ (Eva, 25 let) 

 

 Co říkáte na prostředí, ve kterém se seriál odehrává? 

 

„Jak už jsem říkal, vyzařuje z toho pohoda a klid. Oproti Praze, kde bydlim, tam 

není takový frmol… Bydlet bych tam asi nechtěl, dojíždět každý den do práce a 

tak. Ale taková chatička na víkendy, to by se mi líbilo.“ (Adam, 28 let) 

 

„Je to něco jinýho. Všechno se točí kolem hospody, což je vlastně takový… český. 

A je zajímavý, že spousta těch lidí bydlí v chatičkách v podmínkách, který by mi 

kolikrát nestačily ani na víkend. Myslim zázemí, málo prostoru, koupelna, 

záchod a i teplo. Pamatuju si, že v jednom díle Pátkovi v tý svý chatce mrzli a 

není se čemu divit, vždyť ta chatka nemůže být pořádně zateplená. Ale asi takhle 
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nějaký lidi žijou i v reálu, přeci si to celý nevymysleli. Někomu to tak asi 

vyhovuje.“ (Lucie, 31 let) 

 

„Líbí se to hlavně mýmu snoubenci. Hospoda u řeky, vždycky se tam vidí. 

(smích) Ale mě se to taky líbí, mám ráda přírodu. Rozhodně lepší, než kdyby 

točili seriál někde uprostřed paneláků.“ (Eva, 25 let) 

 

„Prostředí je skvělý, připomíná mi to moje dětství. Dokonce jsem díky Přístavu 

zase začal jezdit na naši chatu a dávat jí do pořádku. Třeba až ji opravím a budu 

tam jezdit častěji, tak budu zažívat podobný situace.“  (David, 32 let) 

 

 Puštění první ukázky. Díl 11. Sumec11:00–14:00 min. 

 

 Pamatujete si tenhle díl? Víte, o čem byl?  

 

„Po pravdě si ho ani moc nepamatuju. Teda něco se mi vybaví, když vidim tu 

ukázku, ale celý bych vám to určitě nepřevyprávěla. Je to dost starej díl“. 

 „A jak na Vás ukázka působí? A postavy v ní?“ 

„Po pravdě, já nemám ráda toho Ouška… Taky nejsem nijak hubená, spíš 

naopak. Ale tohle mi přijde už moc. Navíc jak s nim ty dvě flirtujou a on s nima, 

to mi přijde strašný. Jinak je charakterově fajn, chytrej a všechno, ale kdyby se 

mnou flirtoval, tak bych asi utekla… Hlavně po tý recitaci, to bylo až děsivý 

v jeho podání. Opravdu se mi hrozně nelíbí, spíš je mi až odpornej…“  

(Lucie, 31 let) 

 

„Ano, tenhle díl si pamatuju, to šli chlapi chytat sumce a zároveň měli jet do 

divadla a nějak se to překrývalo. Alespoň teda tušim, že to tak bylo. A ta ukázka 

je dobrá, vždycky mě bavilo, jak ženský Ouškovi nadbíhaj. A to je tlustej jako 

prase. (smích) Pardon za ten výraz, ale lepší přirovnání mě nenapdá. Holt je 

chytrej a má asi charisma, nebo jak to nazvat, jinak fakt nevim, jak je to možný. I 

když na mě ženský taky celkem letěj a rozhodně nemám atletickou postavu. 

(smích)“ (David, 32let) 
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„Ten díl si vůbec nepamatuju.“  

 „A jak na vás ukázka a postavy v ní působí?“  

„Mám ráda Lily a naopak Libušku vůbec! A co týče flirtování s Ouškem, tak 

jsem vždycky fandila právě Lily. I když nechápu, co na něm viděj, ale tak každý 

máme jinej vkus… Třeba je přitahuje jeho sexy mozek… (smích)“  

 „Máte tím na mysli, že Vám jako muž nepřipadá atraktivní?“ 

„Abych pravdu řekla tak ne… Ten můj má sice taky bříško, ale takhle tlustej 

chlap se mi už nelíbí, ale jak říkám, každej má jinej vkus…“ (Eva, 25 let) 

 

„Tenhle díl si moc nepamatuju, kolikátej, že byl?“ 

 „11. díl to byl a jmenoval se Sumec.“ 

„Samec, sumec! (smích)“ 

 „Promiňte?“ 

„Vy promiňte, to byla jen taková asociace. (smích)“ 

 „Mohu se zeptat, jak Vás to napadlo a co se za tím skrývá?“ 

„Jo, jo. No Ouško je rybář a je řekněme prostorově hodně výraznej, velkej. A 

sumec je taky velká ryba, jedna z největších, alespoň teda z těch našich 

sladkovodních. A Ouško teda loví sumce. Ale zároveň loví ženy, takže je pořádný 

samec, ale zároveň trochu sumec.(smích) A ta slova si sou podobná. Takže 

samec, sumec. (smích)  

 „Pokud tomu dobře rozumím, tak Vás napadla spojitost mezi Ouškem a 

sumcem na základě toho, že jsou oba velcí?“ 

„Jako jo! Promiňte, to není, že bych měl něco proti tlustym lidem, to vůbec. Co 

se týče ženských, tak spíše naopak. Ale nějak mi to přišlo prostě vtipný.“ 

(Adam, 28 let) 
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 Puštění druhé ukázky, 11. díl 54:50 – 56:06 min. 

 

 Jak na vás působí tato ukázka ze stejného dílu a postavy v ní? 

 

„Je to vtipný. (smích) Že si Pepa fakt myslí, že to funguje. A nedivim se Pavlíně, 

že se mu směje, já bych se taky asi neudržela (…) Vypadá jako srandovní 

medvěd.“  

 „Proč Vás napadl zrovna medvěd?“ 

„Pepa je takovej kulička, ne sice jako Ouško, ale je. A taky je tak trochu hloupej, 

teda spíš jednoduchej. A obojim je svým způsobem roztomilej, jako medvídek. 

(smích)“  

 „Pokud tomu dobře rozumím, tak u Pepy Krupičky Vám jeho tloušťka 

nevadí a u Ouška ano?“  

„Mně nevadí ani u jednoho, jen u Ouška mi to už nepřijde hezký, ale pokud 

s nim nebudu já, tak mi to je jedno.“ (Eva, 25 let) 

 

„Pepa je hodnej ňouma … Jinak to asi pojmenovat nedokážu. Ani se Pavlíně 

nedivim, že od něj odešla, byla chytřejší než on. Taky bych nemohla být 

s hloupym chlapem.“ 

 „Postavu Ouška jste komentovala, jako příliš tlustou, jak vnímáte 

Pepu?“ 

„Pepa už vypadá líp, ale pořád je dost tlustej a hlavně v kombinaci s tou 

hloupostí. Když to dám dohromady, tak mi přijdou atraktivní asi oba stejně …“ 

(Lucie, 31 let)  

 

„Pepa je vtipnej. (smích) Je důvěřivej a trochu naivní, možná i trochu hloupej, 

ale dobrej chlap a to se cení! Ale Krupičková je pěkná. Ale byli takovej 

nesourodej pár.“  

 „Jak to myslíte, nesourodý pár? Kvůli čemu?“ 

„Hlavně kvůli tomu intelektu, ona měla ráda kulturu a on ne. Byla chytřejší a 

chtěla někoho na svý úrovni.“ (David, 32 let) 
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„Nechápu, že si myslel, že mu to pomůže. Zvlášť na funkčnost spermií. (smích) I 

když člověk, když chce dítě, tak udělá asi cokoli. To já zatím neznám. Ale bejt na 

jeho místě, tak radši zhubnu, než abych se mučil nějakou dečkou. Ale ono vlastně 

to pak nebyla jeho chyba.“  

 „Myslíte, že tlustí lidé mají problém s početím?“ 

„Tak u Pepy to ještě není tak hrozný, ale třeba u Ouška by to už asi problém 

byl.“ Ten už je hodně tlustej … (Adam, 28 let) 

 

 

 Máte nějaké oblíbené, neoblíbené postavy v seriálu? Případně jaké a 

proč? 

 

„Já mám ráda Terezu Skálovou, taky mám vystudovaný práva. A doufám, že 

budu taky jednou tak dobrá.“ 

 „Jak jste říkala, že se Vám Ouško a Pepa jako chlapi nelíbí, je tam 

někdo, kdo se Vám opravdu líbí?“ 

„Ano je. Roman. To je pěknej chlap a i chytrej.“ (Lucie, 31 let) 

 

„Mně se líbí ta chlapská soudržnost v hospodě, takže z chlapů mám rád asi 

všechny. Až na Pátka to je podrazák a zloděj.“  

 „A z ženských postav?“ 

 „Myslíte povahově, nebo vzhledově?“ 

 „Tak i tak.“ 

„Pokud bych to měl brát podle vzhledu, tak se mi líbí Johana, Tereza, 

Krupičková a i Kobliha, než teda otěhotněla. Teď je jak nafouklej míč … Vlastně 

se mi líbí i povahově, tyhle čtyři. Možná Krupičková o něco míň. „ 

 „A kdo se Vám naopak nelíbí?“ 

„Hmm, asi ta, jak se jmenuje? Ta od doktora Jonáše … 

 „Myslíte Arletu?“ 

„Jo tu, ta je na můj vkus moc přísná a navíc i celkem při těle“ 

 „Nemáte rád tlusté holky?“ 

„Nemám, nebo teda ne, že bych se s nima nebavil, jen se mi nelíběj.“ 

(David, 32 let) 
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„Já asi nijak zvlášť oblíbený postavy nemám. … Vlastně akorát Milenu, ta je 

vtipná. Jinak asi ne. Nikdo se mi tam nějak zvlášť nelíbí, ani povahově, ani 

vzhledově.“ (Eva, 25 let) 

 

„Oblíbenou postavu? Romana z Přístavu, je správnej. A z holek … Vzhledově 

nic moc, samý vychrtliny, nebo pak už moc starý … A povahou, asi Skálová a 

Milenka je zábavná. Nevydržel bych s ní ani vteřinu, ale ty její hlášky, to je 

bomba. „ (Adam, 28 let) 

 

 

Shrnutí 

Seriál mají rádi především kvůli prostředí, vyzařuje z něj klid a pohoda. U 

ukázek se narátoři shodli v názoru, že Ouško, je už moc tlustý. Pro dámy natolik, 

že je pro ně neatraktivní. Jedné z nich je dokonce až nechutný. Pánové se 

vyjádřili o Ouškovi pomocí metafor, „tlustej jako prase“ a „samec, sumec“. 

V zápětí však dodali, že proti tlustým lidem nic nemají. Pepa je také považován 

za tlustého, ale ne v takové míře. Pouze jeden z respondentů označil ženskou 

postavu za tlustou a sice Arletu, ovšem v kombinaci s její, pro něj, nepříjemnou 

náturou. Naopak pro druhého mužského dotazovaného, není v seriálu dostatečně 

atraktivní žena, protože jsou všechny hubené.  

 

3.2.3 Ulice 

Ulice je nejdéle vysílaný seriál u nás. Krátké připomenutí o čem Ulice je a kde 

se odehrává děj. Ulice je situovaná, jak již název napovídá do jedné ulice na 

okraji Prahy. Během téměř dvanácti let se v seriálu vystřídalo velké množství 

postav. Ukázky pouštěné dotazovaným jsou vybrány tak, aby v nich byly 

zastoupeny postavy, které se také objevily v kvantitativním výzkumu. Jmenovitě 

S. Pavlicová-Hložánková, V. Pešek, S. Nyklová a L. Nykl. Nyní představím 

respondenty a ukázky rozhovorů týkající se mé práce. Na závěr stručně shrnu 

poznatky získané z rozhovorů.    

 

Rozhovory jsem uskutečnila se dvěma ženami a dvěma muži.  
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 Kamila, 27 let, vysokoškolské vzdělání, zaměstnaná, žijící v Praze, 

zadaná, tlustá 

 Nela, 30 let, středoškolské vzdělání s maturitou, zaměstnaná, žijící 

v Praze, nezadaná, normální postava 

 Luboš, 29 let, vysokoškolské vzdělání, zaměstnaný, žijící v Kamenici, 

zadaný, tlustý 

 Karel, 26 let, vyšší odborné vzdělání, zaměstnaný, žijící v Praze, zadaný, 

hubený 

 

Jako u předchozích rozhovorů jsem na začátku postupovala dle etického kodexu 

a scénáře rozhovoru. Tedy představení se a seznámení dotazovaných s tématem 

a cílem mé práce. Rozhovory opět proběhly v přátelském duchu a bez problémů. 

Dotazovaní byli velice sdílní a projevovali zájem o mou práci. Přestože, shodně 

s ostatními, neprojevili zájem o následné zaslání hotové práce. Tyto čtyři 

rozhovory jsem prováděla jako poslední. Schválně jsem postupovala při sběru 

dat postupně, podle jednotlivých seriálů. Ulici jsem si nechala záměrně nakonec, 

jelikož jsem si sama musela připomenout postavy a shlédnout několik dílů, 

abych byla připravená a věděla, o čem dotazovaní mluví. U předchozích seriálů 

mi toto nečinilo takový problém, protože jsem seriály v průběhu psaní práce 

aktivně sledovala. Ne každý díl, ale většinu. Což u četnosti epizod Ulice 

nestíhám už několik let.   

Části rozhovorů, které se práce nijak netýkají, nebudu uvádět a uvedu pouze 

zajímavé části rozhovoru a ty, které souvisejí s prací. 

 

  Proč se koukáte zrovna na tento seriál? Čím Vás zaujal?  

 

„Dřív jsem na Ulici koukal s mámou, ještě když jsem bydlel doma. A nějak jsem 

si na to zvyknul. Nestíhám každej díl, ale popravdě se snažim. (smích) A čím mě 

zaujal? Tenkrát asi ničim, ale postupem času mi to kolikrát připomínalo můj 

život. Vyrůstal jsem současně s některýma z postav a řešil stejný věci“ (Karel, 26 

let)   
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„Dívám se na Ulici už od puberty. Teď už hlavně z nostalgie a hlavně u Ulice 

relaxuji. Když přijdu domů z práce, pustím si Ulici, většinou mi to tak akorát 

vychází, a nemusím nad ničím přemýšlet. Asi to zní divně, ale prostě vypnu, jak 

se tak říká a vyčistím si u toho hlavu.“ (Kamila, 27 let)    

 

„Upřímně řečeno jsem se začala koukat až nedávno. Nikdy jsem na televizi moc 

nekoukala, radši sem byla s kamarádkama někde venku, než doma. Ale dohnalo 

mě stáří a singl život. Skoro všechny kmošky maj chlapa a mně zbejvá akorát ta 

televize. Ale musim říct, že je to dobrý. Alespoň vim, že problémy jako já, maj 

úplně všichni.“ (Nela, 30 let) 

 

„Koukáme se na to při večeři, je to taková kulisa jakoby. Nemůžu úplně říct, že 

by mě Ulice něčim vyloženě zaujala, spíš mě tak vcucla. A kdyby to zjistili chlapi 

v práci, tak s nima nevydržim.“ (Luboš, 29 let) 

 

 Co říkáte na prostředí, ve kterém se seriál odehrává? 

 

„Prostředí Ulice je prostředí ulice. Co k tomu dodat … (smích)“ (Luboš, 29 let) 

 

„Prostředí je normální městský, jako ze života, nic zvláštního.“ (Nela, 30 let) 

 

 „Praha. Osobně mi to připomíná třeba Havlíčkovo náměstí na Žižkově, kde 

jsem chvíli bydlela.“ (Kamila, 27 let) 

 

„S prostředím je to stejný, jako jsem říkal o některých postavách. Je stejný jako 

v běžnym životě. Ulice má i takový nějaký slogan tuším. Zní to nějak jako: Může 

to být i vaše ulice. Nebo tak nějak. A to mi přijde trefný. Tvůrci se prostě snažej, 

aby se to co nejvíc podobalo skutečnýmu světu. Jediný co, tak asi ne všichni maj 

tak hezký bydlení jako v seriálu. My třeba bydlíme na bytě a některý kusy 

nábytku jsou určitě starší i než moje babička.“ (Karel, 26 let)  
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 Puštění první ukázky. Simona a pavouk 

 

 Jak na Vás působí ukázka a postavy v ní?  

 

„Absolutně ji chápu, ječela bych úplně stejně. Jen bych asi nevyběhla na 

chodbu, protože v baráku nikoho neznám a měli by mě za cvoka. Zvlášť poté, co 

by sousedi zjistili, že pavouk je z umělé hmoty.“ (Kamila, 27 let) 

 

„Tak tohle mám doma každou chvilku, jen Barča neběží na chodbu pro pomoc, 

ale za mnou. Akorát je teda hezčí, Barču myslim samozřejmě.  

 „Tak to je pochopitelné, že svou přítelkyni považujete za atraktivnější.“ 

„Jak kdy, ale teď rozhodně jo. Vedle Simony je Barča jak proutek.“ 

 „Myslíte si tedy, že Simona je tlustá?“ 

„To je a pořádně. Měla by se sebou něco dělat.“ (Luboš, 29 let) 

 

„To je nějaký starší díl určitě, nepamatuju si to. Těch dílů je strašně moc. Ale je 

to dobrá ukázka.“ 

 „Můžete to prosím trochu rozvést?“ 

„Je to směšný, jako vtipně směšný, jak ječí kvůli pavoukovi, kterej ve finále ještě 

není ani živej, ale umělej. Typická ženská a ještě k tomu bláznivá tlusťouška.“ 

 „Jak to myslíte?“ 

„Tak, že chlap by kvůli pavoukovi takhle nevyváděl, alespoň ne teda žádnej, 

kterýho znám. A to, že je bláznivá tlusťouška?! Taková prostě je. (smích) Je to 

vlastně povahovej rys její postavy. 

 „A považujete to za kladný povahový rys? Že je „bláznivá tlusťouška?“ 

„To, že je bláznivá, určitě. A to, že je tlusťouška?! Asi takhle, za přítelkyni bych 

si jí nevybral, ale za kámošku klidně.“ 

 „Pokud Vás chápu správně, tak by Vám její tloušťka nevadila 

v přátelství, ale ve vztahu ano, protože pro Vás není atraktivní.“ 

„Přesně tak.“ 

 „A jak ji vnímáte na obrazovce? Měl byste jí radši, jako seriálovou 

postavu, kdyby byla řekněme o něco hubenější?“ 
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„Jo i ne. Líp by se na ní koukalo, ale zase k ní to patří. Kdyby byla jen o něco 

hubenější, jak říkáte a ne vyloženě hubená, tak bych jí měl ale asi radši.“ 

(Karel, 26 let)  

 

„Ta nadělá kvůli pavoukovi, i když je velkej, tak ona je pořád asi 1000 x větší. 

Bát by se jí měl spíš ten pavouk. Teda kdyby byl opravdovej. A Pešek je hodnej 

jako vždycky, pomáhá, kde může. I když by to mohla Simona, teda zvládnout 

sama.“   

 „Máte ráda postavu Simony a Peška? 

„Peška jo, ale Simonu moc ne. Nelíbí se mi, že o sebe nedbá. Což o to, že je 

tlustá, má nadváhu, je obézní, nebo jak to správně pojmenovat, ale to 

neznamená, že o sebe ženská přestane pečovat a hezky se oblíkat. Dneska se daj 

přece sehnat snad už všechny možný velikosti ne?!“ (Nela, 30 let) 

 „Pravděpodobně ano.“  

 

 Puštění druhé ukázky. Světlana a Lumír Nyklovi na karaoke  

 

 Jak na vás působí tato ukázka a postavy v ní? 

 

„Lumču mám rád. Lumčo mu vždycky říkala máma, když jsme na to koukali 

spolu, to není můj nápad, abyste si nemyslela. (smích) A Světlanu taky, je dobře, 

že se nakonec dali zase dohromady a maj dítě. Stará láska asi opravdu 

nerezaví… Ale prožili si toho spolu hodně a i bez sebe. I když ona si mohla najít 

hezčího.“ 

 „Hezčího?“ 

„Jo, hezčího. Ona je vážně pěkná a on moc ne, tlustej, šedivej.“ (Karel, 26 let)  

 

„Lumír a Světlana jsou dobří, i když tady jim to zpívání moc nefunguje. Jinak 

jsou ale dobří. Jedni z mých nejoblíbenějších. Ale až teď, ze začátku byl Lumír 

pěkně ošklivý a takový slizký a tak trochu parchant. Líp to asi říct neumím. 

Změnil se k lepšímu, jediné, co mu zůstalo je ten jeho břich a Světlana…“ 

 „Líbí se Vám Lumír se Světlanou i vzhledově jako pár?“ 
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„Řekla bych, že jo. Ona je nádherná a Lumír sice méně, ale patří k sobě. Mně 

osobně by se nelíbil, na můj vkus je až moc vypasený a kolikrát vypadá 

neupraveně. To nemám ráda.“ (Kamila, 27 let)  

 

„Lumír a Světluš. Světluš je krásná baba, ale Lumír … Nic moc. Když jsem 

začínala koukat na Ulici, teda tenkrát to spíš bylo občasný zapnutí televize v ten 

čas, tak Lumír a Simona spolu začínali jezdit na kole. Když jsem se podívala po 

nějký době znova ne Ulici, tak už nejezdili, moc dlouho jim to teda nevydrželo. 

Ale mělo.“ 

 „Myslíte si, že by měli zhubnout?“ 

„Nemusej být úplně šlauf, ale měli by se o sebe starat. Všichni by měli.“ 

(Nela, 30 let)  

 

„Takhle se předvádět, jak můžou jít zpívat karaoke, když to vůbec neuměj… 

Nechápu. A ještě, jak se u toho Lumír kroutí. Bejt na místě Světlany, tak 

zdrhnu.“ 

 „A proč byste utíkal? Kvůli tomu, že zpívá falešně, nebo kvůli čemu?“ 

„Tak falešně zpívá spíš ona, ale on jí dělá ostudu. Ona u toho alespoň vypadá 

dobře, na rozdíl od něj.“ 

 „Takže se Vám nelíbí jeho tanec, aha.“ 

„Spíš se mi nelíbí Lumír celkově.“ (Luboš, 29 let) 

 

 

 

 Máte nějaké oblíbené, neoblíbené postavy v seriálu? Případně jaké a 

proč? 

 

„Mezi mé oblíbené patří Lumír a Světlan. Poté taky Terezu a Matěje, jejich 

postavy, pokud se nemýlím, jsou stejně staré jako já. Šámal, co chodil s Terezou, 
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je velký sympaťák. No a Simona. Tu jsem milovala už ve Snowboarďácích, tedy 

tu herečku. A tady jí mám taky ráda. Líbí se mi, že je svá a že si nedělá hlavu 

ze své postavy, to já neumím. A jsem ráda, že se do seriálu vrátila Digi.“  

 „A je nějaká postava, kterou vyloženě nemusíte?“ 

„Bude jich asi poměrně hodně. Během těch let se to nashromáždilo. Jen nevím, 

jestli si ještě vzpomenu na jména.“ 

 „To nevadí, zkuste je popsat a pokusíme se přijít na jména společně.“ 

„Dobrá. Ale možná si vzpomenu. Nikdy jsem neměla ráda mámu Ingrid, byla 

zlá. A Stránského seniora. Knobloch mě vždycky doslova iritoval, stejně jako 

Miller. Když tak vzpomínám, tak bychom tu byli až do léta, než bych všechny 

vyjmenovala (smích), přeci jen záporných postav bylo a je v Ulici 

dost.“(Kamila, 27 let)  

 

„Mám rád Simonu, kvůli tý její praštěnosti. I když dřív byla praštěná víc, to bylo 

lepší a byla i hubenější, což vlastně taky bylo lepší. Když nad tim tak uvažuju, tak 

postupem času přibrala a zvážněla. To není dobrý… A Lumču mám rád a hlavně 

Peška, ten mi připomíná dědu. Ten měl taky vždycky pravdu… A samozřejmě 

Terezu Jordánovou a jejího bráchu. A malýho Maléře. A Miriam Hejlovou a taky 

Moniku a jejího tátu, Farskýho.“ 

 „To máte rád poměrně hodně postav.“ 

„Asi bych si vzpomněl postupem času ještě na nějaký, přeci jenom je jich tam 

strašně moc.“ (Karel, 26 let) 

 

„Vyloženě oblíbenou postavu asi nemám, ale sympatickej mi je David, nebo 

třeba ten policajt, co má rád Digi. A Digi vlastně taky. A Rozina.“ (Nela, 30 let)  

 

„Já mám rád Adrianu, ta je pěkná a Digi je taky pěkná…“   

 „A třeba na základě povahových vlastností, je Vám někdo sympatický 

svým chováním?“ 

„Ani moc ne… Spíš naopak, dost lidí mě tam sejří!“ 
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Shrnutí 

Seriál a jeho prostředí všichni čtyři dotazovaní vnímají zdařilý odraz reálného 

světa. Vyjádření k první ukázce jsou rozporuplné. Karel a Kamila mají Simonu 

rádi. Karlovi se líbí, že je „praštěná“ a Kamile, že je svá. Ale zároveň se Karlovi 

nelíbí, že je tlustá, čímž se ztotožňuje s názory Nely a Luboše. Kteří jí, ale 

nemají v oblibě ani na základě povahy. Nele se hlavně nelíbí, že o sebe Simona 

nepečuje. Lumír není považován za atraktivního, oproti své ženě Světlaně. 

Všichni se o jeho fyzickém vzhledu vyjádřili negativně. Nemůže za to pouze 

jeho fyzická konstituce, ale také neupravený zevnějšek, stejně jako u Simony.  
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4. Závěr 
V této kapitole bych se ráda věnoval výsledkům zjištění z předchozích kapitol. A 

obecnému závěru. Ve své práci jsem se pokusila o výzkumy, které by pomohly 

rozšířit obor Fat Studies u nás. Kvantitativní i kvalitativní výzkum byl prováděn 

za účelem zodpovězení několika otázek. Hlavními otázkami, které prostupují 

oběma výzkumy, jsou tyto: Ovlivňuje tloušťka seriálových postav jejich 

oblíbenost u diváků? Hraje tloušťka postav roli v tom, nakolik jsou u diváků 

oblíbené?  

Kvalitativní výzkum byl proveden na základě získaných dat z dotazníků šířených 

internetem. Celkově dotazníky vyplnilo 201 respondentů. Ovšem po přepsání do 

statistického programu SPSS jsem byla nucena vzorek zmenšit. Zmenšení bylo 

nutné kvůli validitě a reliabilitě následných analýz a výstupů. Po vyřazení 

respondentů, kteří nezodpověděli všechny kladené otázky. Dotazník byl členěn 

do tří částí. První část zjišťovala socio-demografické údaje respondentů, druhá 

se týkala hodnocení, deseti vybraných postav ze seriálu Ulice. Hodnocení postav 

se týkalo tří rovin. První otázka zjišťovala, nakolik jsou jednotlivé postavy 

oblíbené na základě charakteru (Q7). Druhá potom, do jaké míry se líbí 

respondentům jejich fyzický vzhled (Q8) a třetí, jak je vnímána jejich fyzická 

konstituce těla (Q9). Zda jsou tlustí, hubení atd. Ve třetí části dotazníku byly 

doplňující otázky. Nejdůležitější pro mě byla prostřední část týkající se povahy, 

vzhledu a konstituce těla. Na základě těchto baterií otázek jsem poté prováděla 

Spearmanův korelační test pro proměnné, které by spolu mohly souviset. Tedy 

Q71-Q710 x Q81-Q810, Q71-Q710 x Q91-Q910 a Q81-Q810 x Q91-Q910. 

Z testování korelačních koeficientů u výše zmíněných proměnných mi vyšlo 

následující. Existuje statisticky významná souvislost mezi oblíbeností charakteru 

postavy a jejím fyzickým vzhledem. Jedná se o kladnou korelaci. Tedy čím více 

bude daná postava oblíbená, tím více si přilepší na stupnici týkající se vzhledu. 

Pokud bude „ošklivá“ postava velmi oblíbená, budou jí diváci hodnotit fyzicky 

atraktivnější, než kdyby měla záporné povahové rysy. To samé platí také 

obráceně. Pokud by „hezká“ postava byla opravdu neoblíbená, budou ji diváci 

vnímat jako ošklivější a na stupnici atraktivnosti se umístí níže. Tato prokázaná 

souvislost dokazuje, že opravdu existuje vztah mezi tím, jakou má kdo povahu a 

jak je vnímán. Abych však dokázala odpovědět na mou otázku, zda tloušťka 

ovlivňuje oblíbenost postav, je zapotřebí výkladu korelací i u ostatních skupin 
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proměnných, které jsem výše popsala za pomoci kódů otázek v SPSS. Při 

zkoumání korelací u proměnných: oblíbenost postav na základě charakteru 

s fyzickou konstitucí, tloušťka, hubenost, jsem objevila významnou korelaci 

pouze u dvou tlustých žen. Tato korelace nám říká, že pokud jsou ženy 

považovány za velmi tlusté, bude to mít negativní dopad také na jejich 

oblíbenost dle povahy a také obráceně. Pokud by například Simona zhubla, 

posunula by se o příčku či dvě výše. Posledními proměnnými pro korelační 

analýzu byl vztah mezi fyzickým vzhledem a fyzickou konstitucí těla. Zde vyšla 

statisticky významná souvislost pouze pro tři nejtlustší postavy z mé „nabídky“. 

Pořadí tlustých bylo určeno na základě odpovědí respondentů. Výsledkem je, že 

velmi tlustí lidé se méně líbí divákům (fyzicky). Zkoušela jsem také testovat 

proměnné ještě s přidáním socio-demografických údajů, ale žádné důležité 

změny ve výsledcích se neudály. 

V kvalitativní části práce jsem prováděla rozhovory s 12 respondenty. Byli 

rozděleni do čtyř skupin podle sledovaného seriálu. Z rozhovorů vyplývá, že 

většině nevadí, že na obrazovkách vídají tlusté lidi, některé to naopak i těší. A 

obdivují odvahu herců, že si stoupnou před kameru a jsou terčem narážek a 

posměšků. Některé výrazy týkající se vyjádření tloušťky rozebíraných postav 

byly poněkud expresivní např. „tlustej jako prase“. Zajímavé bylo porovnání, jak 

je vnímána postava Ouška a Macátka. Obě postavy hraje totiž jeden a ten samý 

herec. V roli kuchaře, Macátka v Ohnivým Kuřeti, se vyjadřovali respondenti 

spíše stereotypně. Je to kuchař, rád jí apod. Stejně tomu bylo i u Veruny, je to 

cukrářka, má ráda sladký, tak je tlustá. K vaření a pečení se zdá to tak nějak 

patří… Ale v druhém případě, role Ouška v Přístavu, byl popisován jako velmi 

neatraktivní muž, který by měl se sebou něco dělat. Bylo řečeno, že je až příliš 

tlustý. Jedna dáma se dokonce vyjádřila, že se jí dělá až špatně, že by před ním 

utekla. Pepa Krupička z Přístavu byl, vnímám spíše pro svůj omezený intelekt, 

než pro svou postavu. Ze čtyř dotazovaných vadila třem postava Simony ze 

seriálu Ulice. Její fanoušek, má jí rád od začátku, si během rozhovoru dokonce 

uvědomil, že dříve byla hubenější a vtipnější a teď je tlustší a zaraženější a že se 

mu to vůbec nelíbí. Lumír Nykl byl považován obecně za neatraktivního muže 

při rozhovorech.  

Některým lidem tlustí lidé v seriálech nevadí, spíše většině, ovšem záleží 

očividně také na profesi. Pokud je to kuchař, nebo cukrářka, tak je to snáze 
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tolerované, než když je dotyčná například kadeřnice. Ovšem více se vyhraňují 

při představě, že by s postavami měli mít vztah. Až na jednoho muže, který si 

stěžoval, že v Přístavu není žádná pořádná ženská, se všichni narátoři bránili 

představě, že by byli s velmi tlustým člověkem. Po pravdě ani nevím, proč je 

tato asociace napadala.    

Pokud shrneme veškeré získané poznatky, mohu tuto práci uzavřít s několika 

zjištěními. Za prvé, u rozhovorů se jednalo spíše o rozdílné názory, nikdy se 

neshodli všichni respondenti v názorech na určitou postavu. Což jsem ani 

nepředpokládala. Z výsledků obou metodologických přístupů však vyplývá, že 

existuje souvislost mezi tloušťkou postavy a její oblibou u diváků. A sice 

souvislost negativní.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

63 

 

63 

Summary 

Subject of presented thesis are questions related to Fat Studies science, which is 

oriented against widelay spread opinion, that thickness (or fat) is wrong and 

unhealthy. Effort of this science directions is to prove otherwise, with connected 

pursuit to disapprove negative and hateful view on obese people. 

Point of my thesis was to prove existence or non-existence of correlation 

between popularity of characters in popular television series and their physical 

appearance, respectively body constitution. Research of this facts relationship 

was held through both, quantitative and qualitative methodology. 

Findings of quantitave research based on questionnaire method in my thesis 

discovered, that there are statistically significant reletaions between some 

variables. Specificaly, that there is existing strong correlation between status of 

“popularity based on character traits of series character” and their 

“attractiveness” in eyes of viewers. If the character is ugly but popular (again 

based on viewers opinion), he will be more positively acclaimed, than in case of 

character being unpopular. 

In analytical part of thesis can by find example of L. Nykla (character), who 

ended in overall comparison chart not on last place, as could have been assumed, 

but on seventh place. Based on his popularity, viewers find the character more 

attractive. Same is proven in opposite case.  

Another findings were proven only related to fat female character, connected 

again to their body constitution. With increasing thickness, we can find more 

negative influence on potential popularity coming from their character traits. 

Last variables for correlation analysis were physical appearance and body 

constitution. This research part resulted in statisticaly significant correlation only 

for three most fat characters from those included in the research. Order of 

characters was determined by answers of respondents taking part in this 

research. Conclusion is, that very fat characters are less atractive for other. 

In qualitative part of thesis I carried out interviews with 12 respondents, who 

were divided to four groups, based on chosen television series. Based these 

interviews I was able to conclude, that to majority of respondents it doesn’t 

matter, that they are encountering obese character in television series. For some 

of them it was even positive. Different response (negative) was recorded in case, 
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they were supposed to imagine relationship between them (respondents) and 

these character due to not finding them attractive. 

Overall, thesis conclusion is, that there is existing correlation between thickness, 

respectively obesity, and popularity of character personality in a way, that 

increasing thickness have negative influence on second variable. 
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Příloha č. 1: William Klein, Allegro Fortissimo, Paříž 1990  
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Příloha č. 3: Fotografie jednotlivých postav zkoumaných při kvantitativním 

výzkumu, Ulice 

1) Lumír Nykl 

 
 

2) Bedřich Liška 

 

 
 

3) Rudolf Hložánek 
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4) Martin Maléř 

 

 

5) Vlastimil Pešek 
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6) Miriam Hejlová 

 

 

7)  Světlana Nyklová 
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8) Simona Pavlicová Hložánková 

 

 

9) Milada Hladíková 

 

10)  Lenka Drápalová Hejlová 
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Příloha č. 4: Scénář rozhovoru 

Scénář rozhovoru: 

ÚVOD:  

 Dobrý den, jmenuji se Tereza Martínková, jsem studentku na Univerzitě Karlově a dnes 

budu moderátorkou tohoto rozhovoru. Rozhovor je součástí výzkumu k mé diplomové 

práci. 

 Cílem mého výzkumu je zjistit, jaké sympatie chovají diváci k postavám v určitých 

českých seriálech. 

 Pokud souhlasíte, budu náš rozhovor zaznamenávat. Je to z toho důvodu, abych si 

nemusela vše zapisovat ručně a mohla se Vám plně věnovat. Nemusíte mít obavy, 

tento rozhovor a Vámi poskytnuté informace budou použity pouze pro výše zmíněný 

výzkum. Vaše jméno bude změněno. 

 Důležité je abyste věděl/ a, že žádné odpovědi, či názory nejsou ani správné, ani 

špatné. Odpovídejte prosím upřímně, beze strachu a také zřetelně. Děkuji 

 Pokud byste měl/ a v průběhu rozhovoru jakékoli otázky, nebojte se zeptat 

 
 

 Případný prostor pro zodpovězení respondentových otázek. 

 Délka 5 min 

 

PŘEDSTAVENÍ: 

 Dovolte, abych se Vám krátce představila. Jak jsem již říkala, mé jméno je Tereza 

Martínková. Je mi 25 let. Studuji magisterský obor Mediální a komunikační studia na 

Univerzitě Karlově. Ve svém volném čase ráda sportuji, maluji, trávím čas s kamarády, 

čtu, nebo se podívám na hezký film, či seriál. Nejradši mám MASH. 

 Mohu Vás také poprosit o krátké představení? Jak se jmenujete, jaké máte koníčky 

apod? 

 
 Představení obou zúčastněných stran z důvodu uvolnění atmosféry, rozpovídání se a 

také kvůli získání socio-demografických údajů.  

 Nenápadně se snažit, aby jedna ze zálib bylo i sledování filmů, nebo seriálů. V další fázi 

lepší návaznost. 

 5-10 min 

 

 

PŘECHOD K TV A SERIÁLŮM NA OBECNÉ ÚROVNI 

 Jak často se na tv/ seriály/ filmy koukáte? 

 Máte nějaké oblíbené? 
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 Snažit se nenuceně stočit rozhovor k danému tuzemskému seriálu 

 
 5 min 

 

DANÝ SERIÁL 

 Na základě kritérií, dle kterých jsou respondenti vybíráni, vím, kdo, který český seriál 

sleduje. Z mnou tří vybraných: Ulice, Přístav, Ohnivé kuře 

 Proč se na něj dívá? 

 Co se mu na něm líbí? 

 Jak na něj působí prostředí v seriálu? 

 Puštění krátké ukázky, kde vždy bude, alespoň chvíli, tlustá postava objevující se 

v seriálu. 

o Dále otázky na ukázku 

 Viděl/a jste tento díl? 

 Pamatujete si, o čem byl? 

 Je nějaká postava v ukázce Vaše oblíbená/ neoblíbená? 

 Pokud ano, která, a proč? 

 Pokud ne, je v seriálu nějaká Vaše oblíbená/ neoblíbená 

postava? 

o Proč je Vaše oblíbená/ neoblíbená? 

 
 Pokusit se zjistit doplňujícími otázkami, zda diváci vnímají tloušťku některých 

postav, nebo nikoli a zda to má nějaký vliv na sympatie, které k nim cítí. 

 

PODĚKOVÁNÍ 
 Děkuji za rozhovor 

 Budete chtít po zhotovení práce zaslat finální verzi? 
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Příloha č. 5 : Fotografie postav Ohnivý kuře 

1) Klára a Veruna 

 

2) Macátko 

 

3) Mike, Klára, Burák 

 



   

76 

 

76 

Příloha č. 6 : Fotografie postav Přístav 

1) Pepa Krupička 

 

2) Tereza Skálová 

 

3) Ouško 

 


