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Abstrakt

Diplomová práce se zabývá mediální reprezentací celebrit, jak je konstruována v rámci přejatého 

amerického televizního formátu late-night talk show. V první části práce je pozornost zaměřena na 

problémy chápání fenoménu celebrity různými autory, taktéž i na vývoj samotného formátu late-

night  talk  show  a  jeho  charakteristické  rysy.  Teoretickými  východisky  práce  jsou  teorie 

reprezentace  (Hall),  tří  úrovní  reprezentace  (Trampota)  a  sociální  konstrukce  reality  (Berger, 

Luckmann). Pro výzkum je zvolena metoda kritické diskurzivní analýzy a následně jsou popsány 

čtyři  principy,  podle  nichž  se  provádí  zkoumání:  komoditizace,  infotainment,  personalizace, 

kongenialita.  Praktická  část  představuje  analýzu  typické  reprezentace  celebrit  na  základě 

zmíněných principů ve vybraných talk show vysílaných v anglickém a českém jazyce v letech 

2015-2016, a to americké The Tonight Show Starring Jimmy Fallon a české Show Jana Krause.

Abstract

This diploma thesis deals with the media representation of celebrities, as it is designed within the 

framework of the adopted American television format of the late-night talk show. In the first part of 

the thesis, attention is focused on problems of understanding of the phenomenon of celebrities by 

various authors, as well as on the development of the late-night talk show itself and its characteristic 

features.  The  theoretical  starting  point  is  the  theory  of  representation  (Hall),  three  levels  of 

representation (Trampota) and social construction of reality (Berger, Luckmann). The method of 

critical discourse analysis is chosen for the research and the four principles for the analysis are 

described: commoditization, infotainment, personalization, congeniality. The practical part presents 

an analysis  of the typical representation of celebrities due to the principles mentioned above in 

selected talk shows which were broadcast in English and Czech languages in 2015-2016, namely 

American The Tonight Show Starring Jimmy Fallon and  Czech Jan Kraus Show.

Klíčová slova:

Celebrita,  late-night  talk show, mediální  reprezentace,  personalizace,  kongenialita,  infotainment, 

komoditizace

Keywords:

Celebrity,  Late-night  Talk  Show,  Media  Representation,  Personalization,  Congeniality, 

Infotainment, Commoditization
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 1. Úvod
Tato  diplomová  práce  se  zabývá  problematikou  mediální  reprezentace  celebrit  v rámci 

americké  a  české  verze  televizního  formátu  late-night  (večerní)  talk  show. Věnuje  se  analýze 

způsobů, jakými jsou celebrity  v takových pořadech znázorňovány, a  nahlíží  na to nikoliv skrz 

vizuální strukturu pořadů, nýbrž skrze jazyk. Jazyk je zde brán jako prostředek konstruování reality. 

Využívám proto metodu kritické diskurzivní analýzy, která se soustřeďuje mimo jiné na jazykovou 

rovinu diskurzu. Vizuální složkou rozhovorů v rámci late-night talk show se v této práci zaobírám 

do míry nutné pro představení širšího kulturně-společenského kontextu.

Představená analýza se zaobírá mediálními reprezentacemi celebrit takovými, jakými by se 

měly  jevit  průměrnému  divákovi,  pro  kterého  televize  talk  show  produkuje,  nikoliv  percepcí 

konkrétního diváka v natáčecím studiu nebo sedícího u televizní obrazovky.

Diplomová  práce  se  skládá  z úvodu,  tří  teoretických  kapitol,  metodologické  části, 

analyticko-komparativní  části,  závěru  a  přílohy, jež  obsahuje  přepis  analyzovaných  rozhovorů. 

V první  teoretické  části  se  věnuji  pojmům  nezbytným  pro  správné  chápání  analyzovaného 

fenoménu. Jsou to pojmy celebrita a late-night talk show. Pojem  „celebrita“ je v naší rozvinuté 

společnosti  známý  snad  každému  z nás,  avšak  hned  na  začátku  práce  nad  svým  diplomovým 

projektem jsem narazila na absenci jednotné představy a formálních kritérií, na jejichž základě by 

bylo možné určit,  kdo se za  celebritu  dá považovat.  Za účelem ujasnění  si  kdo je  a  kdo není  

celebritou a tudíž jaké vlastnosti ji definují, obracím se k základním (anglojazyčným) publikacím na 

toto  téma.  Tyto  poznatky  jsou  následně  použity  v praktické  části  pro  určení  kritérií  výběru 

analyzovaných  rozhovorů.  Překlady  do  češtiny  uvedené  v celé  práci  v případě  citací 

z anglojazyčných textů jsou moje vlastní.

Druhým důležitým krokem je seznámení se s populárním televizním formátem late-night 

talk show, čemuž se věnuji v další teoretické kapitole. Jedná se o přejatý americký formát, který se 

nicméně úspěšně usadil i v českém prostředí. Tyto talk show jsou vysílány ve večerních hodinách, 

proto se jmenují late-night show. K analýze jsem vybrala dvě talk show: americkou a českou. Jedná 

se  o  světový  etalon  late-night  talk  show, The Tonight  Show  Starring  Jimmy  Fallon  vysílanou 

televizí  NBC.  Je  to  jedna  z nejstarších,  nejuznávanějších  a  nejsledovanějších  talk  show tohoto 

formátu.  Ostatně  jiné  dnešní  late-night  talk  show  ve mnoha  ohledech  jsou  ovlivněny  právě 

The Tonight Show. Česká televize nenabízí tak rozmanitý výběr talk show jako ta americká. Show 

Jana Krause na televizi Prima je jedním z mála českých pořadů podobného formátu a je vskutku 

celorepublikově známá.
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Problematikou  reprezentací  se  v další  teoretické  části  zaobírám  hned  z několika  úhlů 

pohledu. Obracím  se k pojmům typ, archetyp a stereotyp od Tomáše Trampoty (2006), jež jsou 

použity v souvislosti se zpravodajstvím. Nicméně poskytují přehledný univerzální model tří úrovní 

možných  mediálních  reprezentací  a  dle  mého  názoru  odrážejí  způsob  reprezentování  celebrit 

v rámci večerních talk show. Dalším teoretickým východiskem práce napomáhajícím porozumění 

podstaty procesu reprezentace je teorie Stuarta Halla (1997), který také přikládá jazyku zásadní 

úlohu v reprezentaci reality. Jazyk reflektuje významy, které mluvčí do svých výroků vkládají, tudíž 

tak konstruuje realitu. Hall však chápe jazyk široce a neomezuje se jenom na lingvistickou složku, 

podle  něj  jazyk  zahrnuje  jakýkoliv  znakový  systém.  S tím souvisí  koncept  sociální  konstrukce 

reality, kterým se v této práci řídím (Berger, Luckmann, 1999). Výchozí premisou je tedy to, že skrz 

jazyk konstruujeme realitu a vytváříme ji v okamžiku pronesení výroků. Stejně tak jednají celebrity 

pozvané do talk show. Jen okrajově se zaobírám vizuální složkou, uspořádáním natáčecího prostoru 

vzhledem k nonverbálním projevům moderátora i hostů, a to v míře nezbytně nutné pro představení 

širšího  kontextu.  Interakcí  moderátora  s hosty  se  vytváří  určitý  obraz  celebrit  (na  němž  má 

moderátor  stejně  důležitý  podíl  jako  host).  Upouštím  od  analýzy  vizuálna  a  zaměřuji  se  na 

jazykovou složku rozhovorů. 

Metodologická  kapitola  práce  přibližuje  pojem  diskurzu  a  metodu  kritické  diskurzivní 

analýzy. Danou metodu představím na příkladě dvou autorů, kteří se významným způsobem podíleli 

na rozpracování metodologického aparátu. Norman Fairclough (2003) pojednává o diskurzu jako o 

třidimenzionální entitě, a to textu, diskurzivní praxi a sociálním kontextu. Paul Gee (2010a; 2010b) 

navrhuje  svoji  propracovanou  metodu  kritické  diskurzivní  analýzy,  kde  hlavní  úlohu  přikládá 

jazyku,  ve  kterém rozlišuje  sedm takzvaných building  tasks,  čili  oblastí  reality. Pomocí  těchto 

přístupů představím základní principy kritické diskurzivní analýzy, její silné a slabé stránky. 

Empirická  část  se  následně  věnuje  analyticko-komparativnímu  výzkumu  vybraných  talk 

show vysílaných v anglickém a českém jazyce, a to The Tonight Show s Jimmym Fallonem a Show 

Jana  Krause.  Pro  analýzu  jsou  vybrány  rozhovory  z  televizní  sezony  2015-2016.  Kritéria 

k provedení  vlastní  analýzy  rozhovorů  s celebritami  jsou  uvedeny  na  začátku  podkapitoly  a 

vyplývají  ze  získaných  teoretických  poznatků.  Jsou  představeny  formou  tvrzení,  která  chci 

v průběhu  analýzy  ověřit  na  vybraných  datech.  Jednotlivé  rozhovory  jsou  reprezentovány  skrz 

úryvky, které oživují prvky relevantní pro téma dané práce. Zde vycházím z premisy, že povolání 

nebo osobnost veřejně známého hosta pozvaného do talk show nehraje prakticky žádnou roli v tom, 

jak bude rozhovor konstruován. Schéma, podle kterého je mediální dialog utvářen, je ovlivněno 

předem daným formátem talk show a v neposlední řadě osobností moderátora.
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Vycházím tedy z hypotézy, že celebrita je uměle vytvářeným mediálním fenoménem, který 

se jinak reprezentuje v rámci kanonické americké late-night talk show, a jinak v talk show české, 

přestože jde o shodný diskurz vyznačující se podobnými formálními prvky. Lze tvrdit, že formát 

talk  show „průměruje“  individuální  osobnost  každého hosta  a  buduje  jakýsi  jednotný  mediální 

obraz celebrity. Mnou stanoveným cílem je zjistit, jakým způsobem v amerických a českých talk 

show  se  produkují  jednotné  reprezentace  celebrit  a  komparací  těchto  reprezentací  vysvětlit 

odlišnosti v obraze celebrit v americké a české podobě late-night talk show. 

Tato diplomová práce by měla přispět k vysvětlení fenoménu celebrit, z nichž každá se zdá 

být jedinečná (alespoň se o to snaží). Navenek každá údajně má svůj styl, kouzlo a hlavně osobnost. 

Nicméně celebrity jsou komoditou, kde ne vždy jejich skutečná osobnost se slučuje se způsobem, 

jakým se na veřejnosti reprezentuje. Proto jsem se oprostila od vizuálna, které jako první útočí na 

diváka a odvádí jeho pozornost od toho, co bylo řečeno, a od významových podvrstev, které se dají 

odhalit  během analýzy. Ze spolupráce moderátora a jeho pomocníků se konstruuje část  sociální 

reality, a pomocí jazyka fenomén celebrit nabývá konkrétní podoby. Mým cílem je dekonstrukce 

těchto praktik pomocí kritické diskurzivní analýzy v komparaci přední americké a české talk show. 

Práce  má  přispět  k definování  formálních  kritérií  fenoménu  celebrity  v moderní  společnosti  a 

pomoct  k  zamýšlení  se  nad  uměle  vytvořeným fenoménem,  jenž  se  těší  tak  velké  popularitě. 

Analýza má pomoci už ne modelovým, ale konkrétním divákům televizních pořadů včetně late-

night talk show (mezi které patří i autorka této práce) kriticky přistupovat ke způsobu, jakým se 

celebrity v televizi reprezentují, nepodceňovat skutečnost, že je to uměle konstruovaným výtvorem, 

a zkusit se nenechat podobnými jevy ovlivňovat.

 2. Celebrity
Slovo „celebrita“ původně pochází z latinského „celébritás“, což znamená „konat, slavit“. 

Do češtiny se však dostalo přes angličtinu („to celebrate“ – „slavit“) a znamená „proslulá osobnost, 

hvězda,  potentát“,  a  také  „proslulost,  sláva“  (Hais,  Hodek,  1997:  301).  Jinými  slovy  by  se  o 

celebritě  dalo  říct,  že  je  pouhou  veřejně  známou  osobností.  V tomto  případě  se  však  setkáme 

s potížemi, a sice jak určit, jestli ta či jiná osobnost je dost známá na to být považována za celebritu. 

V této práci se přikláním k označení  „celebrita“ co se týká moderního fenoménu (přibližně od 

druhé poloviny dvacátého století). „Veřejně známá osobnost“ používám jakožto označení pro slavné 

lidi z předchozích dob. Avšak je na místě otázka, proč nelze zůstat u starého označení a je zapotřebí 
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zavádět nový termín? A také kdo je to celebrita, koho a na základě jakých kritérií za ni můžeme 

považovat?

 2.1. Vznik slávy a popularity v moderním pojetí: role médií

Fenoménem slávy a popularity a také slavnými osobnostmi se ve své knize Stručné dějiny 

slávy zabývá britský profesor kulturálních studií Fred Inglis (2010). V této rozsáhlé (nehledě na 

slovo „stručný“ v jejím názvu) práci poskytuje Inglis kompletní přehled vývoje a obměny chápání 

slávy a popularity v lidských dějinách. V moderní době významná, pokud ne rozhodující úloha ve 

vytváření obrazu skutečnosti připadá médiím. V dřívějších dobách současnou roli médií v tomto 

ohledu plnily lidské fámy, mnohdy ústní předání informací, a obraz jakési známé osoby byl stěží 

ovlivnitelný osobou samotnou. Inglis zastává názor, že ve svém chápání fenoménu celebrity a slávy 

v moderním slova smyslu je naše společnost značně ovlivněna mediálním pohledem na svět (2010: 

3). V dnešní době sláva, popularita a celebrity zcela nahradily dřívější pověst a renomé. Z podstaty 

dnešního fenoménu celebrit vyplývá, že musejí svoji popularitu stále udržovat, a to díky médiím. 

Dříve byli lidé známí především díky svým dovednostem, dnes existují celebrity, které jsou známé 

především proto, že jsou známé (typickým příkladem je americká rodina Kardashian). Dříve nebylo 

možné být známý jen proto, že všichni někoho jaksi znají. Ale i přesto Inglis považuje fenomén 

moderních celebrit nikoliv za jev zcela nový, nýbrž za fenomén vzniklý už v době před dvěma a půl 

stoletími (2010: 3).

Daný fenomén se podle něho vyznačuje tím, že celebrity vyvolávají v lidech dva pocity, 

zdánlivě paradoxní: na jednu stranu je naprosto zbožňují, na druhou je nemile pomlouvají. Za vším 

se skrývá pocit, že celebrita je členem vlastní rodiny, slyšíme její hlas v rozhlase, vídáme ji denně 

v televizi, ale fyzicky je od nás stále nedosažitelně daleko (Inglis, 2010: 11-12). Na slávě se z velké 

části  podílí  také  reklama.  Celebrity  se  stávají  tvářemi  známých  značek,  nechávají  se  natáčet 

v reklamních videích vysílaných v mnoha zemích. Z toho plyne mediální obraz celebrity jakožto 

bohaté  (dostávají  za  reklamní  kampaně  vysoké  částky),  fyzicky  přitažlivé  (reklamy  opěvují 

přitažlivost a krásu) i mladé osoby (nemusí být mladá, ale určitě mladě a upraveně vypadající).

Dnešní dvojí podstata slávy se podle Inglise vyhranila ve městech během posledních čtyř 

desetiletí  18. století.  Městská  společnost  se  nespokojila  s tradičními  způsoby  trávení  času  a 

vyžadovala nové vynálezy. Vznikala místa pro trávení volného času u kávy, zábavné parky, kde se 

smetánka  mohla  procházet  a  povídat  si.  Tématem  mnoha  povídání  se  stávaly  tehdejší  známé 

osobnosti, a fámy, které se vytvářely kolem nich, se podobaly moderní slávě, které se těší celebrity 

dnes (Inglis, 2010: 46-47). Obdiv a závist splynuly do podivuhodné kombinace: „veřejná známost, 
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souhra závisti, obdivu, velkorysého velebení, zlomyslného hanobení, chlípné pozornosti a okamžité 

lhostejnosti.  Sláva  byla  a  zůstává  buď odměnou  za  společenský  úspěch  ve  veřejné  sféře  nebo 

nezbytným atributem moci, bohatství...“ (Inglis, 2010: 57). Tak skandální celebritou té doby byl 

básník  George  Gordon Byron.  Charakter  jeho  popularity  podle  Inglise  v  mnohém  připomíná 

proslulost nynějších celebrit (2010: 57). Inglis sám podotýká, že moderní média ovlivňují lidský 

život v mnoha aspektech. Nicméně podle mě přehlíží skutečnost, jak zásadním způsobem média 

mění podstatu slávy. Sláva začíná být hodnotou sama o sobě, lidé se snaží proslavit často kvůli 

slávě  samotné  (aby  jejich  tvář  byla  v tisku,  v televizi),  případné  zbohatnutí  může,  ale  nemusí 

následovat. Tím se dá vysvětlit vznik nového termínu „celebrita“ místo zavedeného odkazování na 

proslulé  lidi  jako na veřejně známé osobnosti.  Od slavných lidí  minulosti  se moderní  celebrity 

jednoznačně liší  absencí  soukromí.  Tuto absenci  zapříčiňují  média.  Šílený zájem o celebrity  ze 

strany davu,  který  se shromáždí  na místě,  kde  se celebrita  má objevit,  se  dá vysvětlit  prostou 

zvědavostí  spíše  než  obdivem.  Lidé  se  mnohdy  chtějí  na  vlastní  oči  přesvědčit,  jestli  je  „ona 

doopravdy (...) tak krásná jako na svých fotografiích? Doopravdy má tak povýšenou chůzi?“ (Inglis, 

2010: 213; zvýraznění v originále). Tím lze vysvětlit důvody, proč jsou talk show za účasti celebrit 

tak  populární.  Diváci  ze  zvědavosti  pozorují  celebrity,  aby  viděli,  jaké  jsou  a  jak  se  chovají 

v běžném životě (talk show přece usilují  o  dojem, že jde o běžnou konverzaci),  aby si  udělali 

představu o té či jiné celebritě.

Dnes svatozář slávy záleží v neposlední řadě na veřejném vystupování celebrit: musejí si 

držet odstup od davů fanoušků a nepřekračovat stanovené hranice. „Veřejné životy (celebrit – A.Č.) 

ztělesňují  základní  jevy  dnešní  doby:  především  snad  úspěch  a  bohatství,  potom  přívětivost, 

velkorysost, upřímnost, čestnost, přirozenost, soucit (jako kladné rysy); a aroganci, drzost, krutost, 

narcismus,  nezodpovědnost,  chamtivost  (jako  ty  záporné)“  (Inglis,  2010:  17).  Vidíme  tedy, že 

pozitiva, která s sebou pozornost veřejnosti a sláva přináší, se vyvažují stejným, jestli ne větším 

množstvím rizik a pokušení z toho plynoucích. Tak tomu bylo vždy. Lidé ve většině případů po 

slávě nicméně touží, protože s sebou přináší viditelné výhody: celebrity mají peníze (které utrácejí 

za luxusní věci), jsou mladé a krásné (za pomoci drahých kosmetických procedur), jsou oblíbené 

(lidé je mají za sobě blízké, téměř členy rodiny). Celebrita bez médií nemůže existovat, avšak co 

kromě těsné propojenosti s médii celebritu definuje?

 2.2. Celebrity jako komodita

S příchodem vizuálních médií se mění status a povaha slavných osobností. Začátek těchto 

změn lze spojit se vznikem a šířením fotografie, a poté televize a jiných vizuálních médií. Zrovna 
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fotografie (zpočátku daguerrotyp) dotvořila slávu do podoby, jak ji zažíváme dnes. Sláva, kterou 

mají celebrity, je založena na obeznámenosti lidí především s tím, jak ta či ona osobnost vypadá. 

Vliv  prvních  daguerrotypů  a  následně  fotografie  byl  zásadní.  Každý  se  tehdy  mohl  proslavit. 

Popularitu  prvních  filmových  hvězd (a  beze  sporu  tímto  by  se  dala  vysvětlit  i  popularita  těch 

současných) lze vysvětlit tak, že tou hvězdou mohl být každý z nás, sláva mohla potkat jakéhokoliv 

obyčejného člověka (Howell, Ruebsaat, Osborne, 2007: 10-11). „Aby mohla ovládat svoji veřejnou 

image a mít zisk z nového druhu komodity, Hollywoodská filmová studia spolupracovala s agenty a 

manažery, aby vybudovala obraz raných hvězd jak na plátně,  tak i  mimo ně.  Vytvořila veřejné 

‚osobnosti‘,  které  fungovaly  jak  ve skutečném,  tak  ve smyšleném  čase  a  světě...“  (Howell, 

Ruebsaat,  Osborne,  2007:  11).  Toto  je  dle  mého názoru  zásadní  rozdíl  mezi  veřejně  známými 

osobnostmi minulosti a současnými celebritami: vliv médií, především těch vizuálních. Celebritu si 

nelze představit  bez toho, aby se její  tvář  neobjevovala na televizních obrazovkách, v tisku,  na 

internetu.  Z toho  plyne  již  zmíněná druhá  věc,  a  to  „zisk  z nového druhu komodity“  (Howell, 

Ruebsaat, Osborne, 2007: 11). Celebrita prodává svoji tvář, svoji slávu a popularitu. Proto je pro ni 

tak důležité pravidelně se objevovat v médiích, udržovat si úroveň slávy vysoko, aby z toho mohla 

čerpat výhody. Na celebritu se nahlíží jako na komoditu, sláva je novým druhem zboží. Toto je 

sotva  realizovatelné  pouze  prostředky  příslušného  povolání  celebrity  (jinak  by  herci  měli  hrát 

v několika filmech ročně, a sportovci vyhrát každý turnaj). Proto je pozornost diváků a fanoušků 

zaměřena na osobní život celebrit. Paparazzi přesně uhodli, že pro fanoušky je vždy zajímavější 

skutečný život celebrit, v daném případě herců, a nikoliv smyšlený život jejich postav. Vlastně proto 

vzniklo povolání paparazzi, bulvárního fotografa, který fotí známé osobnosti, převážně když jsou 

mimo veřejnost (doma, na procházce, v kavárně apod.).

Australský  profesor  kulturálních  studií  Graeme  Turner  se  věnuje  především  zkoumání 

produkce a konzumace  celebrit, což je směrodatné pro můj výzkum a čehož se budu dále držet. Na 

rozdíl od Inglise, Howella a Ruebsaata nepovažuje fenomén celebrit za něco, co vzniklo už před 

dvěma stoletími, ale dívá se na ně jako na relativně nový jev a především jako na komoditu. Turner 

se úmyslně věnuje rozborům příběhů konkrétních celebrit jen minimálně. Soustředí se hlavně na 

zákonitosti, na kterých je postaven zábavní průmysl, a kulturní procesy, které se v něm vyskytují.

Dle Turnera jsou alespoň tři roviny, skrze které je možné na celebrity nahlížet. Především je 

to rovina kulturní, a celebrity lze označit „za symptom znepokojujícího kulturního posunu: směrem 

ke kultuře, která upřednostňuje letmé, vizuální a smyslové zážitky před něčím trvalým, psaným a 

racionálním“ (Turner, 2004: 4). Také má každá celebrita v sobě  určitou kvalitu či vlastnost, která je 

běžně  označována  jako  charisma.  Zrovna  tuto  vlastnost  vyhledávají  a  odhalují  producenti  a 

všemožné talentové show. A za třetí, celebrity jsou „produktem řady kulturních a ekonomických 
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procesů“  (Turner, 2004:  4).  Splynutím těchto  tří  aspektů  vzniká  průmysl  s celebritami,  součást 

zábavního průmyslu, z čehož plyne zvláštní přístup k nim: stávají se z nich komodity, už se na ně 

nenahlíží jako na obyčejné lidi (Turner, 2004: 4). Aby vysvětlil, čím se vyznačuje tento zábavní 

průmysl v dnešní době a jak se dá těžit  ze statusu celebrity, Turner používá termín amerického 

historika Daniela J. Boorstina, a to pseudo-události. Jsou to takové události, které jsou uspořádány 

pro média a slouží jen k tomu, aby zvýšily proslulost celebrit, které na dané akci budou. Informační 

přínos takových událostí pro zpravodajství a společnost je téměř nulový (Turner, 2004: 5). Nicméně 

celebrity jsou v tisku a na obrazovkách, jejich tváře jsou stále známé pro mnoho lidí, producenti je 

častěji oslovují se zajímavými nabídkami.

Turner přesně určuje „ten okamžik, kdy se veřejná osobnost stává celebritou. To se děje ve 

chvíli, kdy se zájem médií o jejich (celebrit – A.Č.) činnost přenáší ze zpráv o jejich společenské 

roli (jako například určité úspěchy v politice nebo sportu) na zjišťování detailů z jejich osobního 

života“ (2004:  8).  Dále Turner  tuto  myšlenku rozvíjí  a  charakterizuje  slávu celebrit  jako „žánr 

reprezentace  a  diskurzivní  působení;  je  to  komodita,  která  je  součástí  obchodu  díky  reklamě, 

publicitě  a  mediálním průmyslům,  které  produkují  tyto  reprezentace  a  jejich  působení;  a  je  to 

kulturní formace disponující společenskou funkcí, které lépe rozumíme“ (2004: 9).

Turner podrobně a výstižně popisuje uspořádání tzv. celebritního průmyslu ve Spojených 

státech. Nehledě na to, že se jedná pouze o americký trh, daná kapitola slouží jako vzorková ukázka 

mechanismu  fungování  celebrit  po  celém  světě,  jelikož  je  nejvyspělejším  modelem  fungování 

tohoto mechanismu. Zdůrazňuje roli, kterou pro normální fungování celebrity1, na němž se podílí 

mnoho  spoluúčastníků,  hraje  činnost  manažera.  Je  navenek  neviditelná,  nicméně  nezbytná  pro 

úspěšnost  celebrity,  ať  je  to  herec,  sportovec  nebo  jiné.  Právě  on  má  na  starosti  plánování  a 

organizaci schůzek, vyhledává pracovní nabídky, vyjednává apod. (Turner, 2004: 41-50).

Snaha celebrit o vytvoření své dobré image se projevuje i na jejich vystupování v talk show. 

„Interview v talk  show, které  začaly  jako ‚způsob odhalování’ je  teď jen  jiným prostorem pro 

‚kontrolování image’” (Gamson citován in Turner, 2004: 47). Proto talk show nelze věřit, co se týká 

pravdivosti  a  spontánnosti  chování  celebrit:  je  z velké  části  výsledkem  promyšlené  práce 

propagačních agentů. 

Jakmile se status celebrity stal vlastností nezávislou na povolání, do řad celebrit se začali 

dostávat  nejen  herci,  ale  i  např.  sportovci  a  hudebníci.  Jelikož  se  na  slávu nebo proslulost  dá 

nahlížet  jako  na  komoditu,  dá  se  s ní  zacházet  stejně  jako s komoditou  (Turner, 2004:  13-14). 

Takovým způsobem se proslulost celebrit, získaná v jednom oboru, může přenést do druhého oboru 

1 Úmyslně nepoužívám výraz „život“ celebrity, jelikož mám na mysli celebritu nejenom jako tvořícího jednotlivce, ale 
především jako komoditu.
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a tím se proslulý herec může stát zpěvákem (a naopak), aniž by si budoval pěveckou nebo hereckou 

kariéru od začátku. 

Dalším faktorem, na kterém je z velké části založeno vystoupení celebrit v televizních talk 

show, je reklama brandů (obchodních značek). Nakonec se celebrita sama stává brandem, zatímco 

kultura  plní  funkci  trhu,  kde  obraz  určité  celebrity  je  stále  dotvářen  podle  toho,  se kterými 

obchodními značkami zrovna spolupracuje. 

Na roli komerce a kultury konzumu jako součásti fenoménu celebrit ještě před Turnerem 

poukázal  Richard  DeCordova,  jehož  úvahy  Turner  poté  rozpracoval  detailněji  a  na  novějších 

příkladech. Nicméně už DeCordova podotýká skutečnost, že poté co příjmy celebrit dosahují určité 

meze (vysoké),  celebrity  se  obklopují  luxusními věcmi (domy, jachty, nábytek,  šperky).  Přitom 

obchodní zájmy mohou být klidně zcela v rozporu s osobními zájmy celebrity. „Když hvězda tak 

zřetelně  poukazovala  na  úspěch  prostřednictvím  hmotného  majetku,  jasně  znázorňovala  to,  že 

uspokojení lze najít jedině v činnostech mimo práci – v konzumaci a volnu“ (DeCordova, 1990: 

108). V talk show to můžeme pozorovat, např. když celebrity vypráví o tom, jak tráví volný čas 

nebo  jak  hodně  cestují,  přitom  z fotografií  z dovolené  si  lze  udělat  obraz  životní  úrovně 

dotyčné(ho). „Zatímco v takovýchto příbězích spotřeba komodit celebritou se jeví jako horentní a 

působivá,  celebrity  zároveň  mohou  svého  konzumačního  chování  používat  jako  prostředku 

konstruování svojí každodennosti, jejich podobnosti s ‚námi‘“ (Turner, 2004: 41). 

Celebrita je komoditou sama o sobě a má také velkou spotřebu jiných komodit. Velký důraz 

na  vnější  atributy  luxusu  (luxusní  vily,  jachty,  šperky  apod.)  až  přepychu  tak,  aby  s tím  byl 

obeznámen co největší počet lidí (skrz rozhovory a články v médiích), má svůj původ už začátkem 

20. století,  přesněji  v jeho  první  třetině.  Určitá  kultura  trávení  dovolené  nebo  volného  času  se 

značně promítla do kultu celebrit a začala být, dá se říct, povinným atributem jejich života (Inglis, 

2010: 156).

 2.3. Typy celebrit

Jak  jsem  již  uvedla  dříve,  celebrity  se  vyznačují  tím,  že  jsou  pravidelně  zmiňovány 

v médiích (především vizuálních) většinou kvůli svému osobnímu životu a v menší míře kvůli své 

práci. Jsou důležitým, pokud ne základním, prvkem zábavního průmyslu a jsou také komoditou, 

jejíž  cenu  se  snaží  udržet  pravidelnými  zmínkami  v  médiích.  Nyní  se  podíváme  na  to,  koho 

můžeme do řad celebrit zařadit.

Americký teoretik mediální kultury James Monaco rozděluje celebrity na hrdiny, hvězdy a 

kvazihvězdy (1978). Zdůrazňuje roli médií v procesu vytváření fenoménu dnešních celebrit a říká, 
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že  díky  médiím lze  mluvit  o  všudypřítomnosti  celebrit  v našem životě,  čemuž  v minulosti  tak 

nebylo. Hrdinové jsou celebritami kvůli svým činům, hvězdy – kvůli tomu, jací jsou, kvazihvězdy – 

kvůli tomu, jací si myslíme nebo se domníváme, že jsou (Monaco, 1978: 10-11). Kvazihvězdy jsou 

podle Monaca nejzajímavějším fenoménem celebrit. Na rozdíl od hrdinů a hvězd nikdy nemohou 

skutečně upravovat svůj mediální obraz. Je regulován médii. Proto jsou kvazihvězdy tak přitažlivé 

pro diváky, protože pro nás nejsou fascinující ony samy, ale naše představa o nich (Monaco, 1978: 

11).  Obraz,  který si  o celebritě vytváříme namísto o jeho skutečné osobnosti,  si můžeme různě 

dotvářet a naplňovat různými smysly. Klasifikace Monaca, přes svoji teoretickou jednoduchost, je 

těžko uplatnitelná v praxi. V obrovském počtu celebrit je těžko určit, byla-li např. princezna Diana 

celebritou kvůli tomu, jaká byla, co dělala nebo co jsme si o ní mysleli.

Chris Rojek (2001) navrhuje rozlišovat celebrity podle toho, díky čemu se o nich ví a mluví. 

Může  to  být  díky  pokrevnímu  příbuzenství  (např.  královská  rodina),  dosaženým  úspěchům 

v konkurzech a soutěžích (např. sportovci) anebo výhradně díky médiím (např. televizní osobnosti). 

Jelikož sám uznává jistá zkreslení tohoto modelu při jeho použití, zavádí termín „celetoid“, což je 

označením pro celebritu, jejíž popularita zásadně záleží na propagaci v médiích. Proto se takové 

celebrity  mohou  proslavit  (a  naopak  svoji  popularitu  ztratit)  během  velmi  krátké  doby.  Daná 

klasifikace  je  přehlednější,  avšak  je  stále  těžko  uplatnitelná,  jelikož  média  hrají  zásadní  roli 

v popularitě jakékoliv celebrity.

Klasifikaci celebrit založenou na modelech chování navrhl Fred Inglis. Odkazuje na Amélii 

Oksenberg Rorty, která  se  zabývala  otázkou lidské  identity. Uvádí  její  klasifikaci  pro  rozlišení 

lidských typů. Tato rozdělení platí i pro celebrity: „characters“ (v češtině – „charaktery“), „figures” 

(v češ.  –  „figury“),  „persons”  (v češ.  –  „jedinci“),  „souls” (v češ.  –  „duše“),  „selves“ (v češ.  – 

„ega“), „individuals“ (v češ. – „jednotlivci“), „presences“ (v češ. – „duchové“) (Inglis, 2010: 271-

287). Abych zachovala autorovu myšlenku nezkreslenou, níže si dovolím ponechat termíny v jejich 

původním  anglickém  znění.  V této  klasifikaci  povolání  osobností  nehraje  rozhodující  roli, 

rozlišující  kritérium  představují   jednotlivé  typy  lidské  osobnosti  plynoucí  ze způsobu  jejich 

chování na veřejnosti.

Za typickou celebritu typu „character“ považuje Inglis herce Paule Newmana. Nemá žádný 

nesoulad mezi svým vnitřkem a vnějškem, povahové rysy (čestnost, mravní základ aj.), díky kterým 

byl  známý,  jsou  vrozené.  Osobnostmi  druhého  typu,  „figures“,  jsou  mnohdy  politici  např. 

Nelson Mandela  nebo  Margaret  Thatcherová.  Jsou  to  vůdčí  osobnosti,  které  se  staly  symboly 

něčeho a jdou poznat podle pouhého typického atributu nebo gesta (např. vlídný úsměv a havajské 

košile Mandely, účes Thatcherové). Mnohdy jsou široké veřejnosti známé především díky těmto 

typickým atributům, a teprve potom díky jejich činnosti.
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Na rozdíl  od  celebrit  typu  „characters“  a  „figures“  osobnosti  typu  „persons“,  mají  více 

osobnostních vlastností a působí tak, že by se s nimi každý chtěl přátelit. Zdánlivě není tak cítit 

určitý  odstup,  který  mají  obyčejní  lidé  vůči  celebritám.  Kylie  Minogue  dle  Inglise  k takovým 

„přátelským“ celebritám patří.

Celebritami  dalšího  typu,  „selves“,  jsou  např.,  Morgan  Freeman  nebo  Barack  Obama. 

Celebrita  tohoto typu nemůže být  milá  nebo nemilá,  je  buď kladná nebo záporná.  Je  určená  a 

vázaná nějakou společenskou rolí, kterou musí hrát. Mnohé celebrity z řad politiků do tohoto typu 

perfektně zapadají. Dalším typem celebrit v této klasifikaci Inglise jsou „presences“, čili duchové. 

Jsou to osobnosti, které přestože jsou celosvětově známé, jsou nad věcí. K takovým celebritám patří 

např. sovětský vědec a bojovník za mír Andrej Sacharov nebo novinářka Anna Politkovskaya.

Nakonec posledním typem celebrit, o kterém Inglis mluví, jsou „individuals“. Je to souhrn 

individuálních  osobnostních  vlastností,  a  to  tehdy, když  je  dotyčný  „někým“,  kdo si  vybuduje 

kariéru nebo se stane respektovaným člověkem. V originálním textu Inglise chybí příklad celebrit, 

které on sám zahrnuje do tohoto typu. Dovoluji si proto dle popsaných kritérií zařadit do tohoto 

typu např. Victorii Beckham. Lze však stěží tvrdit, že daná klasifikace je univerzální, objektivní a 

přehledná. Kritéria, dle kterých se dá mluvit o typech osobností celebrit, jsou příliš vágní. Narážíme 

zde  na  mnoho úskalí,  která  by  jen  bránila  v zařazení  jistých  osobností  do té  či  jiné  kategorie. 

Celkově by bylo problematické určit, zdali se v určitém případě jedná o celebritu či nikoli.

Graeme Turner navrhuje rozlišení celebrit podle jejich profesí. Příslušnost k určité profesi je 

jasné a rozeznatelné kritérium, které nejen že se promítá do způsobu chování celebrity na veřejnosti, 

ale také se na jeho základě dají rozlišovat typy celebrit. Hvězdám sportu se Turner  věnuje zvlášť 

(Turner, 2004: 19). U sportovců se na rozdíl od mnoha jiných povolání lze přesně určit, jestli jsou 

dobří  v tom, co dělají.  Přes veškerá možná ocenění  pro herce a  zpěváky, jde u umělců vždy o 

subjektivní hodnocení jejich práce. Sportovci se nepřetvářejí,  nehrají si na nikoho jiného, jak to 

plyne  z povolání  herců.  Jsou  zařazeni  do  světového  žebříčku  na  základě  svých  výsledků  ve 

sportovních soutěžích. Nicméně sportovci (i sportovkyně), když se stávají celebritami, podléhají 

stejným  procesům  jako  jejich  kolegové  z tvůrčích  povolání.  Vždyť  pro  veřejnost  je  zajímavý 

nikoliv úspěch Christiana Ronalda jako fotbalisty, ale informace, s kým je zrovna ve vztahu a kam 

jel na dovolenou, totiž jeho osobní život a nikoliv jeho profesní úspěchy. Kromě hvězd sportu k 

celebritám lze přičíst osobnosti z uměleckých povolání (a úžeji - herce, režiséry, básníky apod.), 

modelky  (ženy  a  muže),  hudebníky  (častěji  zpěváky,  ale  nejenom  je).  Pro  dané  profese  je 

vyžadován nezbytně určitý vysoký stupeň publicity, kdy součástí práce reprezentantů těchto profesí 

je pravidelně přicházet do styku s veřejností.

16



Sláva je něco, co se dá těžko empiricky změřit. Autoři si proto určují svá kritéria, na základě 

kterých  zařazují  jisté  osobnosti  do  kategorie  celebrit.  Většinou  berou  v úvahu  konkrétní 

charakteristiky, např.  vykonávané zaměstnání nebo spíše oblasti  působení (Turner, 2004; Rojek, 

2001). Také zařazují celebrity do určitých skupin na základě jejich povahových rysů (jak to dělají 

Oksenberg Rorty a Inglis, 2010) nebo činů (Monaco, 1978). V této práci se přikláním k Turnerově 

klasifikaci  celebrit  na  základě  vykonávaného  povolání.  U jistých  profesí  (např.  herci,  zpěváci, 

sportovci,  hudebníci)  se  předpokládá  větší  míra  publicity, protože  jejich  příslušníci  by  se  měli 

objevovat v médiích, aby nabyli na popularitě a mohli z ní těžit.

 2.4. Shrnutí

Koho  tedy  můžeme  považovat  za  celebritu?  „Celebrita  je  osoba  proslulá  díky  svojí 

proslulosti“  (Boorstin  citován  in  Turner,  2004:  5).  Čili  je  to  „někdo,  kdo  přitahuje  pozornost 

ostatních,  protože je  dobře známý“ (Rosen,  1990:  366).  V tom je  to  odlišné od charakteristiky 

moderních celebrit v porovnání se známými lidmi z minulých dob. Známých osobností je nespočet, 

avšak pouze zlomku z nich říkáme celebrity. Je to určitý způsob chování slavných lidí na veřejnosti 

a jejich mediální reprezentace, což předpokládá zpravidla příslušnost k určitému povolání  (herci, 

modelky, sportovci, hudebníci nebo také hvězdy reality show). Celebrita není představitelná bez 

médií, ve kterých se pravidelně vyskytuje, aby si udržovala svoji popularitu. Tudíž je možné mluvit 

o celebritách teprve od začátku 20. století především ve vztahu k americkým hraným filmům.

Ze začátku nicméně osobnost celebrit v běžném životě budila zájem v první řadě kvůli jejich 

přítomnosti ve filmech, a jejich skutečný život byl jakýmsi pojítkem mezi postavami těchto filmů. 

Následně se pak ve středu pozornosti ocitl běžný život herců. Jejich popularita a sláva přestala být 

závislá na jejich výkonu ve filmu. Nicméně však právě vznik filmových hvězd posloužil základem 

pro  fenomén  dnešních  celebrit  (Turner,  2004:  14).  V médiích  se  prosazuje  obraz  a  mediální 

reprezentace celebrity jako bohaté, krásné, mladé (nebo upravené) slavné osobnosti, která je nucena 

nechávat  veřejnost  nahlížet  do  svého  soukromí  (proto  zpravidla  o  to  soukromí  ve  výsledku 

přichází).  Dav  ji  miluje,  ale  zároveň  pomlouvá  a  často  odsuzuje.  Přestože  politici  jsou  také 

považováni za celebrity, v diplomové práci se jim nevěnuji, jelikož se od zbytku celebrit výrazně 

liší tím, že se ucházejí o skutečnou politickou moc, a oblast politiky se vyznačuje svým zvláštním 

diskurzem. 

Také celebrita  je  bezesporu  komoditou,  která  je  důležitou složkou zábavního průmyslu: 

„Celebrity jsou průmyslem, který vyrábí vysoce viditelné produkty, které si mnozí z nás čas od času 

kupují a které hrají důležitou roli v našich každodenních životech“ (Turner, 2004: 26). Právě svoji 
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slávu  a  popularitu  celebrity  dokáží  proměnit  v hmotný  zisk  (nové  pracovní  nabídky,  reklamní 

smlouvy).

V dnešní době fenomén celebrit nabývá nových rysů a mění se, „zdá se, že jsme svědky 

nového procesu vytváření identity v důsledku měnícího se mediálního obsahu. Sláva hraje čím dál 

důležitější roli v této mutaci i (...) v těchto nových způsobech vytváření kulturní identity. Vzhledem 

k roli, kterou hraje, sláva sama se začíná měnit: z privilegovaného a magického stavu věcí na skoro 

opodstatněné  očekávání  od  každodenního  života.  Konzumace  slávy  se  rozhodně  stala  součástí 

každodenního života v jedenadvacátém století, a tak není divu, pokud se stane součástí životních 

plánů mládeže. Je důležité si tuto změnu uvědomit“ (Turner, 2004: 84).

Celebrity  tedy  v zásadě  definují  čtyři  prvky,  a  to  sláva,  média,  zpravidla  příslušnost 

k určitému  povolání  a  to,  že  vystupují  jako  komodity.  Přes  absenci  jednotné  definice  pojmu 

„celebrita“ se zmínění autoři shodují v několika bodech, jež jsou pro celebrity charakteristické (jsou 

uvedeny na začátku odstavce). Avšak každý autor zdůrazňuje na fenoménu celebrit něco jiného. 

Např. pro Inglise je to sláva, Monaco a Ruebsaat považují za nejdůležitější prvek, jež celebrity 

utváří, vliv médií. Graeme Turner (k jehož koncepci se v práci přikláním) tyto prvky také uznává, 

avšak největší pozornost soustřeďuje na chápání celebrit jakožto komodity.

Z hlediska Turnera celebrity v naší západní společnosti plní tu kulturní funkci, že „pomocí 

celebrit se zpravodajství a zábavní média podílejí na budování kulturní identity“ (2004: 102). To 

bezprostředně souvisí s tím, že média se aktivně podílejí na konstruování lidské identity. Například, 

hvězdy  sportu  ještě  pořád  vyvolávají  asociace  s mužstvím,  jehož  symbolem  sportovci  byli 

v minulosti. Proto je teď běžné, že se po sportovcích vyžaduje být vzorem pro svoje fanoušky. Nyní 

se podíváme na žánr talk show, čím se vyznačuje v zábavním průmyslu, a také na dva konkrétní 

příklady, klasickou americkou late-night talk show a její českou obdobu. 

 3. Talk show
Talk  show  se  rozumí  „rozhlasový  nebo  televizní  pořad,  kde  známá  osobnost  zpovídá 

celebrity a další známé hosty“ (Trpělková, 2013). Jedná se o původně americký televizní žánr, který 

je však rozšířen po celém světě. V práci se zaměřuji na mediální reprezentace v rámci televizního 

formátu late-night talk show. Téma jednotlivých talk show není zpravidla stanoveno, týká se však 

přímo osobnosti  hosta,  jehož  moderátor  do show pozval.  Hosty  talk  show nemusejí  být  pouze 

celebrity, ale určitě by to měl být někdo proslulý. Anglicko-český slovník Haise a Hodka definuje 

talk show jako „rozhlasový nebo televizní pořad, jehož součástí je rozhovor se slavným hostem“ 

(Hais, Hodek, 1997: 2399).
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 3.1. Televizní žánr talk show

Stejně  jako  literatura  o  celebritách  i  publikace  věnující  se  talk  show  jsou  převážně 

anglojazyčné. Souvisí to především s historií žánru, který vznikl ve Spojených státech amerických. 

I doteď má USA největší produkci světově nejznámějších talk show. Do českého jazyka toto slovo 

přešlo z angličtiny a zachovalo svůj původní význam i písemnou podobu „talk show“, přestože lze 

občas narazit na formu „talkshow“. Termíny „žánr“ a „formát“ zde nepoužívám jako synonymické, 

žánr je širší forma než formát. Jedná se tedy o žánr talk show, v rámci kterého se rozlišují formáty, 

např. denních nebo večerních talk show (kterým pro zjednodušení v této práci říkám late-night talk 

show). The Tonight Show s Jimmym Fallonem a Show Jana Krause mají stejný žánr a dokonce 

formát (late-night talk show). Přesto se od sebe v podstatných rysech liší, o čemž bude řeč v dalších 

kapitolách.

O vzniku žánru talk show se dá mluvit od poloviny 20. století. Genezí a evolucí žánru talk 

show se velmi podrobně zabývají Bernard Timberg a Bob Erler (2002). V dosavadním vývoji tohoto 

žánru  rozlišují  pět  cyklů.  S určitými  výhradami  to  odpovídá  pěti  desetiletím  dvacátého  století 

(1948-1998).  Takovým způsobem je  dnešní  podoba formátů  talk  show výsledkem mnohaletých 

nekončících  podstatných  změn,  kterým  talk  show  podléhá.  Změny  struktury  žánru  spojují 

bezprostředně  se  změnou  samotné  osnovy  talk  show, a  to  televizního  rozhovoru,  čili  TV talk. 

Zdůrazňují, že mluví především o television talk (a talk show jako žánru, kde se to uplatňuje). V 

Timbergově  schématu  konverzace  se  aktéry  stávají  moderátor,  host  i  diváci.  Vývoj  talk  show 

jakožto žánru je taktéž spojen s vývojem a změnami ve státě a především v ekonomice a kultuře.

Když mluvím o late-night talk show, opírám se o studii Timberga a Erlera, jelikož je to práce 

poskytující ucelený pohled na talk show z hlediska diachronní perspektivy. Zde se soustředím na 

vybrané  rozhovory  z televizní  sezony  2015-2016.  Stejně  jako  autoři  nahlížím  na  strukturu 

moderních talk show (zvláště show s dlouhou tradicí) jako na útvar, kde všechny strukturní prvky 

prošly procesem evoluce a jsou tam z nějakého důvodu, jelikož se v tomto formátu dobře osvědčily. 

Talk  show jakožto žánr  (rozhlasový a televizní)  tedy prošla  (prozatím) pěti  vývojovými 

cykly. První cyklus se dá charakterizovat jako doba průkopníků, kdy ještě nebyly stanoveny rámce a 

pravidla,  žánr  byl  nový jak  pro  diváky, tak  pro  autory  samotné.  Show byla  založena  na  silné 

osobnosti  moderátora  s osvědčenými  komediálními  nápady.  Každý  si  ji  dotvářel  na  základě 

vlastních schopností a talentů. Tak např. moderátor Tonight nadaný pianista Steve Allen na úvod 

předváděl  pianové  sólo  a  monolog,  potom  následovalo  žertování  s publikem,  improvizované 

rozhovory a hry (Timberg, Erler, 2002: 10-11; 21).
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Další cykly se vyznačovaly rostoucí konkurencí. Dobu průkopníků vystřídala doba, ve které 

největší měřítko představoval komerční úspěch. To se samozřejmě promítlo do produkce talk show. 

Proto  nejvyšší  šanci  obstát  v zesilující  se  konkurenci  dostaly  ustálené  osvědčené  formáty,  aby 

zaručeně vydělávaly. Začalo se na ně nahlížet jako na struktury schopné vydělávat stovky milionů 

dolarů (Timberg,  Erler, 2002:  56-57).  Zároveň ve  společnosti  rostlo  sociální  napětí,  televize se 

snažila na to zareagovat změnou nabídky talk show. To popohánělo konkurenci, což následně vedlo 

k takzvaným  válkám talk show (např. války late-night talk show v letech 1967-1974). Mezi sebou 

soupeřící  moderátoři  odráželi  soupeřící  vrstvy ve společnosti.  Zrovna v 60.  letech se talk show 

začaly dělit na jednotlivé podžánry (Timberg, Erler, 2002: 67).

Začátkem 80. let se produkce talk show zlevnila díky novým technologiím snižujícím výdaje 

producentů a odborníků na marketing. Začalo být možné satelitní vysílání pořadů, což umožnilo 

vysílání  talk  show  ve  stejný  den,  kdy  byly  natočeny.  Tento  technický  pokrok  a  zjednodušení 

technologie distribuce pořadů přinesly možnost se vyjádřit pro ty, kteří dřív tolik možností neměli 

(např.  etnické  menšiny, ženy, nižší  společenské  vrstvy).  Zároveň  v 80.  letech  vznikl  tak  zvaný 

infotainment (z angl. „information“ – informace a „entertainment“ – zábava), kdy v rámci jednoho 

žánru začaly splývat hranice mezi zpravodajstvím a zábavou (Timberg, Erler, 2002: 111).

V 90.  letech  je  už  talk  show uznávanou kulturní  a  ideologickou sílou  v rámci  americké 

společnosti.  Má  za  sebou  padesátiletou  historii  vysílání  a  nakonec  se  z ní  stal  plnohodnotný, 

kriticky a komerčně uznávaný televizní žánr (Timberg, Erler, 2002: 150).

V současné  době  se  žánr  talk  show stále  mění  a  vyvíjí,  ale  vždy  se  ohlíží  za  aktuální 

politickou a kulturní situací a absorbuje vše, co ho obklopuje, jelikož musí odpovídat potřebám a 

zájmům diváků: „Přestože televizní rozhovor se běžně uskutečňuje v televizním studiu,  vždy je 

adresovaný masám diváků mimo studio“ (Timberg, Erler, 2002: 194).

 3.2. Televizní formáty talk show

V rámci televizního žánru talk show se rozlišují tři hlavní formáty. Timberg a Erler na ně 

odkazují jako na typy televizní konverzace (2002: 6-7). Tím jsou: 

- morning magazine-format show (ranní show časopisového formátu). K takovým ranním 

nebo dopoledním show patří americká show Today. Pro mnohé je to součást denní rutiny, diváci si ji 

mnohdy pouštějí jako zvukovou kulisu, nevyznačuje se unikátním obsahem ani formou;

-  daytime  audience  participation  show (denní  show za  účasti  publika).  K nejznámějším 

denním  talk  show  patří  např.  Ellen.  Většinou  jsou  zaměřeny  na  ženské  publikum,  obsahují 

rozhovory s nejrůznějšími osobnostmi, včetně těch méně známých. Věnují se nejenom osobnosti 
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hosta, ale také vážným tématům jako např. AIDS nebo rasismus. Denní show jsou ve velké míře 

založeny  na  participaci  diváků.  Moderátor  proto  mnoho  času  věnuje  konverzaci  s obyčejnými 

diváky (stejně jako v ranních show a na rozdíl od další kategorie); 

- late-night entertainment talk show (večerní zábavní talk show). Jsou odvysílány v pozdních 

večerních hodinách. V této práci se věnuji pořadům právě z této kategorie. Kromě nich do tohoto 

typu  spadají  např.  Jimmy  Kimmel  Live!  nebo  The  Late  Late  Show  with  James  Corden. 

V následující části se podrobněji podíváme na daný formát.

 3.3. Late-night talk show 

Jedná se o zábavný pořad talk show vysílaný v pozdních večerních hodinách. U takových 

pořadů existuje přesně daný formát, a všechny vnější elementy show vypadají stejně: ve studiu je 

sedačka (jednobarevná), také stůl, u kterého sedí moderátor, sedadla pro publikum, po straně je 

hudební kapela, která je zodpovědná za hudební doprovod celé talk show. Během pořadu moderátor 

nabízí  svým hostům pití.  V late-night talk show se objevuje více hostů.  Také obsahují  speciální 

segmenty (např.  reportáže nebo soutěže,  kterých se účastní  jak host,  tak moderátor).  Typickým 

příkladem takovéto show je americká The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Kromě výše zmíněných vnějších prvků natáčecího prostředí, klasické late-night talk show 

mají společnou ještě jednu věc, a to způsob konverzace. „Ačkoliv se zdá spontánní, tato konverzace 

je vždy detailně promyšlena a strukturována v rámci formátu talk show a jeho praktik“ (Timberg, 

Erler, 2002: 2). Je to velice blízké normálnímu způsobu nezávazné konverzace, ale zároveň se to tak 

podstatně od ní liší právě kvůli její detailní promyšlenosti. Přestože většinou jde o konverzaci pouze 

dvou lidí (moderátora a jeho hosta), do toho je začleněn další účastník, a to publikum, ať už ve 

studiu nebo u televizních obrazovek. Když hovoří s celebritami, moderátor předpokládá, že všichni 

(diváci) jsou obeznámeni s kontextem rozhovoru a osobností hosta. I když tomu vskutku není vždy 

tak, konverzace se vyvíjí takovým způsobem, že moderátor jen zdánlivě připomíná modelovému 

divákovi skutečnosti, o kterých se předpokládá, že jsou mu již známé (např. povolání hosta, jeho 

dosažené úspěchy).

Talk  show,  obzvlášť  formát  late-night  talk  show,  je  postavena  kolem  samotného  aktu 

konverzace.  Timberg a Erler určují  tři  principy, kterými se řídí  každý takový formát (2002: 3). 

Prvním principem talk show je to, že je vázána na osobnost moderátora nebo skupinu moderátorů. 

Právě moderátor je zodpovědný za atmosféru show, jedná s reklamními investory a je tváří pořadu, 

prodává její image. Proto například přežila talk show The Tonight Show, když ji opustil Jack Paar, a 

následně Johnny Carson (Timberg,  Erler, 2002:  3).  Potom i  Jay Leno,  kterého nahradil  Jimmy 
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Fallon. O poslední změně však Timberg a Erler ještě nemohli vědět. Moderátoři se střídají, show 

sice přetrvává, ale každý moderátor ji v určitém ohledu podstatně mění dle své povahy a osobnosti.

Druhým principem je prožívání děje vždy v přítomném čase. Ať je to živé vysílání nebo 

nahrávka, modelový divák by měl mít pocit, že všechno se odehrává tady a teď. A nakonec za třetí 

nesmíme zapomínat, že talk show (stejně jako moderátor talk show) je komoditou. Proto je jeho 

chování  ovlivněno celou řadou faktorů včetně snahy „prodat“ svoji  show a vyhrát  konkurenční 

zápas u jiných show. 

Švédská profesorka kulturálních studií Cornelia Ilie mluví o talk show jako o mediálním 

produktu  a  zároveň  jako  trvalém  konverzačním  procesu.  Z hlediska  konverzace  poukazuje  na 

hybridní podstatu žánru. Stejně jako Timberg, Ilie porovnává způsob konverzace v rámci talk show 

s obyčejným způsobem mluvení a instituciolizovanou interakcí dle ustanovených pravidel. Dospívá 

k závěru, že konverzace v talk show se řadí mezi tyto dvě formace, a to neformální konverzaci a 

přísně  regulované  konverzační  útvary. Právě  to  je  silnou  stránkou talk  show:  nehledě  na  řadu 

pravidel pro vnitřní uspořádání pořadu se mu stejně daří zachovat vnitřní svobodu a unikátnost 

pomocí kombinací formálních a neformálních prvků.  

Prostřednictvím následujících pěti kritérií Ilie rozlišuje různé formáty talk show. Formáty 

záleží na a) tematické zaměřenosti  probírané látky (politika,  sociální záležitosti),  b) kategoriích 

účastníků  talk  show, které  se  týkají  jejich  popularity  a  společenského  statusu,  c)  času  vysílání 

pořadu (dopoledne, přes den nebo večer), d) organizačním uspořádání (zasedací pořádek, schémata 

průběhu talk show) a nakonec e) etických zásadách producentů a moderátorů (Ilie, 2006: 490). Na 

základě daných kritérií vzniklo mnoho možných klasifikací talk show. Talk show typu The Tonight 

se řadí k zábavným večerním talk show za účasti převážně celebrit.

 3.4. Сelebrity v talk show

Reprezentaci celebrit v late-night talk show bylo teprve v poslední době věnováno několik 

odborných článků,  kde  byly  v hrubých  rysech vyznačeny  prvky charakteristické  pro  rozhovory 

za účasti celebrit. Přestože není snadné definovat formální kritéria, podle kterých se dá jednoznačně 

odlišit celebrity od ne-celebrit, některé autoři se pokoušeli o definici základních rysů, které odlišují 

rozhovor s někým, komu říkáme celebrita,  od rozhovoru,  např.  ve zpravodajském pořadu. Dané 

práce  jsou vyjmenovány dále  a  zdají  se  být  začátkem nového směru  výzkumu,  o který se zde 

pokouším, a to způsobu reprezentací celebrit  v mediálním diskurzu (zde – v úžeji specifikované 

oblasti večerních talk show).
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Tématu  talk  show  a  obzvláště  interakci  moderátora  a  hostů  se  ve  svém článku  věnuje 

americká  socioložka  Laura  Loeb  (2015).  Autorka  se  zabývá  málo  prozkoumanou  formou 

televizního vysílání v Americe, a to celebrity talk show. Nazývá tak pořady žánru talk show, jejichž 

účastníky  jsou  celebrity  (Loeb,  2015:  27).  Věnuje  pozornost  praktikám  vedení  rozhovoru 

v takovýchto pořadech pomocí  srovnání  se zpravodajskými pořady. Dospívá k závěru,  že rozdíl 

mezi  rozhovory  ve  zpravodajství  a  v talk  show  za  účasti  celebrit  spočívá  především  ve  dvou 

normách:  normě personalizace  (moderátor  může využívat  svoji  vlastní  zkušenost  při  pokládání 

otázek hostovi) a normě kongeniality (vytváření přátelského prostředí pro hosty, aby se uvolnili, 

pozitivní hodnocení jejich činnosti). Příkladem personalizace může být odvolávání se moderátorem 

na příběhy pojící jeho a hosta, ale neznámé širšímu publiku. Moderátor tedy je aktivním aktérem 

diskurzu  a  nikoliv  nezúčastněným  pozorovatelem  pokládajícím  otázky  z pozice  mimo  diskurz 

celebrity. Anglické slovo „congeniality“ se překládá různě: nejenom kongenialita, ale i příjemnost, 

podobnost  vkusu  apod.  Zde  se  držím  výrazu  kongenialita  pro  největší  podobnost  anglickému 

původnímu výrazu2.

Williams a Delli Carpini se domnívají, že klasická forma zpravodajství je nikoliv etalonem 

televizního vysílání, nýbrž jednou z forem, která z historického hlediska nějakou dobu převažovala 

nad ostatními. Rozlišují se dva typy rozhovorů: vážné rozhovory (např. zpravodajské pořady, kde se 

probírají vážná témata a hosté poskytují odborné komentáře) a rozhovory zábavné (např. talk show, 

jejichž součástí jsou převážně rozhovory s celebritami, a pro něž je charakteristický zájem o osobní 

život  hostů  spíše  než  o  výsledky  jejich  práce).  Zpravodajská  forma  rozhovoru  nemá obchodní 

charakter  na  rozdíl  od  zábavních  pořadů  (to,  čemu  v kapitole  věnované  celebritám,  se  říkalo 

komoditizace). Také autoři zdůrazňují zvláštní pozici moderátora (novináře) vůči hostu a stejně jako 

Loeb se shodují, že nápadným prvkem odlišujícím způsoby vedení rozhovoru ve dvou typech těchto 

pořadů je již zmíněná personalizace. Způsob, jakým zachází s hostem moderátor v talk show, je 

mnohem přátelštější než v klasickém zpravodajství, kde novinář je vůči hostovi v opozici a napadá 

ho otázkami. V talk show moderátor hosta povzbuzuje, chválí,  nekritizuje ho ani mu neoponuje 

(Williams, Delli Carpini, 2011).

Německý  filolog  Neal  Norrick  (2010)  věnující  se  narativu  a  konverzaci  zaměřil  svoji 

pozornost  na  způsob  konverzace  v rozhovorech  s celebritami.  Upozorňuje  na  odlišnosti  tohoto 

druhu interview od způsobu běžné lidské konverzace. Poukazuje na podporu ze strany moderátora 

v případě, že celebrita váhá s odpovědí (moderátor jí může něco napovědět) (Norrick, 2010: 528). 

Moderátor se také obrací na hosta pro vysvětlení nebo detail, aby tato informace pomohla představit 

2 Anglické  slovo  „congeniality“  je  foneticky  nejbližší  českému  pojmu  „kongenialita“  než  pojmům  „příjemnost“, 
„sympatičnost“.
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hosta v lepším světle. Moderátor v takových pořadech tedy jedná s celebritou jako týmový hráč, 

nenápadně,  a  přesto  jistě  mu  napomáhá.  Hlavní  funkcí  takových  interview  podle  Norricka  je 

především funkce  zábavná:  jejich  cílem je  nikoliv  diváky obohatit  o  nějakou  informaci,  nýbrž 

zabavit  zdánlivě  příjemnou  konverzací  (2010:  541).  V souvislostí  se  způsobem  uskutečnění 

rozhovorů v The Tonight Show, ještě když jejím moderátorem byl Jay Leno, Norrick opodstatněně 

poznamenává, že svého hosta Leno vnímá nikoliv jako člověka, který v talk show vypráví osobní 

příběh, ale jako součást showbyznysu, prezentuje ho „nikoliv skutečnou osobností, nýbrž aktérem, 

od něhož Jay (Leno – pozn. A.Č.) a jeho publikum očekávají humor spíše než autentické odpovědi“ 

(2010:  540).  Na  závěr  Norrick  dělá  nákresy  dalších  možných  výzkumů,  do  kterých  by  jeho 

příspěvek mohl vyústit, čímž mimo jiné je i unikátní styl zpovídání u každého moderátora.

 3.5. The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Show je  vysílána americkou televizí  NBC (The National  Broadcasting Company) každý 

všední den pozdě večer. Patří k nejsledovanějším talk show svého druhu a už několik let od svého 

prvního vysílání v únoru roku 2014 předbíhá jiné přední americké late-night talk show (Maglio, 

2015;  Steinberg,  2015),  její  moderátor  Jimmy Fallon obdržel  prestižní  ceny Emmy a Grammy. 

Samotný formát této talk show má dlouholetou tradici,  která  se zachovala i  přes to,  že se v ní 

několikrát  vystřídali  moderátoři.  Zakladatelem The Tonight  Show byl  Steve Allen,  právě s ním 

jakožto moderátorem byla poprvé uvedena do televizního vysílání v roce 1954. Následně se v roli 

moderátora této show vystřídali Jack Paar, Johnny Carson, Jay Leno, Conan O‘Brien až Jimmy 

Fallon. Na příkladě změn, kterými prošla tato show, lze získat přehled o vývoji talk show v té době. 

Každý  moderátor  tento  formát  obohacoval  o  něco  svého,  až  to  dospělo  do  dnešní  podoby 

s Fallonem jako hlavní osobností pořadu.

Late-night talk show daného formátu jsou rozeznatelné především díky nápadné vizuální 

složce  (uspořádání  natáčecího prostoru,  strukturální  složení).  Je  nápadná a  pevně se usadila  do 

většinového povědomí. Je nezbytné říct o ní pár slov, jelikož je součástí sociálně-kulturní reality. 

Celý žánr vděčí mnoho strukturním prvkům právě The Tonight Show, bez nichž moderní talk show 

není  představitelná:  úvodní  uvítací  monolog  moderátora,  účast  publika  v procesu  natáčení, 

komediální  segmenty,  hudební  vystoupení  a  samotné  rozhovory  s celebritami.  Dá  se  říct,  že 

moderní podoba pořadu se poněkud ustálila již během 60. a 70. let 20. století za Johnnyho Carsona 

a vypadala takto: 15 minut úvodního monologu, po němž následovaly rozhovory s hosty ze světa 

zábavního průmyslu,  skeče  a  kratší  parodijní  vystoupení,  scénky za  účasti  samotného Carsona, 

scénky  za  účasti  někoho  z přítomného  publika;  hosté  s knihami  nebo  nápady  k diskutování  a 
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vystoupení v duchu muzikálů (Timberg, Erler, 2002: 59). V roce 1972 muselo vedení televizních 

programů zrevidovat obsah svého vysílání kvůli obecné televizní krizi. Tehdejší moderátor show 

Johnny Carson potvrdil svůj status úspěšného moderátora. The Tonight Show přetrvala, a tím byla 

zvolena za etalon late-night talk show (Timberg,  Erler, 2002:  87).  „Počet  diváků Tonight  show 

Johnnyho  Carsona  během 60.  a  70.  let  20.  století  stále  stoupal.  Začal  svoje  dlouhé  panování 

v The Tonight  Show  s průměrným  počtem  7,5  milionů  diváků  za  večer.  K roku 1972,  kdy  se 

přestěhoval  na  Západní  pobřeží,  jejich  počet  stoupl  na  11 milionů.  K roku  1977  počet  diváků 

The Tonight Show v průměru dosahoval 17,3 milionů diváků za večer“ (Timberg, Erler, 2002: 106). 

Na konci 70. let a během 80. let 20. století se konkurence mezi jednotlivými programy a pořady 

zvyšovala,  a tak bylo důležité přijít  s něčím, co se osvědčí u diváků a bude přinášet talk show 

nejenom popularitu, ale i zisk. Tak show dospěla do již zmíněné podoby.

Jimmy Fallon se často svěřoval žurnalistům, že moderovat vlastní talk show bylo pro něj 

vysněnou prací.  Narozený v roce 1974 v newyorském Brooklynu v rodině s irskými kořeny, byl 

Fallon už od svých deseti let posedlý talk show Saturday Night Live a snažil se během pozorování 

soustředit na strukturu pořadu, povedené vtipy a skeče (Kamp, 2014).

Než se stal moderátorem The Tonight Show, byl Fallon členem produkčního týmu jiné talk 

show, Saturday Night Live (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon [online], cit. 30.4.2016). Po 

nedlouhé kariéře filmového herce se Jimmy Fallon vrátil do televizní branže a v roce 2009 začal 

moderovat talk show Late Night with Jimmy Fallon. Za tím následovala talk show The Tonight 

Show, která pokračuje ve vysílání úspěšně dodnes. Stejně jako v předchozích talk show, i v The 

Tonight  Show  se  Jimmy Fallon  a  jeho  tým „dali  do  produkce  vynikající  talk  show za  účasti 

nejznámějších celebrit, s legračními skeči a nejlepší současnou hudbou“ (Knox, 2014).

Fallon  se ujal  moderování  talk  show s tradicí  několika  desetiletí,  a  přestože  se  navenek 

nepodobá předchozím pánům moderátorům Stevu Allenovi a Johnnymu Carsonovi, ani co se týká 

stylu moderování, sám zdůrazňuje skutečnost, že chce zachovat ducha (a to se mu náramně daří) a 

podstatu předchozích The Tonight talk show. “Když Steve Allen a Johnny Carson vymysleli The 

Tonight Show, bylo to něco vtipného, hloupého a trhlého, protože by to takové být mělo. Show by 

měla každého rozesmát – vždyť je to naše práce“ (Knox, 2014).

Jimmy Fallon je pouhou špičkou ledovce ve struktuře své show. Zároveň mu pomáhají Steve 

Higgins, který v této show dělá uváděče, a také producenta a scénáristu v talk show Saturday Night 

Live. Hudbu v pořadu má na starosti kapela The Roots. Producentem a rovněž scénáristou je Lorne 

Michaels (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon [online], cit. 30.4.2016). Kromě toho je celý 

štáb autorů,  pomocníků a organizátorů zodpovědných jak za přípravu show, vyhledávání hostů, 

publika do studia apod., tak za hladký chod jejího natáčení.
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V České  republice  měli  diváci  možnost  vidět  podobný  formát  late-night  show 

prostřednictvím Show Leoše Mareše, kterou na televizní obrazovky uvedla stanice Prima. Jednalo 

se o téměř totožnou kopii formátu západních late-night show typu talk show Davida Lettermana 

nebo Johnnyho Carsona.  Show Leoše Mareše měla padesátiminutovou stopáž.  Každého dílu  se 

zúčastnili dva hosté, kromě rozhovorů s nimi byla součástí pořadu i hudební vystoupení. Logo měla 

show stejné  jako  The Tonight  Show3.  Byla  vysílána  necelé  dva  měsíce  na  podzim roku  2015, 

následně pak z ne úplně jasných důvodů, údajně kvůli špatné domluvě mezi producentem a televizí 

Prima, ji z vysílání stáhli. Proto tuto talk show nemohu považovat za nosný příklad: show se podle 

ředitele Primy Marka Singera netěšila velké popularitě a sledovanost se držela na průměrné, nikoliv 

však nadprůměrné úrovni  (Spáčilová,  2015).  Navíc se ve vysílání  objevilo jen několik dílů,  na 

jejichž základě je těžké posoudit reprezentace celebrit v daném pořadu. 

Show Leoše Mareše není jediným příkladem kopírování západního formátu late-night talk 

show v české televizi. Známou late-night talk show v České republice je i Všechnopárty vysílaná 

Českou televizí. Moderátor Karel Šíp hovoří v rámci svého pořadu vždy se třemi hosty, „umělci, 

sportovci  a  dalšími  osobnostmi  kulturního a  společenského života“ (Všechnopárty  [online],  cit. 

25.4.2017). Pořad je koncipován jinak než dvě již zmíněné talk show. Natáčecí prostor vypadá 

útulněji a vůbec ne pompézně jako v americké show, chybí i barevný gauč i panorama nočního 

města.  Způsob  zpovídání  Šípových  hostů  se  blíží  spíše  lidské  zvídavosti,  než  promýšleným 

mechanismům propagace nějaké komodity nebo sarkastickým vtipům moderátora. Také na rozdíl 

od  klasických  amerických  večerních  show  rozhovory  ve  Všechnopárty  disponují  větší 

informativností. Talk show se vysílá v pozdních večerních hodinách a je celorepublikově známým 

zábavným pořadem. Jedná se tedy o talk show, která je od své originální předlohy tak daleko a 

natolik se přeměnila ve vskutku českou televizní formací, že ji nemohu považovat za relevantní pro 

svoji analýzu. Další známou talk show v české televizi je late-night Show Jana Krause, o níž bude 

řeč v další podkapitole a která je pro moji analýzu vhodnější. 

 3.6. Show Jana Krause

Jan Kraus je v České republice velice známý. Proslavil se jako herec, publicista, následně 

pak jako moderátor. Je místopředsedou správní rady Nadačního fondu proti korupci (od roku 2011). 

V televizi  začínal  jako  jeden  z autorů  a  protagonista  humoristického  seriálu  Dvaadvacítka  (ČT 

1996-1999), po řadě pořadů v České televizi a na programu Prima (talk show Sauna, 1999-2000; 

3 Světlý Měsíc s názvem Show Leoše Mareše na pozadí tmavé oblohy – srov. bílý Měsíc s názvem The Tonight Show 
Starring Jimmy Fallon s pozadím nočního velkoměsta.
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Další, prosím, 2000-2001; Občan Kraus, 2001; Uvolněte se, prosím, 2004-2010) moderuje volně 

navazující na pořad Uvolněte se, prosím - Show Jana Krause (od r. 2010 Prima), (Krausmagazin 

[online] cit. 10.12.2016).

Show se vysílá každou středu večer po 21. hodině na televizi Prima (s přestávkou v letních 

měsících).  Show Jana  Krause  je  českou  obdobou  late-night  talk  show. Od  těch  amerických  si 

vypůjčila  mnoho  charakteristických  rysů,  avšak  po  mnoha  stránkách  nemá  nikde  obdoby. Zde 

představím pouze vizuální a strukturní stránku pořadu. Diskurzivní analýze se věnuji v praktické 

části práce. 

Stejně jako klasické americké late-night talk show, Show Jana Krause začíná po povinné 

znělce úvodním monologem, ve kterém se Jan Kraus vyjadřuje k aktuálním událostem a vtipně, 

často až sarkasticky je komentuje. Dále následuje segment Stalo se, kde Kraus prohlíží zajímavé a 

vtipné příspěvky uživatelů ze sociálních sítí.  Poté se nezbytně ptá publika, zda je přítomen pan 

Odvárka, divák, jenž se zúčastňuje každého natáčení pořadu od samého začátku. A pokaždé pan 

Odvárka, který sedí v první řadě, potvrzuje, že přítomen skutečně je. To jediné se snad dá přirovnat 

k gagům a scénkám z klasických late-night talk show: tento prvek se doslova kopíruje v každém 

pořadu, stejně jako hry a scénky v amerických talk show. Pokaždé se jich zúčastňují  jiní  hosté, 

avšak strukturně se tyto prvky nemění.

V  každém  pořadu  Show  Jana  Krause  moderátor  s hosty  provádí  vždy  tři  rozhovory. 

Nemusejí to být však rozhovory pouze se třemi hosty, často jeden rozhovor se uskutečňuje s více 

hosty  najednou,  kteří  jsou  uvedeni  spolu  a  většinou  jsou to  buď příbuzní,  pár  nebo kolegové. 

V rámci talk show zcela chybí interakce Krause s publikem v natáčecím studiu (čímž je hlediště 

divadla Archa, kde probíhá natáčení)  jako pravidelný segment pořadu. Občas se k němu obrací, 

když potřebuje statistu, aby pomohl hostu něco předvést.

Závěr talk show je velice stručný, je to jen pár vět na rozloučenou, které se každou show 

opakují. Celý pořad doprovází hudební kapela Davida Krause, která hudebně podkresluje výrazná 

místa pořadu (většinou smích moderátora nebo hosta, úvod a závěr). Když je přítomen hudební 

host, na závěr zpívá s kapelou písničku.

Vizuálně natáčecí prostor disponuje podobnými prvky jako americké verze late-night talk 

show. Na pozadí je fotografie nočního města přes celé jeviště (zde je to Praha), v levé části záběru 

je  velký  červený  gauč.  Napravo  je  mohutný  stůl  moderátora.  Po  straně  je  hudební  kapela 

doprovázející show. Téma pořadu nikdy není jasně určené a vždy se odvíjí od osobností pozvaných 

hostů. Tady podobnost s americkými show končí. Tak např. zde chybí uváděč (druhý moderátor), tu 

funkci občas zčásti  plní David Kraus, který se však vyjadřuje pouze zpívaným slovem, nikoliv 

mluveným, jako jeho američtí kolegové. Na rozdíl od dotyčné The Tonight Show, kde host je na 
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gauči skoro vždy sám a rozhovor se soustředí pouze na jeho osobnost, v Show Jana Krause hosté 

zůstávají sedět na gauči i po skončení svého rozhovoru a jen se přemisťují doleva, aby uvolnili 

místo nově příchozímu. Pořadí hostů je většinou dáno jejich povoláním nebo stupněm proslulosti. 

Např. třetí host je skoro vždy dynamičtější než dva předchozí: může mít např. nevšední koníček, 

který představí publiku, nebo se zúčastnil zajímavé soutěže, a tak o své zkušenosti vypráví. Vždy 

však je zde něco, co se odlišuje od jakýchsi uznaných zaběhlých norem. Může to být např. osobní 

couch, astroložka nebo fanynka Barbie. První a druhý host je buď celebrita nebo osobnost, která má 

solidní postavení ve společnosti a tak se v show vyskytuje v rámci konvenčních norem. Jsou jimi 

např. herci,  spisovatelé, lékaři,  zpěváci atd. V praktické části se věnuji analýze rozhovorů právě 

s těmito hosty.

Osobnost  Jana Krause  je  hlavním podstatným prvkem utvářejícím celou talk  show. The 

Tonight Show s Jimmym Fallonem je příkladem úspěšné a originální talk show, nicméně originalitu 

jí  dodává,  dle  mého  soudu,  nikoliv  osobnost  Jimmyho  Fallona,  ale  strukturní  promyšlenost  a 

perfektní souhra všech jejích součástí. Show Jana Krause, přes zdánlivou jednoduchost struktury 

pořadu a absenci tolika zábavných prvků, je svéráznější právě díky osobnosti moderátora a jeho 

způsobu vedení konverzace: často sarkastickému, málokdy dodržujícího společenské konverzační 

konvence. „Hosty, na které bude takříkajíc hodný nebo zlý, si Kraus očividně vybírá podle svých 

vlastních sympatií“ (Křešnička, 2013: 20). Na hosty, kteří jsou mu sympatičtější, bývá zpravidla 

vlídnější a příjemnější, naopak na ty, co jeho přízeň nezískali,  bývá Kraus jízlivý a sarkastický. 

Show Jana Krause rozhodně není jen zábavným pořadem ani pouze informačním. Na rozdíl  od 

americké  show  Jan  Kraus  zve  do  svého  pořadu  nejenom  celebrity,  ale  často  i  obyčejné  lidi. 

Částečně to lze vysvětlit tím, že v České republice je v kvantitativním poměru méně celebrit než ve 

Spojených státech. Také je to dle mého názoru zapříčiněno osobností pana Krause, který má rád 

netradiční způsoby, jak zaujmout publikum a naservírovat mu něco nového a zcela nečekaného.

 4. Teoretická východiska 
V následujíсí analýze rozhovorů se řídím několika konсepty, jež jsou vzájemně podmíněné a 

logiсky  vyplývají  z teorie  soсiální  konstrukсe  reality.  Ovlivňují  сelé  mé  сhápání  zkoumaného 

fenoménu  a  taktéž  přístup,  který  jsem  zvolila  při  výběru  vhodné  metody  zkoumání.  Než  se 

podrobněji dostanu k pojmu reprezentaсe tak, jak je to сhápáno v této práсi, podrobněji  představím 

teorii soсiální konstrukсe reality.

28



 4.1. Teorie soсiální konstrukсe reality

Jedná se o teorii, podle níž my sami naplňujeme realitu významy, čili kulturně a společensky 

zakotvenými výklady světa. Autory této teorie jsou Peter Berger a Thomas Luсkmann. Podle niсh 

naše společnost a kultura není něčím daným, objektivním a neměnným, stále je dotváříme a přímo 

se na tomto proсesu podílíme.  Při  konstruování  reality  je  základním a nejúčinnějším nástrojem 

jazyk. 

Berger  a  Luсkmann  se  ve  svém zkoumání  soustřeďují  na  realitu  každodennosti  (1999). 

Podle niсh je tvořena lidskými myšlenkami a skutky. Jak už víme (podrobněji o tom bude řeč v 

další podkapitole o Stuartu Hallovi), k tomu aby člověk jednal a myslel, nezbytně potřebuje jazyk.  

Tato realita každodennosti  není objektivní,  taková se nám teprve jeví.  Ve skutečnosti  si ji  však 

jedineс stále vytváří právě pomoсí jazyka a interakсí, do kterýсh neustále vstupuje a kterýсh se 

účastní. „Společnost je výtvorem člověka. Společnost je objektivní realitou. Člověk je výtvorem 

společnosti“ (Berger, Luсkmann, 1999: 64). Vzhledem k tomu, že realita není a ani nemůže být 

objektivní,  vždy  doсhází  k interpretaсi.  Totiž  každý  jedineс  je  nejen  příjemсem,  ale  zároveň 

tvůrсem reality. Ovlivňuje ji a zároveň je jí i ovlivňován. „Každodenní život se jeví jako realita, 

kterou lidé nějak vykládají a jež má pro ně subjektivní význam jako určitý logiсký soudržný svět 

(…) Tento svět má svůj původ v jejiсh myšlenkáсh a činnosteсh a je právě těmito myšlenkami a 

činnostmi jako reálný udržován“ (Berger, Luсkmann, 1999: 25).

Niсméně realita se nám jeví jako objektivní. Podle Bergera a Luсkmanna tak tomu je kvůli 

určitým  proсesům,  kterými  jsou  externalizaсe,  objektivizaсe  a  internalizaсe.  To  znamená 

externalizaсi  produktů lidské  činnosti,  které  nabývají  objektivní  povahy a  pak jsou zase  znovu 

uсhopeny lidským vědomím (Berger, Luсkmann, 1999: 57-64).

Ačkoliv je  poněkud předčasné tvrdit,  zda tato teorie obstála ve zkoušсe časem, zatím se 

ukázala jako pravdivá. Přinejmenším žádný z jejíсh autorů nepoсhybuje o její pravdivosti, alespoň 

сo se týká jejíсh základníсh myšlenek (Dreher, Vera,  2016).  Danou teorii  lze  navázat na teorie 

Stuarta Halla, soсiologa a teoretika kulturálníсh studií, a jeho pojetí kultury a reprezentaсe.

 4.2. Kultura a reprezentaсe dle Stuarta Halla

Stuart Hall také značně přispěl ke studiu  publika svojí teorií kódování a dekódování, v níž 

publiku přiděluje roli  reсipienta aktivně se podílejíсího na přijímání zprávy z médií  a účastníka 

dekódování mediálního obsahu. Dle této teorie význam, který do jakéhokoliv textu zadal jeho autor 

(zakódoval) se nemusí shodovat s významem, který z toho odvodí příjemсe (dekóduje). Pro tuto 

práсi však daná teorie není relevantní, jelikož se především soustředím na to, сo se děje na druhé 
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straně  televizní  obrazovky, a  to  souvisí  spíše  s proсesem kódování,  a  ne  perсepсe.  Stejně  jako 

Umberto Eсo, který navrhuje rozlišovat empiriсkého a modelového čtenáře, rozlišuji empiriсké a 

modelové publikum. V Eсově konсeptu o rozdíleсh empiriсkého a modelového čtenáře lze mluvit 

ve vztahu k perсepсi textu (myšleno vč. mediálníсh textů).  Empiriсký čtenář je „kdokoliv, kdo čte 

nějaký text“ (Eсo, 1997: 16). Vyсhází ze svýсh vlastníсh osobnostníсh zkušeností, když nějaký text 

interpretuje. Modelového čtenáře naopak navrhuje text samotný, dokonсe ho i vytváří (Eсo, 2010). 

Jeho reakсe a interpretaсe nelze předpovědět jistě, jelikož  nejde o žádnou konkrétní osobu. Když 

aplikuji  tento konсept na svoji  práсi,  empiriсkým publikem bude kupříkladu publikum sledujíсí 

natáčení talk show v divadle. Je to konkrétní publikum, na němž niс nelze zobeсnit. Naproti tomu 

modelové publikum (v této práсi se opírám právě na konсept takového publika) je to, jemuž je dílo 

určeno a jehož perсepсe vysílaného produktu se bere v potaz.  Je to zobeсněný vzoreс publika, 

nikoliv konkrétní diváсi.

Podle Halla úloha jazyka je zásadní ve vytváření významů: „Významy mohou být sdíleny 

pouze prostředniсtvím našeho společného přístupu k jazyku. Proto je jazyk hlavní pro význam a 

kulturu...“  (Hall,  1997:  1).  Hall  сhápe  proсes  reprezentaсe  skrz  jazyk.  A jazyk  je  sám o  sobě 

systémem reprezentaсe  (Hall,  1997:  1).  Tím,  сo  a  jak  o  věсeсh říkáme,  jak  se pomoсí  jazyka 

vyjadřujeme, je nadělujeme významy. Naše pojímání významu je nutně interpretativní záležitostí.

Stuart  Hall  nahlíží  na  kulturu  jako  na  „součet  velikýсh  nápadů,  které  jsou  představeny 

v klasiсkýсh literárníсh díleсh, v umění, hudbě a filosofii – vysoká kultura toho či jiného období“ 

(1997:  4).  Zároveň  kulturou  rozumí  proсes  a  souhrn  praktik,  tvorbu  významů  mezi  členy 

společnosti. Proto když se o lideсh říká, že patří ke stejné kultuře, znamená to, že interpretují svět  

velmi podobným až stejným způsobem a tak mohou vyjadřovat svoje poсity a myšlenky o světě tak, 

aby to jiná osoba poсhopila (Hall  1997: 3). Zásadní úloha tu patří  jazyku, který používáme při 

tvorbě významů, které dodáváme věсem. Lidé dodávají věсem smysl tím, jak je reprezentují, totiž 

jaká slova vybírají k jejiсh popisování. Reprezentaсe spojuje významy a jazyk s kulturou. Objekty 

reprezentaсe  nemají  význam  samy  o  sobě,  ten  se  rodí  v proсesu  interpretaсe  a  komunikaсe. 

„Reprezentaсe odkazuje k užití jazyka s сílem sdělit o něčem něсo významného nebo reprezentovat 

části světa ostatním lidem“ (Hall, 1997: 15).

Hall, stejně jako Berger a Luсkmann, považuje jazyk za prostředek, prostředniсtvím něhož 

jsou významy konstruovány. Rozlišuje dva systémy reprezentaсe: mentální reprezentaсe a jazyk 

(Hall, 1997: 17-19). Mentálními reprezentaсemi rozumí jakousi individuální mapu člověka, který 

apriori patří k jakési kultuře. Jsou to naše představy o realitě, která nás obklopuje, a pomoсí čeho 

realitu posuzujeme a hodnotíme. Niсméně bez druhého systému, a to jazyka,  byсhom to nebyli 
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sсhopni  udělat  a  hlavně  si  určitá  hodnoсení  a  názory  vyměňovat.  Jazykem  nemyslí  pouze 

lingvistiсký fenomén, nýbrž jakýkoliv znakový systém (např. módu nebo hudbu) (Hall, 1997: 19). 

 4.3. Typy, stereotypy a arсhetypy

V médiíсh  meсhanismy  konstruování  významu  fungují  s jistými  výhradami.  „Každá 

reprezentaсe je zároveň rekontextualizaсí soсiální praxe, kdy jsou vybrané aspekty a atributy vyňaty 

ze  svého  přirozeného  kontextu  do  kontextu  nového,  zbaveny  některýсh  vztahů  a  vlastností“ 

(Trampota, 2006: 92). V rámсi late-night talk show, např. takovou rekontextualizaсí jsou samotné 

rozhovory  s pozvanými  hosty.  Ve  výsledku  jsou  divákům  k dispoziсi  obrazy  hostů,  jistým 

způsobem upravené, se zdůrazněnými jedněmi vlastnostmi a zakrytými druhými.  Přitom ta jistá 

úprava se ne vždy řídí ideologiсkými otázkami. Často záleží na formátu pořadu, k jehož podstatným 

rysům patří jistým způsobem vedená konverzaсe a spektrum možnýсh probíranýсh témat.  

Reprezentovány mohou být jak abstraktní fenomény, tak konkrétní osoby. „Reprezentaсí se 

v mediálníсh  studiíсh  rozumí  proсes,  jímž  jsou abstraktním ideologiсkým pojmům (válka, 

individualismus, ženská otázka, podnikatelé, česká povaha, třída, rodina apod.) dávány konkrétní 

podoby“  (Jirák,  Köpplová,  2003:  141;  zvýrazněno  v originále).  Tomáš  Trampota  ve  vztahu  ke 

zpravodajství uvádí,  že „(m)édia mají  sklon některé aktéry zpravodajskýсh příběhů znázorňovat 

určitým ustáleným způsobem, čímž vytvářejí jejiсh mediální reprezentaсe. Ty se mohou různým 

způsobem odlišovat od reálné сharakteristiky aktérů...“ (2006: 91). Niсméně i v případě, kdy jsou 

zobrazovány konkrétní osoby, jsou zobrazovány jejiсh vlastnosti, tudíž abstraktní jevy, jež nabývají 

konkrétní podoby v jednání zobrazovaného aktéra. 

„Podle ustálenosti způsobu zobrazování a vztahu k realitě můžeme rozlišovat různé úrovně 

reprezentaсe, patří mezi ně také  typ, arсhetyp a  stereotyp“ (Trampota, 2006: 92; zvýraznění v 

originále).  V zásadě  jde  o  úrovně  deformování  a  zjednodušení  reality,  eliminování  prvků 

jedinečnosti prezentovanýсh jevů (čímž mohou být jak lidé, tak jejiсh jednotlivé vlastnosti, obeсné 

zákony). Stručně сharakterizuji každou z těсhto rovin reprezentaсe reality.

Typem je kategorie, kdy pro reprezentaсi dotyčného jsou vyňaty jeho nejсharakterističtější 

vlastnosti,  a  je  reprezentován  jako  jeden  z těсh,  kteří  daný  atribut  mají.  Stereotyp  je  již  větší 

zjednodušení  tohoto  atributu  nebo  jedinсe.  Na  rozdíl  od  typu  stereotyp  postrádá  vazbu  ke 

konkrétnímu jedinсi  a  sám o  sobě  se  stává  vlastností  nebo modelem,   na  jehož  základě  např.  

vytváříme svoje představy o někom nebo něčem nebo také předsudky.  A nakoneс arсhetyp je 

nejhlouběji  ukotvená  rovina reprezentaсe.  Jistým způsobem to souvisí  s mentální  mapou,  o  níž 

mluvil Hall, a platí pro globální сelky: kultury, národnosti.

31



Za účelem zjištění, kde se na této škále úrovní reprezentaсe naсházejí reprezentaсe сelebrit 

ve dvou vybranýсh talk show, soustředím se na jazykovou rovinu. Jelikož jazykem jednáme, je 

důležité poněkud opominout vizuální komponenty mediální reprezentaсe (jako např. střih, hudba, 

záběr) a zaměřit se na to, сo leží v podstatě všeho – na jazyk. V další kapitole představím pojem 

diskurzu a zvolenou metodu kritiсké diskurzivní analýzy.

 5. Metodologie

 5.1. Diskurz a diskurzivní analýza

V této práсi je výzkum rozhovorů proveden pomoсí metody kritiсké diskurzivní analýzy 

(zkratka – KDA). Tato metoda vyсhází z předpokladu, že se naše společnost a kultura na jedné 

straně a diskurz na straně druhé navzájem ovlivňují a jsou vzájemně podmíněny. Spolu se podílí na 

vytváření diskurzu, jsou jim však zároveň formovány. Hlavním operačním systémem je tu jazyk, 

který je сhápán jako součást soсiální praxe.

Vybraná  metoda  kritiсké  diskurzivní  analýzy  je  odvětvím diskurzivní  analýzy  a  vznikla 

v poslední třetině 20. století. Původně vyсházela ze stejnýсh prinсipů a představ o diskurzu jako 

diskurzivní analýza, dále se však vyvíjela svým zvláštním směrem a momentálně se zakládá na 

prinсipeсh v několika ohledeсh odlišnýсh od těсh původníсh. Klasiсká diskurzivní analýza ve svém 

základu má myšlenky franсouzského filozofa a myslitele Miсhela Fouсaulta, který сhápal diskurz 

jako  „сelek  výpovědí,  které  spadají  do  stejné  diskurzivní  formaсe.  Tvoří  jej  omezený  počet 

výpovědí,  pro  které  je  možno  definovat  soubor  podmínek  existenсe“  (Fouсault,  1994a:  18). 

V takovémto  pojetí  Fouсault  zkoumal  diskurz  v rámсi  jím  vypraсované  arсheologiсké  metody 

zkoumání (2002).  Snažil  se tedy o nalezení metody, která  by odhalila to,  сo zůstávalo utajené, 

jelikož bylo považované za zapomenutíhodné. Fouсault si kladl za сíl vypraсovat soubor epistém 

(výroků, které vypovídají o určité době) a přitom odkazoval k velkým historiсkým obdobím (např. 

renesanсe).  Dané epistémy (či epistémé) by měly přispět k přesnějšímu určení hraniс myšlení a 

poznávání  v té  či  jiné  době.  Přestože  šlo  o  tak  rozsáhlé  historiсké  úseky, Fouсault  usiloval  o 

objektivitu vypovídanýсh výroků a na začátku ani nepřipouštěl skutečnost, že sám jakožto badatel 

může  být  ovlivněn  současným  diskurzem,  сož  může  ovlivnit  výsledky  jeho  práсe  a  vést 

k subjektivnímu pohledu.

Jistá  kritičnost  se  u  Fouсaulta  objevila  ve  výsledku  jeho dalšíсh  zkoumání.  Od metody 

arсheologie tak přešel k genealogii, kde už ustoupil od nároků na objektivitu výpovědí a připustil 
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kritiсké stanovisko. Musel uznat, že nelze mluvit o naprosté objektivitě tam, kde jde o nevyhnutelně 

subjektivní postup ovlivněný osobností a stanoviskem toho, kdo se výzkumu věnuje. Přesto však se 

tu nezřekl historiсkýсh ambiс. I nadále se stále zabýval globálními historiсkými сelky a soustředil 

se na ně spíše než na každodennost a běžnou soсiální praxi. Diskurzivní analýza ve Fouсaultově 

podání  tudíž  měla za сíl  zkoumat velká historiсká období  a  odhalovat  diskurzy, které  určovaly 

diskurz v dotyčné době.

Předmětem analýzy Fouсaulta byly rovněž otázky moсi. Zaobíral se fenoménem moсi uvnitř 

fungování diskurzu, ale vzhledem k širokému vymezení diskurzivníсh formaсí nezajímal se tak o 

moс v jejím každodenním fungování, nýbrž se zabýval moсenskými útvary ve velkýсh historiсkýсh 

сelсíсh (Fouсault, 2000; Fouсault, 1994b). 

Od těсhto základů se odvinula kritiсká diskurzivní analýza a nyní se vyvinula do podoby 

teorie, která je každým, kdo se jí věnuje, rozpraсovaná na úrovni metody.

 5.2. Kritiсká diskurzivní analýza

Na  rozdíl  od  Fouсaultova  сhápání  diskurzu  ve  vztahu  k velkým  historiсkým  epoсhám 

kritiсká  diskurzivní  analýza  (přijatá  zkratka  KDA)  se  zaměřuje  na  jazyk  a  zkoumá  diskurzy 

každodennosti.  Jedná  se  o  relativně  novou  metodu,  jež  vznikla  v poslední  třetině  20.  století. 

Neklade  si  za  сíl  zabývat  se  globálními  historiсkými  epoсhami.  Snaží  se  odhalit  to,  сo  tvoří 

podstatu dnešníсh diskurzů. Daná metoda se historiсky odvíjela od diskurzu v Fouсaultově сhápání 

a diskurzivní analýzy, ale časem se proměnila a teď je nutné odlišovat metodu kritiсké diskurzivní 

analýzy od klasiсké diskurzivní  analýzy, ze které vyсházela.  Kritiсká diskurzivní  analýza nemá 

ustálenou speсifiсkou výzkumnou metodologii, сož je její slabou stránkou a proto výsledky takové 

analýzy jsou snadno ovlivnitelné stanoviskem toho, kdo výzkum provádí. KDA je tak nezbytně 

subjektivní ze své podstaty, jelikož se nedá vyhnout autorově subjektivnímu stanovisku. Absenсe 

pevného metodologiсkého aparátu niсméně má tu výhodu, že umožňuje dynamičtější a pružnější 

analýzu, která bere v úvahu i neustále se měníсí soсiální realitu a kontext vzniku výpovědí.

Dobře provedená kritiсká diskurzivní analýza má splňovat především tři kritéria. Těmi je 

spolehlivost, komplexnost analýzy a transparentnost výsledků (Phillips, Jørgensen сitováni in Vašát 

2008: 109-110). Jinými slovy analýza by měla být založena nikoliv na jednom lingvistiсkém znaku, 

ale  na  mnoha,  také  by  neměla  сhybět  „důsledná  propojenost  lingvistiсkýсh  znaků 

s intertextuálními“ (Vašát, 2008: 110). A nakoneс na výsledky analýzy by mělo být možné odkázat 

skrz výrazy a úryvky z textu. 
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 5.3. Norman Fairсlough a jeho metoda KDA

Britský profesor lingvistiky Norman Fairсlough se považuje za jednoho z otсů zakladatelů 

metody kritiсké diskurzivní analýzy. Diskurz сhápe jako „určitý způsob reprezentaсe určité části 

světa  (hmotného,  soсiálního,  psyсhologiсkého)  –  diskurzy  mezi  sebou  soutěží  a  jsou  spojeny 

se všemožnými  skupinami  lidí  naсházejíсími  se  na  odlišnýсh  úrovníсh  ve  společnosti...“ 

(Fairсlough,  2003:  17).  Soсiální  realita  podle  Fairсlougha  je  vytvářena  a  realizována 

prostředniсtvím množství diskurzů, kde každý je způsobem reprezentaсe té určité části světa, сož se 

uskutečňuje přes konkrétní pojmenování, a zároveň diskurz vytváří určité způsoby existenсe, a tím 

konstruuje  určitou  osobní  či  soсiální  identitu  aktérů  (2003).  „Fairсloghův  diskurs  je  tedy  jak 

konstitutivní  tak  konstituovaný.  Konstitutivní  proto,  že  konstituuje  určitou  reprezentaсi  světa  a 

konstituovaný, protože naopak sám je tímto světem částečně determinován“ (Vašát, 2008: 104). O 

diskurzu  se  tedy  dá  uvažovat  hned  ve  třeсh  rovináсh:  v rovině  textu,  interakсe  a  soсiálního 

kontextu. Rovina interakсe zahrnuje  proсes produkсe a interpretaсe textu, rovina kontextu zahrnuje 

soсiální podmínky produkсe a interpretaсe textu. V souladu s třídimenzionálním сhápáním diskurzu 

Fairсlough  navrhuje  tři  roviny,  neboli  stupně  kritiсké  diskurzivní  analýzy,  a  to  deskripсi, 

interpretaсi  a  explanaсi  (Fairсlough,  1989:  25-26).  Deskripсe  se věnuje formálnímu uspořádání 

textu.  Bere  v potaz  takové  prvky,  jako  gramatiku,  volbu  slovní  zásoby  apod.  Interpretaсe  se 

zaměřuje např. na intertextuální a interdiskurzivní vztahy a na produkсi a interpretaсi textu. Třetí 

stupeň „explanaсe je způsob jak nahlédnout diskurz jako součást proсesu soсiálníсh bojů v rámсi 

moсenskýсh vztahů“ (Fairсlough 1989:163). 

Moс a ideologie jsou důležitými pojmy v Fairсloughově metodologii. „Moс v diskurzu má 

сo do činění se silnými účastníky,  kteří ovládají a omezují příspěvky od účastníků, kteří tu moс  

nemají“  (Fairсlough,  1989:  46;  zvýraznění  v originále).  Aktéři,  kteří  mají  moс,  jsou  sсhopni 

ovlivňovat jiné aktéry, obsah jejiсh příspěvků a vztahy mezi nimi. Fairсlough rozlišuje dva druhy 

moсi: moс v rámсi diskurzu a moс za rámсem diskurzu (Fairсlough, 1989: 43). První typ diskurzu 

se vyskytuje, když aktéři patří do stejného diskurzivního typu. Moсí vně rámсe diskurzu se rozumí 

určitá síla vně diskurzu, jež určuje typ diskurzu a také téma, subjekty a vztahy mezi těmito subjekty 

v rámсi diskurzu.

Pro Fairсlougha kritiсká diskurzivní analýza, pokud jde o textovou analýzu, se neomezuje 

pouze  na  lingvistiсkou složku,  a  je  především „analýzou  dialektiсkýсh  vztahů mezi  diskurzem 

(včetně jazyka, ale také jinýсh forem sémiosis, např. řeči těla nebo vizuálníсh obrazů) a dalšíсh 

prvků soсiálníсh praxí“ (Fairсlough, 2003: 205).
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Fairсlough hovoří o důležitosti  identifikaсe různýсh diskurzů v texteсh,  a proto navrhuje 

„myslet  na  diskurz  jako na  a)  reprezentaсi  určité  části  světa  a  b)  reprezentaсi  té  části  z určité 

perspektivy“ (2003: 129). Tudíž při výzkumu záleží na úhlu pohledu a motivaсi analytika: od toho, 

na  сo  zaměříme  svůj  výzkum,  budou  odvozeny  výzkumné  otázky  a  zvolený  postup.  „(Ž)ádná 

textová analýza nám nemůže sdělit všeсhno, сo by bylo zapotřebí o textu říсt – taková věс jako 

kompletní a definitivní analýza textu neexistuje“ (Fairсlough, 2003: 14). Fairсlough tudíž uznává 

nezbytnou  subjektivitu  KDA  vyvolanou  právě  onou  „kritičností“  diskurzivní  analýzy,  a  to 

konkrétním  subjektivním  pohledem  zkoumajíсího.  Avšak  diskurz  byl  a  je  nějakou  skutečnou 

entitou, která čeká na odhalení a uсhopení někým, kdo výzkum provádí.

 5.4. Diskurzivní analýza Jamese Paula Geeho

Ameriсký profesor literárníсh studií James Paul Gee také nepovažuje metodu diskurzivní 

analýzy za univerzální a hlavně za univerzálně aplikovatelnou. Přesto nebo spíše proto se v ní snažil 

najít nějaké opěrné body pro toho, kdo se analýze věnuje, a tak navrhl svůj systém tak zvanýсh 

building tasks, čili oblastí reality. Výсhodiskem pro Geeho se stal především jazyk. Přikládá mu 

velkou úlohu, jelikož na něj nahlíží nejenom jako na akt mluvení, ale i jednání a bytí samotného 

(Gee, 2010a: 3).

Gee se detailně věnoval dané metodě a vypraсoval nejdřív Úvod do diskurzivní analýzy 

(první originální vydání v roсe 1999, tady сituji podle třetího vydání z roku 2010), obeсnou studii o 

diskurzivní analýze, poté sepsal příručku obsahujíсí podrobný návod a instrukсe aplikovatelné pro 

vlastním výzkum (první vydání v roсe 2010). сílem výzkumné metody kritiсké diskurzivní analýzy 

je, podle Paula Geeho, nejen popsat,  jak jazyk funguje,  ale taktéž „zasáhnout do сelosvětovýсh 

společenskýсh nebo politiсkýсh záležitostí,  problémů a diskuzí”  (Gee,  2010a:  9).  To vše právě 

pomoсí  nahlédnutí  do jazyka jakožto systému zrсadlíсího tyto problémy a diskuze.  Základními 

premisami pro Geeho jsou stejné prinсipy jako ty již popsané výše: výzkum diskurzu skrz jazyk 

jakožto zásadní nástroj lidského jednání. Přičemž je to neodmyslitelné od širšího společenského 

kontextu, ve kterém doсhází k aktu mluvení a zároveň jednání skrz jazyk, jelikož promluvíme-li, 

aktivně se podílíme na vytváření dění kolem nás. V jazyсe se odráží společenská realita, a Gee 

nabízí svoji metodu, jak ji z jazyka vyvolat.

Gee vyсhází z předpokladu, že lidé používají jazyk mimo jiné jako prostředek k dosažení 

svýсh сílů, např. aby uspěli ve své společenské roli (2010a: 5-7). V jazyсe rozlišuje sedm oblastí 

reality, nebo building tasks, jež se podílí na konstruování reality, a jimiž se zaobíráme, když píšeme 

nebo mluvíme. Jsou to zvýznamňování, praktiky, identity, vztahy, politika, souvislosti, znakové 
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systémy a  vědění (Gee,  2010a:  17-20;  zvýraznění  A.Č.).  Když  prozkoumáme každou  z těсhto 

oblastí, zjistíme, jak je do jazyka promítnut společenský kontext a jak je v něm expliсitně vyjádřen. 

Také z toho lze odvodit,  na vytváření které oblastí společenské reality se mluvčí pomoсí jazyka 

zrovna podílí.

Skrz diskurzivní oblast zvýznamňování jazyk označuje určité věсi za důležité nebo méně 

důležité než ty ostatní. K oblastíi praktik v jazyсe vztahuje to, že za určitýсh okolností mluvíme 

určitým způsobem, který nás k tomu nutí: viz např. jazyk ofiсiálníсh jednání a naopak způsob jak 

mluvíme u posezení s přáteli v baru. Každý ve společnosti máme určitou roli, která se průběžně 

mění: jinak mluvíme jako podřízení v práсi, jinak se svými rodiči nebo dětmi. Tomuto podle Geeho 

odpovídá building task identity, kterýсh každý z nás má hned několik. Pomoсí další sekсe jazyka 

označujeme vztahy s osobami, se kterými zrovna mluvíme nebo o kterýсh mluvíme, tyto vztahy 

mohou být např. formální nebo neformální. V diskurzivní oblasti politiky se odráží naše hodnoсení 

skutečnosti, jestli ji vnímáme např. jako pozitivní, špatnou nebo nespravedlivou. Oblast souvislostí 

nám sděluje, v jakýсh vztazíсh a souvislosteсh se naсházejí věсi, o niсhž je řeč, pomoсí poukázání 

na jejiсh shodné nebo naopak naprosto odlišné rysy. A nakoneс poslední jazyková oblast, kterou 

Gee vyčleňuje, je oblast znakovýсh systémů a vědění, např. používání angliсkého jazyka namísto 

jazyka španělského, teсhniсké hantýrky nebo jazyka humanitníсh oborů (2010a: 17-20).

Takto navržené diskurzivní oblasti by mohly být podle Geeho vyčerpávajícím popisem pro 

pochopení propojenosti vnější společenské reality, diskurzu a jazyka. Pro Geeho diskurz totiž není 

žádnou ustálenou formací s jasnými hranicemi. Je dělitelný na další diskurzy (které však mohou 

splývat dohromady) a mění se v čase. Nové diskurzy  stále vznikají a staré odumírají (Gee, 2010a). 

Daný přístup k diskurzu jako k něčemu, co je tady a teď a co nemá ambice historického celistvého 

období  (jako  diskurz  ve Foucaultově  chápání).  Vzhledem  k proměnlivosti  diskurzu  diskurzivní 

analýza pro Geeho má být založena nejen na jazykových detailech, ale stejně i na nejazykové složce 

(např. způsobu oblékání, chování, gestech). Žádná z těchto složek nesmí být zkoumána izolovaně, 

jelikož obě se ve stejné míře podílejí na vytváření společensko-kulturní reality (Gee, 2010a: 28-29).

Aby  odhalil  tyto  building  tasks,  Gee  navrhuje  své  nástroje  k analýze.  Podle  něj  pro 

kompletní kritickou diskurzivní analýzu je třeba si položit a následně zodpovědět řadu kontrolních 

otázek.  Návod Geeho je  velice  podrobný až  vyčerpávající.  Navrhuje  27 otázek,  díky  nimž lze 

provést úplnou KDA (Gee, 2010a: 121-126). Sám však tvrdí, že jeho přístup není nikoliv jediným 

možným a každý, kdo provádí výzkum, by měl navržené nástroje uplatňovat v souladu s požadavky 

svého vlastního výzkumu (Gee, 2010b: ix). V zásadě by se však výzkumné otázky měly zaměřit na 

36



odhalení každé z těchto sedmi oblastí v předložených datech a úkolem toho, kdo výzkum provádí, 

je zjistit, jak každý building task vytváří významné části společenské reality. 

5.5. Shrnutí

Jak  vyplývá  z  předchozích  podkapitol  věnujících  se  metodologickému aparátu,  KDA je 

skutečně velice dynamickou metodou.  Její  základní  principy jsou společné pro každého autora, 

který  se  tomuto  typu  analýzy  věnuje.  Zaobírá  se  vztahy  společensko-kulturního  kontextu 

s diskurzem a  textem.  Přitom na  diskurzy  nahlíží  jako  na  soupeřící  formace  v  rámci  stejného 

časoprostorového  kontinua.  Na  rozdíl  od  diskurzivní  analýzy  KDA  bere  v  úvahu  kritičnost 

výzkumníka, čili jeho subjektivní pohled. Jako klasická diskurzivní analýza se však zaobírá otázkou 

moci,  ale  spíše  v jejím  každodenním  projevu  nežli  mocí  a  ideologií  ve  vztahu  ke  globálním 

historickým  celkům.  Pružnost  této  metody  tak  analytikům  umožňuje  zvolit  nejvíce  vyhovující 

postup dle jejich cílů a oblastí zájmů. V tom je velká výhoda dané metody: vzhledem k absenci  

pevně  daného  metodologického  aparátu  analýza  umožňuje  výzkum,  jenž  odpovídá  aktuálním 

potřebám a je schopný dynamicky reagovat na měnící se sociální kontext a diskurzy. Analytik (ten, 

kdo provádí výzkum) tak nezbytně interpretuje analýzovaná data v souladu s vlastní pozicí uvnitř 

sociálního kontextu a podle jeho vlastní příslušnosti k různým diskurzům. „Diskurzivní analýza je 

sama o  sobě  interpretací“  (Gee,  2010a:  122).  Analytik  je  tak  odkázán  na  nezbytně  subjektivní 

výzkum:  „,vidět’  věci  v  textech  prostřednictvím  uvedení  do  chodu  sociálních  teoretických 

perspektiv a poznatků v textuální analýze“ (Fairclough, 2003: 14).

Napadnutelným místem KDA je však právě ta stejná pružnost. Analýza je postavena kolem 

určitého tvrzení nebo hypotézy. Chybí přesně daný soubor pravidel, na základě kterých lze provést 

výzkum, anebo spíše každý autor si tato detailně propracovaná pravidla stanoví sám. Neexistuje 

univerzální  nástroj.  Nicméně  pokud  ten,  kdo  provádí  výzkum,  bude  zohledňovat  kritéria 

spolehlivosti, komplexnosti analýzy a transparentnosti hotových výsledků, KDA může sloužit jako 

vhodný nástroj pro analýzu (nejen) mediálních textů. Na základě získaných teoretických poznatků 

jsem si stanovila kritéria, podle kterých měl proběhnout můj výzkum, jsou uvedeny v další kapitole.

 6. Analyticko-komparativní část

 6.1. Kritéria pro kritickou diskurzivní analýzu

Při  analýze  budu vycházet  z  principů,  které  se  na  základě  studií  o  fenoménu celebrit  a 

formátu  late-night  talk show ukázaly  být  směrodatné pro mediální  reprezentaci  celebrit.  Abych 
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zjistila,  jak  jsou  celebrity  v  takovém  formátu  reprezentovány,  je  nezbytné  si  ještě  jednou 

připomenout, koho tedy lze považovat za celebrity, jež jsou předmětem analýzy. Jak jsem již uvedla 

v příslušné kapitole, prozatím není jasně definováno, o kom se mluví, jde-li o celebrity. Na základě 

jakých kritérií je můžeme definovat? Především je celebrita slavnou osobností, která však používá 

svoji slávu jakožto komoditu a sama začíná být vnímána jako komodita nebo obchodní značka. 

Přestože se o celebritě říká, že je „osobou proslulou díky svojí proslulosti“ (Boorstin citován in 

Turner,  2004:  5),  dotyčná  osobnost  bude  vždy  se  svojí  slávou  zacházet  jako  s  prostředkem 

k dosažení dalších cílů (výhodná pracovní nabídka, vyšší honorář) a nikoliv jako s cílem samotným. 

Celebrita je slavná díky pravidelným odkazováním na ni v médiích, bez nichž není představitelná. 

Dle  Turnera  (2004:  19)  jsou  celebrity  z  velké  části  definovány  povoláním.  Toto  kritérium  je 

zohledněno v další podkapitole věnující se výběru rozhovorů.

Mnozí  autoři  zaznamenali  způsob  konverzace  charakteristický  pro  formát  talk  show  a 

odlišný od jiných televizních formátů (Ilie, 2006; Timberg, Erler, 2002). Především nejnápadnější 

rozdíly jsou mezi ním a zpravodajstvím. Konverzace v talk show je nenucená, jejím hlavním cílem 

je diváky pobavit,  nikoliv jim sdělit důležité informace (Williams, Delli Carpini, 2011; Norrick, 

2010). Proto je v klasické americké talk show tak mnoho zábavních segmentů a málo prostoru pro 

získání nových informací. Předpokládám, že česká talk show poskytne stejně málo prostoru pro 

informativnost a více pro zábavu. Další dvě normy vyplývají ze studií reprezentací celebrit v talk 

show.  Je  to  kongenialita  a  personalizace (Loeb,  2015;  Williams, Delli  Carpini,  2011;  Norrick, 

2010). Žádná z těchto norem se netýká pouze osobnosti celebrity, vyplývá z konverzace dvou aktérů 

(hosta a moderátora). 

Na základě těchto představených úvah jsem si definovala čtyři principy, jež dle mého názoru 

charakterizují  reprezentaci  celebrit  ve  vybraném  formátu,  a  pomocí  nichž  provedu  kritickou 

diskurzivní analýzu vybraných rozhovorů. Formou tvrzení by se daly představit takto:

1. Součástí  reprezentace celebrity je nezbytně propagace nějakého výrobku nebo činnosti  a 

také  reprezentace  samotné  celebrity  jakožto  komodity, rozdíly  mezi americkou a  českou 

show  se  vysvětlují  větší  mírou  podpory  propagace  ze  strany  moderátora  –  princip 

komoditizace.

2. V The Tonight Show a Show Jana Krause zábavní složka převažuje nad informativní,  a 

zájem o osobní život převažuje nad zájmem o život profesní – princip infotainmentu.

3. Jimmy Fallon důsledně vytváří pro hosta přátelské prostředí a vyjadřuje pozitivní hodnocení 

všech entit vztahujících se k celebritě, zatímco Jan Kraus s touto normou zachází volně – 

princip kongeniality.

38



4. V americké a české talk show je moderátor silným prvkem konstruujícím konverzaci. Udává 

směr  rozhovoru  a  promítá  do  něj  své  osobní  zkušenosti  spojené  s osobností  pozvané 

celebrity – princip personalizace.

Nyní představím kritéria výběru rozhovorů, jež byly mnou zvoleny k analýze.

 6.2. Výběr dat

Při volbě dat jsem se omezila na rozhovory vysílané v televizní sezoně 2015-2016. Struktura 

televizních pořadů formátu late-night talk show je ve své podstatě stálá a nemění se po dlouhá léta.  

Nicméně  tradiční  je  vysílání  pořadů  v cyklech,  čímž  je  v daném  případě  televizní  sezona.  Ve 

výsledku mnoholetého vývoje talk show dospěla do dnešní  podoby, a střídání televizních sezon 

poskytuje možnosti pro zavádění případných změn do formátu. Tudíž každá sezona s sebou nese 

možnost úpravy stylu moderování nebo témat segmentů show. V případě americké The Tonight 

Show časové hranice televizní sezony jako takové jsou shodné s hranicemi kalendářního roku (List 

of The Tonight Show Starring Jimmy Fallon episodes (2015) [online], List of The Tonight Show 

Starring Jimmy Fallon episodes (2016) [online]). Proto zde hovořím o rozhovorech vysílaných od 

poloviny kalendářního roku 2015 a do poloviny kalendářního roku 2016. Televizní sezona v případě 

talk show Jana Krause připadá na období od srpna do konce června, což více odpovídá tradičnímu 

pojetí televizní sezony. Zde používám rozhovory odvysílané v tomto časovém úseku v letech 2015-

2016. Sezona 2016-2017 v okamžiku psaní této práce nebyla u konce, proto jsem se obrátila na 

dokončenou  sezonu  a  vybrala  tu  loňskou,  jelikož  umožňuje  zachytit  reprezentace  celebrit  ve 

stejném časovém období a zároveň tak,  aby to mělo aktuální hodnotu. Následně jsem ze všech 

rozhovorů  televizní  sezony  z obou  talk  show  vybrala  rozhovory  s celebritami.  Jelikož  jediným 

formálním  kritériem  definice  celebrit,  jež  lze  explicitně  ověřit,  je  jejich  příslušnost  k určitým 

povoláním  (a  to  těm,  která  předpokládají  nadprůměrnou  publicitu),  k analýze  jsem  vybrala 

dohromady  osm rozhovorů  (čtyři  z The  Tonight  Show a  čtyři  z Show Jana  Krause).  Podle  již 

zmíněného kritéria jsem vybrala reprezentanty čtyř povolání. Jsou to herci (Harrison Ford, Bolek 

Polívka), zpěvačky (P!nk, Lucie Bílá), sportovci (Mike Tyson, David Svoboda) a modelky (Gisele 

Bündchen,  Linda  Vojtová).  Všichni  jsou  známými  aktéry  mediálního  diskurzu  nejen  ve  své 

společnosti  (americké  a  české),  ale  také  celosvětově  (vzhledem  k mnohem  menším  rozměrům 

českého trhu jsou české celebrity mnohem méně známy ve světě, ale určitou slávou v zahraničí 

disponují). 
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Při  přepisu rozhovorů jsem se řídila  manuálem od Petra  Kaderky a  Zdeňky Svobodové 

(Kaderka,  Svobodová,  2006).  Kompletní  přepis  rozhovorů  včetně  transkripčních  značek  a 

vysvětlivek je obsažen v příloze k dané práci, na niž po celou dobu odkazuji dále v textu analytické 

části. Za rozhovor s celebritou se tu považuje rozhovor od okamžiku jejího vstupu do natáčecího 

prostoru do závěrečné věty moderátora připomínající jméno pozvaného hosta na konci úseku za 

účastí tohoto hosta.

U odkazů na pasáže z The Tonight Show, které jsou původně v angličtině, uvádím originální 

znění a níže svůj překlad. V překladu nejsou zohledněny původní intonace a akcenty, je předložen 

výhradně pro porozumění předloze. Zvýraznění tučně v citovaném textu jsou moje vlastní a mají za 

cíl upozornit na prvky, jimž přikládám velký význam z hlediska analýzy.

 6.3. Komoditizace

Součástí reprezentace celebrity je nezbytně propagace nějakého výrobku nebo činnosti a  

také reprezentace samotné celebrity jakožto komodity, rozdíly mezi americkou a českou show se  

vysvětlují větší mírou podpory propagace ze strany moderátora. 

Talk show se účastní velmi slavní herci, zpěváci, sportovci a ti,  jejichž součástí povolání je 

publicita.  Tematicky  je  rozhovor  v talk  show  konstruován  kolem  osobnosti  pozvaného  hosta. 

Popularita celebrit je „komoditou, která je součástí obchodu díky reklamě, publicitě a mediálním 

průmyslům“ (Turner, 2004: 9). Proto celebrita v rámci své účasti  v late-night talk show dodává 

svoji slávu ku prospěchu výrobku nebo činnosti, které propaguje. Svoji slávu tak přenáší na další  

entity, aby byly úspěšné díky tomu, že o nich mluví a doporučuje je. Kromě  reklamy té či jiné 

komodity  na  úvod  a  závěr  rozhovoru,  kde  se  toho  v americkém  formátu  ujímá  moderátor,  je 

propagace  zabudována do samotné  konstrukce mediálního  dialogu.  Po celou dobu interview se 

v něm  mohou  objevovat  zmínky  nebo  narážky  na  entitu  již  zmíněnou  v reklamním  sdělení. 

Příkladem takové propagované entity může být, např. kniha napsaná modelkou Gisele Bündchen, 

nebo nový film Hvězdné války, v němž opět  zazářil  Harrison Ford jako Han Solo.  U českých 

celebrit také často vidíme, že navštěvují talk show za účelem propagace nějaké události,  značky 

nebo výrobku, s nimiž je jejich jméno v mediálním diskurzu spojeno. Nicméně není to pravidlo. 

Např.  olympionik  David  Svoboda  přijal  pozvání  do  Show  Jana  Krause,  aniž  by  ho  využil 

k propagaci nějaké komodity.
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Vycházím z předpokladu, že Jimmy Fallon a host mluví z pozic účastníků stejného diskurzu, 

proto jejich interakce vyvolává pocit, že Fallon spolupracuje s hostem a podporuje jeho propagaci 

určité komodity. V případě Jana Krause se domnívám, že hostovi častěji oponuje, záměrně se od 

propagace distancuje a komplikuje ji.  K tomu může používat interakci s celebritou z pozice vně 

rámců jejího diskurzu.

Jelikož celebrity jsou samy komoditou, jejich chování se musí řídit pravidly trhu, a to čím 

zajímavější a lákavější to pro diváky je, tím větší to má úspěch. Proto u celebrit, z nichž každá 

zpravidla zastupuje určité povolání, dochází v rámci talk show k tomu, že interview se točí nikoliv 

kolem jejich profesního, ale osobního života, který pro diváky byl vždy zajímavější.  Podle Turnera 

celebrity dělá celebritami to, „když se zájem médií o jejich (celebrit – A.Č.) činnost přenáší ze 

zpráv o jejich společenské roli  (kupříkladu určité úspěchy v politice nebo sportu) na zjišťování 

detailů z jejich osobního života“ (2004: 8). Náhled do osobního života celebrit je pro diváky vždy 

lákavý (DeCordova, 1990). Celebrity toho využívají a reprezentují svůj styl života jako luxusní, aby 

ukázali,  že  jsou  úspěšní,  skrz  vnější  atributy:  např.  koupí  drahých  nemovitostí,  přepychových 

doplňků apod.

 a) The Tonight Show

Americký  zábavný  průmysl  je  nejznámější  na  světě  a  udává  směr  ostatním  zemím. 

V americkém diskurzu je všeobecně velice silná orientace na obchod a zisk. To samé lze pozorovat 

v americkém mediálním  diskurzu.  Cokoliv  co  nemá komerční  hodnotu,  téměř  nemá  šanci  být 

úspěšné. V tomto diskurzu kritérium sledovanosti je důležitým indexem úspěšnosti jakékoliv show. 

Late-night talk show, jak již bylo řečeno v příslušné kapitole, mají sledovanost velmi vysokou, a 

The Tonight Show je mezi nimi jedna z nejúspěšnějších. Proto reklamní sdělení  v late-night talk 

show jsou součástí jejího komerčního úspěchu. Jimmy Fallon jako nadaný moderátor využívá hned 

několika strategií, jak propagaci do rozhovoru zapojit. Může to být úvodní nebo finální pasáž, kdy 

představuje hosta nebo naopak se s ním loučí:

JF: … he (Mike Tyson – A.Č.) also has his own cartoon series called mike tyson mysteries. … it’s funny. 

((smích)) it has a second season premiere on sunday at twelve fifteen a.m. on adult swim

(Příloha: 14).

(On (Mike Tyson – A.Č.)  má také svůj vlastní animovaný film, který se nazývá záhady Mika Tysona. Je to 

vtipné. Běží jeho druhá série, premiéra je v neděli v 12:15 ráno na televizi Adult Swim.) 
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JF: ... she (P!nk – A.Č.) gonna tell us all about this kid  power bands. (.) and now they’re helping children 

all over the world ...  go get your unicef (.) kid power band at target.com

(Příloha: 30).

(Ona (P!nk – A.Č.) nám poví všechno o těchto dětských elektrických náramcích a  ty teď pomáhají 

dětem z celého světa. Pojďte si pořídit svůj Unicef elektrický náramek na target.com.)

Propagace  se také  ujímají  sami hosté,  Jimmy Fallon  je  v tom vždy podpoří  souhlasem, 

naváže vlastním příspěvkem na to, co řekl host (1), který může přitom odkazovat na jiné celebrity, 

jejichž  popularita  by  měla  zaručit  komerční  úspěch  jeho vlastnímu projektu.  Nebo také  přejde 

rovnou k věci a hosta vybídne, aby o určité komoditě mluvil sám (2). Host přitom může, ale nemusí 

používat výrazů z klasických reklam. Tak P!nk, aby představila náramek Unicef, používá výrazů 

charakteristických pro diskurz charitativních organizací. 

(1)

MT: you think so? mike tyson’s mysteries! the [second! season!]

JF:                                           [yeah yeah yeah that’s what i’m] talking about

MT: ... season third is a a possibility we may have people like (.) flavor flav, snoop doggy doggy dog 

((smích))

(Příloha: 16)

(Myslíš? Záhady Mika Tysona! Druhá série. - Jo jo jo to přece říkám. - … Pro třetí sérii je možnost 

pozvat takový lidi jako Flavor Flav, Snoop Doggy Doggy Dog.)

(2)

JF: ... eehm tell me about this ((ukazuje na náramek unicef)) this thing here ... two things. it gets kids 

moving and it gets kids eating

P: ... it’s empowering cause they get to help themselves. and so it’s creating global citizens kids in america 

they care about (.) kids in another countries

(Příloha: 32)

(Pověz mi o tomhle, tahleta věc… dvě věci. Motivuje děti k pohybu a dodává dětem jídlo. - … Posiluje je 

to, protože si musí samy pomoci, a tak to vytváří celosvětové občany. Děti v Americe se starají o děti v 

jiných zemích.)

Kromě reklamních sdělení, která uvádí spolu s představením hosta na začátku a na konci 

rozhovoru,  moderátor sám zahajuje rozhovor o propagované komoditě.  Jimmy Fallon vystupuje 

jako aktér stejného diskurzu, když se najednou zmiňuje o herci Jamiem Foxxovi, který s novým 

animačním filmem Tysona nemá nic společného. Činí to, aby změnil téma na nový film o Tysonovi,  
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kde Foxx hraje roli slavného boxera, což je propagace samotného Mika Tysona jakožto komerční 

značky.

Další  použitou  strategií komoditizace  samotných  celebrit  je  odkazování  na  jejich  jinou 

společenskou roli. Tak např. u P!nk je to role oddané kamarádky, která se pyšní velkolepou oslavou 

Dne díkůvzdání se svými kamarády:

P: thanksgiving we had a friendsgiving. ... [i had thirty] five people at my house ...

JF: it is perfect. (.) and you did a great thing?

P: I did

(Příloha: 30-31)

(Na Díkůvzdání jsme měli Kamarádůmdání, měla jsem třicet pět lidí u nás doma. - To je skvělé. A udělala 

jsi to úžasně. - To ano, udělala.)

Také je to role pyšné matky, když vypráví o tom, jak se její dcera věnuje činnostem, které 

má rád manžel P!nk (jízda na motorce) a ona sama (gymnastika na hedvábných nitích) (Příloha: 31-

32). V rozhovoru s modelkou Gisele Bündchen (1) se celebrita také odvolává na roli matky (když jí 

Jimmy Fallon položí otázku o životních plánech, tedy prioritách). V rozhovoru s P!nk (2) mimo jiné 

používá slovní zásobu, která spadá do rodinného diskurzu a tím umožňuje divákům podívat se na P!

nk ne jako na světoznámou zpěvačku, ale jako na obyčejnou maminku, která vymýšlí pro svoje dítě 

různé přezdívky. 

(1)

JF: what’s your plans? what are you gonna do?

GB: (..) you know? I don’t know? i’m kind of just really focusing on (.) you know I have kids and i’m really 

focusing on (.)  being the best mom I can be? and my family?

(Příloha: 66)

(Jaké jsou tvoje plány? Co se chystáš dělat? - Víš, já nevím. Já se opravdu jen soustředím na, to víš, děti, a já 

se doopravdy soustředím na to být nejlepší maminka jakou být můžu, a na svoji rodinu.)

(2)

P: if she’s a cereal i’d call her nutty delicious ((úsměv))

(Příloha: 31)

(Kdyby byla cereálií, říkala bych jí šíleně oříšková chuť.)

Jak lze vidět, Fallon používá opravdu mnoho  strategií, jak diváky upozornit na komoditu, 

kvůli jejíž propagaci se celebrita talk show zúčastňuje. Je tím jak obyčejné reklamní sdělení na 

začátku  a  konci  rozhovoru,  tak  zdůraznění  jiných  společenských  funkcí celebrit  (např.  funkce 
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kamarádky, matky).  Moderátor přitom zaujímá aktivní pozici  a spolupracuje s hostem jako člen 

stejného diskurzivního pole.

 b) Show Jana Krause

První, čeho si lze všimnout na české talk show, je skutečnost, že komerční složka není tak 

nápadná. Na začátku a na konci rozhovoru chybí klasická reklamní sdělení na rozdíl od amerického 

formátu. Nicméně nejde přehlédnout, že v pořadu se o různých projektech spojených s pozvanými 

celebritami nezbytně mluví, ale na rozdíl od americké předlohy využívá Kraus jiných strategií.

O komoditách spojených s celebritami se zmiňuje, aniž by to zdůrazňoval intonačně nebo 

použitím  určitých  emočně  zabarvených  slov.  Pokládá  celebritě  otázku  ohledně  činnosti  nebo 

komodity, kterou by mohla propagovat, ale nepodkládá to např. pochvalou nebo prosbou povědět o 

tom více. 

To se  liší  od  strategie  americké  talk  show, kde  se  Jimmy Fallon  rád  (navenek)  účastní 

konverzace o komoditě, která se váže ke jménu celebrity. Jan Kraus tuto strategii nedodržuje. Tak 

sám vybídne Lucii Bílou, aby mluvila o svých budoucích koncertech. Po tom, co zpěvačka jeho 

otázku nepodpoří a neposkytne Krausovi žádný prostor k dalším přátelským otázkám o koncertech, 

místo aby o tom mluvil sám, obrátí to v legraci a změní téma (1). Stejně se zachová v interview s 

Davidem  Svobodou,  který  mu  daruje  loutku  a  upozorní  na  jméno  autora,  na  což  Jan  Kraus 

zareaguje  vtipem  a  okamžitě  se  od  možnosti  další  propagace  distancuje  (2).  V  rozhovoru  s 

modelkou  Lindou  Vojtovou,  jež  většinu  času  tráví  v  Americe,  dochází  ke  střetnutí  západního 

modelu propagace a osobitého způsobu moderování Jana Krause. Údajně přehlédne skutečnost, že 

při  příchodu Vojtová  drží  v  rukou obálku  (s  lístky  na  koncert)  a  položí  jí  otázku  na  bydliště. 

Modelka  na  otázku  zareaguje,  avšak,  podle  pravidel  amerického  formátu,  začne  propagací  jí 

organizovaného koncertu, k níž bez pauzy přejde (3).

(1)

JK: ... vy teď máte že jo třeba (.) takovou šňůru vánočních koncertů

LB: [ano]

JK: [to] máte každej rok že jo.

LB: mhm

JK: kolik jich máte.

LB: no tak za těch jednadvacet dnů tak třicet šest třea 
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JK: třicet šest koncertů

LB: =mhm to se dá stihnout dyž to vemete dvakrát některé dny [no:]? ((usmívá se a otáčí se k JK))

JK: no vo tom nepochybuju (.) [ale říkám] ... si kdybych s váma žil třeba (..) [co bych měl za] vánoce já. jako

(Příloha: 20)

(2)

DS: to nebeský ... toto je taky jméno toho člověka

JK: (  )

DS: šikovnýho co to vyrobil [takže kdybyste náhodou (.) (    )]

JK: aha?       [pan nebeský] no tak že mu mockrát, děkuju. škoda že nedělá mě

(Příloha: 55)

(3)

LV: já žiju v new yorku a ještě ze začátku mám pro vás dáreček. ((podává JK obálku))

(Příloha: 43)

Stejně jako jeho americký kolega, i Jan Kraus však používá strategie propagace komodit 

spojených se jménem celebrit prostřednictvím představení těchto celebrit v jiné společenské funkci. 

Může to být role rodiče, např. v rozhovorech s Bolkem Polívkou a Lucií Bílou. Dcerami Bolka 

Polívky jsou Anna Polívková, herečka, Kamila Polívková, režisérka, a synem je také herec Vladimír 

Polívka.  Tyto skutečnosti  se zde však zvlášť nevysvětlují.  Status celebrity  u Bolka Polívky mu 

dovoluje komentář o vynalézavosti nápadu společného hraní s dcerou, který je legrační právě proto, 

že  nepotřebuje  další  vysvětlení  (1).  V  případě  Lucie  Bílé,  jež  je  známá  jako  houževnatá  a 

ctižádostivá, se jako taková jeví i v roli matky (Příloha: 29). Ráda zdůrazňuje silné stránky svého 

syna, k čemuž používá hodnocení spíše typické pro slibného zaměstnance (2).

(1)

JK: [mohl by jsi] umělecky zpracovat jak žiješ osobně nechceš?

BP: no to já vím? no to už jednu takovou hru máme, tu hraju s aničkou která se jmenuje dna? to hraju já 

hraju otce ona hraje dceru? je to vynalézavý? (.) nápad? ...

(Příloha: 6-7)

(2)

LB: nenene tak von by sice chtěl si dobýt svět protože se narodil na rozdíl ode mě jako světoobčan (.) tím 

že vystudoval britskou školu a umí anglicky 

(Příloha: 29)

Rozhovor s Bolkem Polívkou se vyznačuje rysy charakteristickými pro povídání dvou přátel 

(tykají si, říkají si křestními jmény). Stejně přistupují i k typickým strategiím propagace: potom co 

dojde na propagaci, obracejí ji ve vtip. 
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JK: počkej až prodáme to křeslo ten gauč teda (..) možná bysme ti mohli dát pak něco z toho gauče víš? (..) 

a ty sháníš i ty peníze?

...

BP: nebo že by mě bavilo tohle zrovna hrát? no to ale zase ty peníze se těžko shánějí  tak prosím vás. 

((rozhlíží se po publiku))

JK: no jak je sháníš

BP: takhle ((ukazuje na publikum))

(Příloha: 13)

Jan  Kraus  reaguje  stejně  na  příspěvek  Lindy  Vojtové,  která  vyjmenovává  (odpovědí  na 

Krausovu prosbu) velké společnosti, pro něž pracovala.

LV: tak největší ta první byla (.) giorgio armani max mara escada diesel l'oréal pantene john frieda [strašně  

moc]

JK:                     [no vy to říkáte] jako říkačku už úplně  takovou no? (.) to je krásný.

(Příloha: 47)

 Místo  aby  modelce  položil  upřesňující  otázku,  Kraus  si  dovoluje  legrační  komentář  k 

modelčině intonaci, čímž vyjmenování ukončí a změní téma na jiné.

c) Dílčí závěr

Stejně jak v americké, tak i v české talk show jsou celebrity reprezentovány jakožto komodity. Je to 

záměrnou  strategií,  jež  je  důsledně  dodržována.  Americká  talk  show  k  tomu  poskytuje  více 

možností díky způsobu moderování Jimmyho Fallona. Jedná jako aktér stejné diskurzivní formace a 

podporuje  propagaci  svým  souhlasem  nebo  dokonce  vybízením  a  prosbou  rozvést  povídání  o 

propagované komoditě. Jan Kraus tento princip dodržuje, avšak s určitými výhradami. Celebrity 

pozvané do pořadu ne vždy vystupují jako reprezentanti nějaké komodity, ne vždy je jejich účast 

doprovázena reklamními sděleními. Nicméně i v české talk show komoditizace celebrit je běžnou 

praxi,  avšak  Jan  Kraus  na  to  často  reaguje  s  ironií  a  humorem,  občas  se  vysmívá  použitým 

reklamním strategiím.
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 6.4. Infotainment

V The Tonight Show a Show Jana Krause zábavní složka převažuje nad informativní,  a  

zájem k osobnímu životu převažuje nad zájmem k životu profesnímu.

Jak již bylo zmíněno v předchozích částech, infotainment původně vznikl v Americe v 80. 

letech  splynutím základních  rysů  zpravodajství  a  zábavných  pořadů.  Souviselo  to  především s 

rozvojem kabelové televize a v důsledku toho s rostoucí konkurencí mezi pořady (Timberg, Erler, 

2002:  111).  Za  účelem  zvýšení  sledovanosti  sledovanost,  zaváděli  producenti  do  produkce 

zpravodajských  pořadů  prvky,  které  měly  za  účel  pobavit  diváky,  např.  tázání  se  náhodných 

kolemjdoucích  a  uvedení  jejich  názorů  spolu  s  názory  odborníků,  výběr  a  zpracování  zpráv  s 

silnější emoční než informační složkou, což má za cíl vyvolat emoce a diváky pobavit a neobsahuje 

společensky relevantní informace (např. reportáž o dobrém skutku nebo dojemný příběh ze života 

obyčejného člověka).

Late-night talk show od svého začátku byly spíše zábavními pořady, nicméně formálně mají 

tendenci podobat se vážným zpravodajským útvarům. To se projevuje po stránce uspořádání pořadu 

(dělení na segmenty, reportáže), charakteru důležitých témat předložených divákům k diskuzi, a 

zčásti vizuálního uspořádání natáčecího prostoru. Nicméně v late-night talk show převažuje zábavní 

prvek.  To se projevuje  např.  ve mnohokrát  větší  pozornosti  vůči  osobnímu životu  celebrit  než 

profesnímu, snaze rozhovorem spíše vyvolat emoce než diváky informovat. Orientace na zábavnost 

se  také  projevuje  v  hojném  počtu  zábavních  segmentů  talk  show.  V  Show  Jana  Krause 

předpokládám, že informativní složka rozhovoru bude stejně slabá jako v americké, konverzace 

bude zaměřena spíše na zábavu, ale zábavu „na úkor“ pozvaného hosta, zatímco v americké talk 

show moderátor se hostu nevysmívá. Zájem o osobní život celebrity pan Kraus bude projevovat 

větší než o ten profesní.

 a) The Tonight Show

Americká talk show je velice dynamická. Obsahuje mnoho zábavních segmentů za účasti 

pozvaných celebrit. Jako příklad lze uvést závěrečnou část rozhovoru s Gisele Bündchen (Příloha: 

67-68),  kde  modelka  učí  Jimmyho  Fallona  modelové  chůzi  v  podpatcích.  Informační  hodnota 

tohoto úseku je téměř nulová, jediným cílem této scénky je pobavit publikum a diváky. Dalším 

příkladem zábavního  úryvku  je  např.  rozhovor  s  hercem Harrisonem Fordem (Příloha:  38-39). 

Jimmy Fallon  připravuje  koktejl  jménem Millennium Fallon  (česky -  Tisíciletý  Fallon),  což  je 

odkaz na název vesmírné lodi postavy Harrisona Forda ve filmech Hvězdné války, jež se jmenuje 

47



Millennium  Falcon  (česky  -  Tisíciletý  Sokol).  Tyto  souvislosti  se  však  v  pořadu  explicitně 

nevysvětlují. 

Dalším prvkem, jenž dodává pořadu na zábavnosti, je zábavné zpracování vážnějších nebo 

jinak ne moc zábavných témat. Tak, např. Mike Tyson ve výsledku své sportovní kariéry boxera má 

vadu  řeči  (šišlání),  což  se  pro  Fallona  stává  důvodem  pro  legraci  (1).  Paroduje  Tysonovu 

výslovnost,  po  čemž pro  zvětšení  zábavy  vybízí  Mika  Tysona,  aby  „se  pomstil“  a  podává  mu 

mikrofon, aby zazpíval písničku, kde nejlépe bude slyšet Tysonovo šišlání (2). V obou případech je 

to doprovázeno smíchem publika, které svojí reakcí má označit danou pasáž za zábavnou.

(1)

JF: it says you uthed to call me on the thell phone. ((smích))

(Příloha: 17)

(To říká, volával jsi mi na mobil.)

(2) 

JF: do it do it do it here ((podává MT mikrofon)) you can do it you can do it

(Příloha: 17)

(Udělej to, udělej to, udělej to, tady máš. Můžeš to, můžeš to udělat.)

Zábavní prvky obsahuje i rozhovor s Harrisonem Fordem. Část dialogu, kde Fallon a Ford 

oba prskají vodu, které se předtím napili z hrníčků, postrádá jakoukoliv informační hodnotu a je 

důležitá jen jako prvek zábavy. To se potkává s příslušnou reakcí publika ve studiu: směje se a 

tleská: 

HF: j.j. abrams. ((potlesk; JF prská vodu, které se napil z hrníčku))

... 

HF: as far as I know? ((smích; JF zase prská))

JF: j.j. (..) j.j. abrams?

((HF prská vodu, které se napil z hrníčku))

(Příloha: 40)

(J.J.Abrams. - Pokud já vím. - J.J. Abrams.)

Osobní život celebrit je pro diváky zpravidla zajímavější, a zjišťování informací z osobního 

života celebrit je zábavnější než dozvídání se o jejich profesních úspěších. Dalo by se předpokládat, 

že v The Tonight Show bude hlavní pozornost zaměřena právě na osobní život pozvaných hvězd. 

Větší  zájem o osobní život celebrit  ze  strany moderátora však lze vidět  pouze v případě,  když 

profesní  život  zrovna  tolik  informací  neposkytuje.  Tak,  pokud  se  celebrita  aktuálně  podílí  na 

nějakém projektu, Jimmy Fallon se v rozhovoru věnuje především této práci a ne událostem z jejího 

osobního života.  Ze čtyř rozhovorů s celebritami,  jimž se věnuji,  se pouze jedna z nich (P!nk) 

přiznává (1),  že v profesním životě nyní nemá rozpracované aktuální projekty (na The Tonight 
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Show propaguje náramky Unicef a ne svoji hudbu) . Proto se konverzace zaměřuje na osobní život 

celebrity a její rodinu (2).

(1)

JF: … are you do working on the album are you’re doing

P: =ehm (.) sort of. may be, I don’t know i’m not sure, i’m in charge of the bake sale on saturday?

(Příloha: 33)

(Pracujete nad novým albem, zabýváte se. - Dá se říct, možná, nevím, nejsem si jista, jsem zodpovědná 

za veletrh pečiva v sobotu.)

(2)

JF: ... she takes after her dad? ((ukazuje fotku dcery P)) because ehh (.) here she’s riding (.) that’s she’s a 

four-year old?

P: yep

JF: riding a dirt bike.

P: this is right after she got done saying dad I wish you’d move so I can go fast

JF: ((smích)) oh my god. and here she is

P: climbing

JF: just like mummy yep

(Příloha: 31)

(Je po svém tátovi? Tady řídí, jsou jí čtyři roky? - Jo. - Řídí špinavou motorku. - Je to pravda, po tom jak 

dopadla, když říkala: “Tati, škoda, že nemůžeš se hnout, abych jela rychle”. - Bože. A tady. - Leze. - No jo, 

stejně jako maminka.)

Jimmy Fallon je známý pro svůj jedinečný smích a schopnost nechat se snadno rozesmát. A 

v rozhovorech je vidět, že se směje téměř vždy, když je probírané téma alespoň trochu zábavné. 

Fallonův smysl pro humor a zábavu se projevuje ve vtipech, např. když modelka Gisele Bündchen 

ho chce naučit chůzi v podpatcích, Fallon má přichystané boty s velice vysokými podpatky (1). 

Také používá svého talentu k parodování, když vedle příběhu Gisele Bündchen vypráví svůj a gesty 

a mimikou si pomáhá, aby příběh zněl legračně (2).

(1)

GB: those are crazy [shoes?]

JF: [no these] are normal. ((lehký smích))

(Příloha: 67)

(To jsou šílené boty. - Ne, jsou normální.)

(2)    

JF: I’ve taken photos just to promote our show … I just kind of end up like posing? (.) you know like. 

((lehký smích, dělá, že pózuje)) and they go stop posing I go, I know but i’ve seen (.) what it’s going to 
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end up looking like so you kind of want like (.) you know. ((lehký smích, dělá, že pózuje)) they go stop 

posing

(Příloha: 64)

(Měl jsem focení kvůli propagaci naší show. A dopadlo to tak, že jsem začal pózovat. Víš jak. A oni na mě: 

“Přestaň pózovat”, a já: “Já vím, ale viděl jsem, jak by to nakonec vypadalo”. Takže člověk chce jako, to 

víš. A oni na mě: “Přestaň pózovat”.)

Americká late-night talk show se považuje za etalon tohoto formátu. Nyní se podívám, jak 

se princip infotainmentu dodržuje v české Show Jana Krause.

 b) Show Jana Krause

Podívám-li  se na stejné prvky v české talk show, zjistím,  že zábavní  složka v takovém 

formátu převažuje stejně jako v tom americkém, avšak s jistými výhradami. Tak, v pořadu zcela 

chybí pravidelně opakující se zábavní segmenty za účasti celebrit. 

Projevuje-li  Jan Kraus zájem o osobní  stránku života celebrit  více než o jejich profesní 

úspěchy, místo aby se k tomu vyjádřil věcně a neutrálně, obrací to do zábavy. Podobného efektu 

dosahuje tím, že vážné nebo neutrální zprávy zpracovává do zábavnější formy. Např. ke sportovci 

Davidu Svobodovi, jenž kvůli zranění byl nucen dočasně přerušit svoje sportovní vystoupení, Kraus 

dovoluje si použít silnější emotivně zabarvené výrazy, jež mají za cíl dotyčného vyprovokovat a 

vyvolat v něm emotivní reakci, což beze sporu je z pohledu diváků lákavější než např. seriozní 

analyzování možných příčin, jež mohly ke zranění vést.

JK: ale? (..) ne tak mě to vždycky dráždí takový výsledky žejo?

JK: jste nějak běhal doleva hodně nebo co?   

JK: což je ve sportu správný a co jste dělal, že jste tak dlouho zraněnej 

JK: no a co? tak jste to nemoh překonat nebo co?

(Příloha: 55)

Podobných  provokací  Jan  Kraus  užívá  častěji.  Např.  v  rozhovoru  s  modelkou  Lindou 

Vojtovou,  jež trvale  žije  ve Spojených státech s americkým partnerem, se  Kraus  během celého 

rozhovoru opakovaně vrací k tématu osobního vztahu modelky a jejího přítele a pokaždé to ironicky 

zpracovává, čímž vyvolává v hostovi emotivní reakce (1). Vyjadřuje se buď k jménu tohoto přítele 

(2), nebo k jeho činnosti (3):

(1)
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LV: honzíku je jako džejmíku

JK: no to [není honzíku jako džejmíku]

LV:       [to si teda myslím že určitě je]  

(Příloha: 51)

(2)

LV: džejmík já jsem si ho tak [počeštila]

…   

JK: … takhle mluvím vo psovi někdo pojď sem džejmíku.

(Příloha: 49)

(3)

JK: ... co von dělá,  džejmík

...

JK: takový hyperaktivní trošku 

(Příloha: 53)

Aby rozhovor byl tematicky vyvážený, obrací se Jan Kraus i k vážnějším tématům, např. k 

tématu  rovnoprávnosti  mužů  a  žen  v  rozhovoru  s  Lucií  Bílou.  Potom  co  se  na  začátku  drží 

genderového diskurzu, už brzy toto diskurzivní pole opouští a otáčí konverzaci do ironické roviny.

JK: =určitou rovnoprávnost mužů, (..) protože si myslím že je plno (.) eee žen ale dneska i mužů který 

dneska myslejí na tu rovnoprávnost žen a (.) eeehh tu (.) emancipaci a rovnoprávnost a genderový a tak 

dál, ((nádech)) ale vo ty chlapy se nikdo nestará já sem se toho trošku uja:l  ... [ale říkám] si kdybych s 

váma žil třeba (..) [co bych měl za] vánoce já. jako

(Příloha: 20)

Zábavní  části  konverzace pořadu jsou často  založeny na obeznámenosti  diváků s širším 

sociálním kontextem a životními událostmi aktérů. Jinak by, např. nebyla pochopena jako legrace 

narážka Bolka Polívky na velký počet dětí u samotného Jana Krause a jeho následná odpověď (1),  

anebo nesnáze osobního života Lucie Bílé (2).

(1)

BP: … musí si umět vybrat matku no? (..) abys neměl vědce.

… 

JK: nemluv se mnou jako s nějakým začátečníkem?

((smích))

… 

JK: [já dokonce]dělal studii vliv matky na kvalitu dítěte, žejo.

BP: … anebo vliv matky na chování otce

(Příloha: 7-8)

(2)
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LB: no? (.) dyť oni (partneři Lucie Bílé - A.Č.) taky dlouho nevydrží [((smích))]

JK: [((smích))] no. (.) <na to jak to je tvrdý ještě obdivuhodný jak dlouho to vydržej>

(Příloha: 21)

Reakce publika ve studiu však prozrazuje, že diváci s kontextem obeznámeni jsou. 

c) Dílčí závěr

Jak  lze  vidět,  zábavnost  pořadu je  důležitou  složkou jeho podstaty. Role  moderátora  je 

přitom důležitá, jelikož jakožto hlavní osoba pořadu má největší vliv na chod rozhovoru. Dosahuje 

se toho různými způsoby. Vážnější informace se upravují do zábavnější podoby, pořad obsahuje 

zábavní  segmenty  s  velmi  nízkou  až  nulovou  informační  hodnotou.  Také  zájem moderátora  o 

osobní  život  celebrity  je  zpravidla  vyšší  než  o  její  práci.  Toto  pravidlo  však  platí  s  jistými 

odlišnostmi. V The Tonight Show Jimmy Fallon pokládá dotazy na osobní život celebrity pouze v 

případě, že její profesní život neposkytuje žádné hodnotné informace. Jan Kraus toto pravidlo také 

nedodržuje a zajímá se stejně jak o osobní, tak o profesní život celebrity a následně to zpracovává 

do zábavní formy.

 6.5. Kongenialita

Jimmy Fallon důsledně vytváří pro hosta přátelské prostředí a vyjadřuje pozitivní hodnocení  

všech entit vztahujících se k celebritě, zatímco Jan Kraus s touto normou zachází volně.

Normou kongeniality se rozumí vytvoření přátelského prostředí pro hosty talk show.  Podílí 

se na tom hlavně moderátor jakožto osoba, která má na starosti hladký průběh rozhovoru. Také 

v tom hraje roli doprovodná kapela, jiní hosté, uváděč (je-li v talk show takový), čili jiní účastníci 

mediálního dialogu. Tato norma kongeniality přesahuje přízeň obyčejné konverzace a předpokládá 

aktivní účast týmu talk show na tom, aby byl host představen v co pro něj nejlichotivějším světle 

(Loeb, 2015). Může se to projevovat různě: např. když jakákoliv (i ta nelichotivá) činnost hosta je 

moderátorem pozitivně hodnocena. Také „když moderátor vykazuje podporu odpovědím hosta a 

dává najevo, že je do toho osobně zapojen, současně tím vytváří poutavý obraz hosta“ (Loeb, 2015: 

28).

Jelikož kongenialita kromě přízně a náklonnosti znamená také provázanost s cizí osobností a 

sourodost,  při  analýze  se  zaměřím na  podobné charakteristiky  u interakce  mezi  moderátorem a 
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celebritou.  Chce-li  pro  hosty  vytvořit  přátelské  prostředí,  moderátor  spíše  bude  s hostem držet 

zajedno a nebude se od něj distancovat ani se dávat do protikladu vůči němu.

Kongenialita  v základních  rysech  odpovídá  Geeho  oblasti  politiky.  Zahrnuje  hodnocení 

(pozitivní/negativní,  dobré/špatné,  spravedlivé/nespravedlivé,  přínosné/bezcenné)  toho,  o  čem se 

mluví. Zde se soustředím na to, jak moderátor hodnotí (je-li nutné, jak to zároveň hodnotí host)  

osobnost, práce, jakékoliv jiné aktivity a výroky pozvané celebrity. Za předpokladu, že je dodržena 

norma  kongeniality,  obraz  hosta  by  měl  být  představen  v pozitivním  světle  bez  ohledu  na 

skutečnost, jestli je skutečně pozitivní.

 a) The Tonight Show

V talk show, která se považuje za etalon v jistém ohledu určující podobu celého formátu, by 

měla být pozitivní naladěnost a uvolněná přátelská atmosféra naprostou samozřejmostí. Jak jsem 

zjistila  v  podkapitole  věnující  se  komoditizaci,  hosté  se  talk  show  účastní  s cílem  propagovat 

výsledky své práce nebo sebe s tím, aby následně dosáhli lepších výsledků. Proto kladný obraz 

toho, kdo něco nabízí,  je důležitý.  Důvěryhodnější  také je,  když si  moderátor  a host navzájem 

rozumějí a staví dialog spíše na souhlasu a podpoře než na popírání a odmítání. Je jednodušší tu 

normu  dodržovat,  když  host  s moderátorem  spolupracuje:  kladně  se  vyjadřuje  k osobnostem  a 

událostem, reaguje na podněty moderátora a emočně se do konverzace angažuje. 

Příkladem vzorného rozhovoru z hlediska dodržování principů kongeniality jsou rozhovory 

s  Gisele  Bündchen  a  P!nk.  Po celou  dobu  interview  Fallon  používá  kladných  hodnocení 

v souvislosti s hostem, což doplňuje intonačním zvýrazněním (označeno podtrženě), úsměvem nebo 

smíchem, anebo gesty potvrzujícími to, co říká (např. podání ruky).

JF:    [good to see you] again always great to see you a (..) this is an incredible book 

(Příloha: 63)

(Rád tě vidím. Vždy tě moc rád vidím. Toto je skvělá kniha. )

JF: they’re unbelievable photos, …

(Příloha: 63)

(Toto jsou nádherné fotky.)

JF: you got to give it to mom for that one right? ((potlesk)) I credit mom for that one.

(Příloha: 66)
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(Ze to může tvoje maminka, že? Řekl bych, že je to zásluha maminky.)

JF: please come on every  single year ((podává GB ruku)) for the next (.) twenty years we love you so 

much ... 

(Příloha: 66)

(Prosím, prosím, každý rok z dalších dvaceti let, my tě máme tak rádi.)

JF: … like everyone else I got chills? when I saw you. as han solo dressed up? … ((smích)) and you know, 

(.) no I was so excited… 

(Příloha: 42)

(Jako všichni ostatní i já měl husí kůži, když jsem Vás viděl oblečeného za Hana Sola. A víte, no ne, byl 

jsem tak nadšený.)

Jimmy Fallon nejenom že explicitně vyslovuje pochvaly Gisele Bündchen, ale také používá 

negativní  hodnocení  svého  výkonu  v pózování  během  focení  (tedy  v  oboru  svého  hosta),  aby 

vyzdvihl a lépe ocenil práce Gisele Bündchen.

JF: ... i’m just awful at it i’m terrible (.) whereas you? (.) were you always a natural at it?

GB: not at all are you kidding me? no. this is like actually my first picture. ((ukazuje na fotografii z knihy)) 

when I was fourteen years old

(Příloha: 64)

(Já jsem v tom hrozný, jsem příšerný. Zatímco ty, vždy jsi byla tak přirozená v tom? - Vůbec ne, děláš si 

ze mě srandu? Ne. Toto je vlastně moje první fotka, když mi bylo čtrnáct.)

Lze  říct,  že  této  strategie využívá  uvědoměle,  aby  modelku  vyprovokoval  a  popřela 

Fallonova tvrzení, k  čemuž následně  dochází. Gisele Bündchen to však popírá spíše ze slušnosti, 

potom bez pauzy pokračuje a chlubí se fotografií, kterou zcela jistě pokládá za úspěšnou (jelikož ji  

zahrnula do knihy nejlepších prací svojí kariéry). Nicméně protože tak činí v reakci na Fallonovu 

výzvu, nevypadá to jako chlubení, nýbrž zcela na místě odpověď na Fallonovu otázku.

Na stejných principech je založen rozhovor s P!nk. Jimmy Fallon všemi způsoby vykazuje 

zpěvačce svoji podporu. Výhradně pozitivně hodnotí její vzhled a dojem, který na něj udělala dcera 

P!nk.

JF: welcome ( ) i appreciate [it you look fantastic]

(Příloha: 38)

(Vítejte. Vážím si toho. Vypadáte fantasticky.)

JF: and oh boy I met your daughter backstage she is unbelievably adorable

(Příloha: 31)

(Ty jo, v zákulisí jsem potkal vaši dceru, je neuvěřitelně rozkošná.)
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Mnohé odpovědi, které zpěvačka vyslovila, moderátor po ní opakuje a posiluje je svými 

kladnými komentáři.

JF: ... how old is she?

P: she’s four and a half,

JF: =four and a half (.) oh she’s so cute and so polite

(Příloha: 31)

(Kolik je jí let? - Je jí čtyři a půl. - Čtyři a půl, ty jo, je tak roztomilá a tak zdvořilá.)

Po celou dobu rozhovoru Fallon si nedovolil ani jedno negativní hodnocení nebo komentář 

vůči P!nk, její práci nebo čemukoliv, co souvisí s její osobností: 

JF: isn’t that awesome?

(Příloha: 32)

(No není to skvělé?)

JF: ... that whole thing is amazing that you [do]

(Příloha: 31)

(Celé to, čím se zabýváte, je úžasné.)

JF: yes i know? oh please whenever you want to (.) please come on please we love it

(Příloha: 30)

(Ano, já vím. No prosím, kdykoliv budete chtít. Prosím no tak prosím, my to milujeme.)

JF: that’s pretty cool? i love that you’re [doing that]

(Příloha: 32)

(To je docela super. Mám velkou radost, že to děláte.)

Jinou taktikou, jíž používá, aby se neopakoval a nechválil hosta pouze on sám,  je, když 

Fallon odkazuje na vnější autoritu, a to celosvětově uznávanou zpěvačku Adele a její pozitivní 

hodnocení činnosti P!nk. 

JF: ...I saw somewhere recently that adele was saying that she was inspired by seeing you perform ...

(Příloha: 33)

(Nedávno jsem někde viděl, že Adele říkala, že byla Vaším vystoupením inspirována.)

Avšak ne každý host přichází na talk show schopen příjemně se bavit a s minulostí, která by 

šla dobře reprezentovat. Například slavný boxer Mike Tyson není zrovna tím, kdo je známý svým 

klidným a vyrovnaným chováním na veřejnosti. Tak se v The Tonight Show sportovec objevil po 

dlouhé  řadě  neúspěchů  v osobním  a  profesním  životě:  bankrot,  vězení,  porážky  v zápasech. 

(Biografie Mike Tysona [online]) Podle způsobu jeho reprezentace v talk show se jistě předpokládá, 

55



že  diváci  jsou  s těmito  skutečnostmi  obeznámeni,  jelikož  ani  na  začátku,  ani  na  konci  se  tyto 

události nevysvětlují a omezuje se to na pouhé narážky na komplikovanou životní situaci Tysona.

Jimmy Fallon se však snaží soustředit se na jiné, a to pozitivní skutečnosti. Přestože Tysona 

nepopisuje  pomocí  superlativů,  jako  předchozí  hosty,  nicméně  snaží  se  držet  jeho  kladných 

vlastností.  Kvůli  nedostatku  skutečností,  které  by  šlo pochválit  na  osobnosti  hosta,  chválí  také 

výsledek jeho práce:

JF: … not only is our next (.) guest an actor author and boxing legend (.) he also has his own cartoon series 

called mike tyson mysteries. which has its second it’s funny. 

(Příloha: 14)

(Náš další host je nejenom herec, spisovatel a legenda boxu, má zároveň svůj vlastní animovaný film, který 

se jmenuje Záhady Mika Tysona. Už je to druhá část a je to velice vtipné.)

JF: yeah yeah yeah it’s very funny. (.) and it’s a a giant hit

(Příloha: 16)

( Jo, jo, jo, to je velmi vtipné. A je to obrovský hit.)

JF: ... you’re very funny, you have a great sense of humor.

(Příloha: 16)

(Jste velice vtipný, máte parádní smysl pro humor.)

Mike Tyson místo aby vyzdvihoval pozitivní skutečnosti na svém životě, sám o něm mluví 

spíš jako o porážce. Používá mnoho záporných a negativních hodnocení a údajně se nesnaží ukázat 

se v lepším světle.

MT: you know I had to go a little budget I had to you know (..) when you’re doing hard I went on I was 

scared to check my credit …

(Příloha: 15)

(To víš,  musel  jsem si  vystačit  s nízkým rozpočtem víš.  Když  těžce makáš,  tak potom jsem  se bál si 

zkontrolovat stav svého účtu.)

Jimmy  Fallon  ho  však  podporuje  i  při  takových  neradostných  hodnoceních.  Snaží  se 

zpříjemnit hostu rozhovor a získat si jeho důvěru tím, že s ním sdílí jeho pozici. Souhlasí s ním i 

v tom, co se nezdá být lichotivé pro obraz Mika Tysona. Mezitím se však snaží použít tyto získané 

informace, aby image slavného boxera o něco zkrášlil. Tím, že Tysona podpoří, potvrzuje závažnost 

jeho problémů, ale zároveň mu poskytuje pocit, že v tom není sám, že mu rozumí (1). Tyson se toho 

chytá, a následně intonačně zdůrazňuje výrazy popisující jeho těžkou životní situaci. Používá však 
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nikoliv výrazů, kterými by líčil záporné rysy, ale naopak uvádí prvky blahobytu, jež měl než přišly 

dluhy a problémy s drogami (2). Jimmy Fallon se po celou dobu spíše soustředí na kladnou stránku 

věcí a vyvažuje emotivní naříkání Mika Tysona pozitivní skutečností, a to uměleckým zpracováním 

Tysonových příběhů do komediální stand-up show Naprostá pravda (3).

(1)

JF: you had a tough life,

MT: yeah no doubt about, it

(Příloha: 15)

(Měl jste těžký život. - Ano, bezpochyby.)

(2)

MT: ... when you first met, me. when jimmy first met me I was looking good I had a plane, a had the girls, 

I had everything jimmy all of that but (.) you know, things are getting better ((smích)) credit cards man

JF: right. credit cards are the worst yeah

(Příloha: 14)

(Když jsme se poprvé potkali, když mě Jimmy poprvé potkal, já jsem byl fešák, měl letadlo, měl holky, měl 

všechno, Jimmy, všechno to. Ale víš, už se to zlepšuje. Kreditky, člověče… - Ano. Kreditky jsou nejhorší, 

to ano.)

(3)

MT: [yeah you can’t buy something] but it’s nothing you can’t buy it

JF: well you shouldn’t have a problem with it because you got the (.) show undisputed truth

(Příloha: 15)

(Ano, nemůžeš nic koupit, ale to je nic, nic si nemůžeš koupit. - Neměl bys mít s tím problém, protože 

máš tu show Naprostá Pravda.)

Jimmy Fallon vynakládá velké úsilí, aby vytvořil opravdu přátelskou atmosféru na své talk 

show, podívejme se, jak je tomu u jeho českého kolegy.

 

 b) Show Jana Krause.

Nyní zjistím, zda princip kongeniality ve své show dodržuje Jan Kraus. Podívám se, jak pro 

své hosty vytváří přátelské prostředí. Častým způsobem pro to je pochvala nebo kladné hodnocení 

buď osobnosti hosta, výsledků jeho práce, nebo něčeho, co se k tomu může vztahovat. Jan Kraus to 

vyjadřuje  méně  než  Jimmy  Fallon,  ale  nebylo  by  správné  tvrdit,  že  své  hosty  nepodporuje 
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pozitivními hodnoceními, např. pěvecké nadání Lucie Bílé (1), osobnost Bolka Polívky (2), češtinu 

zachovanou na vysoké úrovni modelky Lindy Vojtové trvale žijící v Americe (3).

(1)

JK: vo tom nepochybuju a je to součást vašeho úspěchu který je krásnej, a s takovým hlasem (.) by byla 

škoda každýho dne kdybyste [nezpívala]

(Příloha: 22)

(2)

JK: … samozřejmě bolka můžete pozvat kdykoli a vždycky je to výbornej host?

(Příloha: 4)

(3)

JK: … a vy teda máte výbornou češtinu

(Příloha: 51)

Zároveň, stejně jako u amerického formátu, se snaží upozorňovat na pozivitní skutečnosti 

osobnosti  hosta  a  nechávat  stranou ty  špatné.  Tak např.  nerozebírá  dopodrobna tíživou životní 

situaci herce Bolka Polívky, kterému se nedařilo v hospodaření na farmě, kvůli čemuž nabyl dluhů 

(Žilková, 2014). Jemně na to naráží, ale nesnaží se zjistit všechny podrobnosti, ať by mohly být pro 

diváky jakkoliv lákavé:

JK: … no a jak žiješ jinak?

BP: (…) jako osobně? nebo umělecky?

JK: jak chceš.

BP: umělecky to jde.

((smích))

(Příloha: 6)

Ale nečiní tak vždy. Přátelské zacházení s Bolkem Polívkou lze vysvětlit přátelstvím dvou 

herců (v talk show se to  projevuje  vzájemným tykáním si  a  jinými  prvky, jež  jsou podrobněji 

rozebrány v podkapitole o personalizaci). Sportovci Davidu Svobodovi, který prodělal zranění nohy 

a musel dočasně pozastavit svoji sportovní kariéru, Jan Kraus pokládá sice ironické, ale i přesto 

nevlídné dotazy týkající se jeho zraněné nohy (1), což v žádném případě nenapomáhá k vytváření 

přátelské a  uvolněné atmosféry. Modelce Lindě Vojtové nejenom že neděkuje,  když mu slibuje 

uplést  svetr  jako  dárek,  ale  dovoluje  si  spíše  nelichotivý  komentář  k  tomu,  co  si  o  pletených 

svetrech myslí (2). 

(1)

JK: no a co? tak jste to nemoh překonat nebo co?
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(Příloha: 55)

(2)

JK: nevím vono na chlapovi pletený je divný nepřijde vám to?

(Příloha: 53)

Jimmy Fallon  pochvalami  a  kladnými  hodnoceními,  jež  by  vyjadřovaly  podporu  hostu, 

nešetří a využívá k tomu každé příležitosti, jen aby udržel pozornost hosta nebo se s ním udobřil po 

svém jakémsi ne moc lichotivém komentáři  (viz rozhovor s Mikem Tysonem nebo Harrisonem 

Fordem).  Na  rozdíl  od  svého  amerického  kolegy  Jan  Kraus  často  s  pochvalami  šetří  a  místo 

poskytování  podpory hostovi  svým souhlasem nebo pozitivním vyjádřením vůči  něčemu,  co se 

hosta týká, se záměrně distancuje a dává do protikladu vůči entitě vztahující se k hostovi. Např. 

když přijímá dárek od Davida Svobody (loutku podobnou té, co sám dává hostům na konci pořadu), 

úmyslně ji porovnává s loutkou, co rozdává hostům on, a přitom slovy i gesty snižuje hodnotu 

dárku  (1).  Dá  se  říci,  že  zatímco  Jimmy  Fallon  používá  mnoho  strategií,  jak  hostu  vytvořit 

přátelskou atmosféru, aby vypadal uvolněně a spokojeně, Jan Kraus se záměrně snaží nebýt milý. 

Tak, např. na téměř řečnický dotaz Lindy Vojtové, zdali navštíví jí organizovaný koncert a zdali má 

rád klasickou hudbu, na což by Fallon jistě zareagoval kladně, Kraus reaguje tak, aby modelku 

vyprovokoval svým nezájmem o hudbu (2).

(1)

JK: [to jste hodnej] vono samozřejmě emm (.) ta hlavička, (.) tamta je hezčí ale je to hezký tohle no,

...

JK: aha? [pan nebeský] no tak že mu mockrát, děkuju. škoda že nedělá mě

((smích))

JK: ne tak to je moc hezký. že mockrát děkuju?

(Příloha: 55)

(2)

LV: … máte rád klasickou hudbu.

JK: no tak. eh (.) klasickou hudbu, (.) jak dlouho? to trvá.

(Příloha: 48)

c) Dílčí závěr

Kongenialita  je  důležitým prostředkem napomáhajícím vytvářet  přátelskou atmosféru  na 

late-night talk show. V rámci amerického formátu moderátor spolupracuje s hostem, předkládá mu 

vhodné  otázky  a  dává  prostor  pro  sebevyjadřování.  Svoje  osobní  dobré  rozpoložení  vykazuje 

pomocí  kladných hodnocení  osobnosti  hosta,  jeho  činnosti  anebo něčeho,  co  se  k  němu může 

vztahovat, zdůrazňuje pozitivní skutečnosti a opomíjí ty ne moc lichotivé pro hosta. V Show Jana 
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Krause se moderátor sice ke svým hostům též kladně vyjadřuje a chválí je, nicméně to nelze nazvat 

podporou, jelikož často do toho vkládá ironii a nedrží se s hostem, distancuje se od něj. 

 6.6. Personalizace

V americké a české talk show moderátor je silným prvkem konstruujícím konverzaci. Udává  

směr rozhovoru a promítá do něj své osobní zkušenosti spojené s osobností pozvané celebrity.

Úloha moderátora je důležitá v jakémkoliv pořadu, ale při konverzaci s hosty v rámci late-

night talk show je o to důležitější, že zrovna moderátor disponuje mocí nechat rozhovor plynout 

nebo jeho tok zastavit a nasměrovat jinam. Z principu kongeniality vyplývá, že prostředí talk show 

by ideálně (v americkém etalonu) mělo být vůči hostu velmi přátelské a příjemné. Částečně tomu 

napomáhá dodržování principu personalizace, kdy moderátor odkazuje na své vlastní zkušenosti při 

komunikaci s hostem (Loeb, 2015).  Často to bývá zkušenost společná pro něj a pozvaného hosta 

anebo nějakým způsobem se k němu vztahující.

Zde beru v potaz prvky vztahující se k osobnosti moderátora vůči jeho vztahu k celebritě, na 

které on sám poukazuje (anebo na tyto vztahy ukazuje celebrita sama), také svůj osobní názor, jež 

během rozhovoru vyjadřuje, a také způsob, jakým zachází s mocí, jež jako moderátor má na chod 

konverzace. Dá se předpokládat, že zatímco Jimmy Fallon konverzaci podřizuje spíše potřebám a 

osobnosti hosta, Jan Kraus ji bude používat jako prostředek k vlastnímu vyjadřování. 

 a)The Tonight Show

Jimmy Fallon v rozhovorech často používá neformální styl konverzace a nenamítá, když 

celebrity ho také používají vůči němu. Např. sám používá výrazů “man” (člověče), “pal” (kámoš 

nebo kámoška),  když se obrací  na Harrisona Forda a  Gisele  Bündchen.  Mike Tyson Jimmymu 

Fallonovi říká “baby” (zlato), “man” (člověče). Časté je také odkazování Fallonem a hostem na 

jejich  osobní  společnou  zkušenost.  Spolu  s  použitím  zmíněných  neformálních  lexikálních 

prostředků a gest (např. přátelská objetí místo formálního podání ruky) odkazování na společnou 

zkušenost  nebo  minulost  vytváří  dojem  blízkých  známých  (1).  Fallon  zpravidla  konstruuje 

konverzaci takovým způsobem, který předpokládá obeznámenost publika a diváků s okolnostmi 

konverzační  situace  (2).  Je  zaměřena  především na diváky, kteří  jsou  obeznámení  s  diskurzem 

zábavního průmyslu a mohou adekvátně zareagovat na aktuální konverzaci.
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(1)

MT: looking like when you first met, me. when jimmy first met me I was looking good   

(Příloha: 14)

(Když jsme se poprvé potkali, když mě Jimmy poprvé potkal, já jsem byl fešák)

(2)

JF: what happened, to you though something fell on you and you broke your leg right? (.) yeah something 

(.) do you remember this, ((smích)) (..) cause I was worried about you.

(Příloha: 41)

(Co se Vám stalo, něco na Vás spadlo a zlomilo Vám nohu, je to tak? Jo, něco. Pamatujete si na to? 

Protože já jsem o Vás měl strach.)

V The Tonight  Show Fallon  nebo jeho slavní  hosté  odkazují  na  události  z  předchozích 

pořadů. Např. Harrison Ford odkazuje k předchozímu pořadu s jeho účastí, kdy propíchl Jimmymu 

Fallonovi ucho a poté se spolu vyfotili se stejnými náušnicemi (1), nebo Gisele Bündchen Fallona 

učila, jak se správně cvičí (2). 

(1)

HF: wait a second. (.) look that way. ((ukazuje na něco za JF))

JF: I know that you’re gonna bring up.

HF: what do you mean?

JF: no I know what you’re talking about. I [don’t have it]

…  

JF: last time our pal here was on the show. you pierced my ear. ((smích))

HF: yeah (.) you guys remember. right?

(Příloha: 37)

(Počkej chvilku. Podívej se tamtím směrem. - Já vím, co se chystáte nadnést. - Co tím myslíš? - No ne, vím, 

co čem mluvíte, nemám to. - Naposledy, co tady kámoš byl na show, mi propíchl ucho. - Jo, pamatujete si 

na to, lidi, že?)

(2)    

GB: … last time remember I tried to teach you the plank? so this time (..) just keeping you fit. (..) just 

thinking of you.

(Příloha: 63)

(Naposledy jsem se snažila tě naučit cvičit plank. Takže teď jen abys byl fit, jen na tebe myslím.)
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Přestože  k  osobnosti  moderátora  v  The  Tonight  Show se  váže  mnoho  příběhů,  na  něž 

celebrity i on sám odkazují, Jimmy Fallon se nereprezentuje jakožto osobnost se svými osobními 

názory a hodnotovým žebříčkem. Kromě komentářů vyjadřujících obdiv, pochvalu nebo souhlas (o 

nichž je podrobněji  řeč v podkapitolách o kongenialitě a komoditizaci)  Fallon nevyjadřuje svůj 

osobní názor na věci vně tématu konverzace. Není zřejmý jeho postoj vůči žádné skutečnosti vnější 

reality.  Paradoxně  osobnost  Jimmyho  Fallona,  jenž  dodržuje  princip  personalizace,  není 

reprezentována téměř vůbec.

Moderátor jakožto osoba, která je přímo zodpovědná za průběh a směr rozhovoru, má na to 

velký vliv  a moc ovlivňovat konverzaci  a  směrovat rozhovor. Fallon v mnoha případech, když 

udává směr rozhovoru, prokazuje svoji dobrou obeznámenost se situací. Např. přímým dotazem na 

matku Gisele Bündchen nechá modelku promluvit o prvních zkušenostech v modelingu, jež byly 

spojeny s účastí její maminky (1). Když se vyptává Harrisona Forda, napovídá mu odpovědi na 

svoje dotazy, čímž vykazuje obeznámenost se situací (2).

(1)

JF: where did this happen. (.) did your mom get you into it?

(Příloha: 64)

(Kde se to stalo? Dostala tě do toho tvoje maminka?)

(2)

JF: yes (.) and he got injured. (.) trying to help you (.) because you got hurt as well

HF: oh poor guy.

((smích))

JF: you fell

HF: what a pity?

((smích))

JF: what happened … 

(Příloha: 40-41)

(Ano, a měl zranění, když se snažil Vám pomoct, protože Vy jste se taky zranil. - O chudák. - Spadl jste. 

- Jaká škoda. - Co se stalo?)

Nyní se pokusím zjistit, jak s normou personalizace zachází ve svém pořadu Jan Kraus, jenž 

se považuje za velice výraznou osobnost mezi moderátory.
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 b) Show Jana Krause

Jan Kraus je sám o sobě českou celebritou, a tak se přirozeně osobně zná s mnohými hosty 

své talk show. Projevuje se to v neformálním tykání (např. s Bolkem Polívkou (1), Lucií Bílé (2) 

vyká, avšak ona mu tyká), oslovování se navzájem křestními jmény.

(1)

JK: bolku jseš první host novýho gauče?

(Příloha: 4)

(2)

LB: =jeníčku ((usmívá se))

JK: lucie

(Příloha: 19)

Jan Kraus se odvolává na příběhy nebo události z minulosti, jež ho spojují s hostem, avšak 

je to podmíněné jejich osobní znalostí. Takových odkazů lze najít  mnoho v rozhovorech s Lucií 

Bílou (1)  a  Bolkem Polívkou (2).  Týkají  se  společných známých,  společně zažitých příběhů či 

odkazů na události z osobního života moderátora nebo hosta, s nimiž jsou oba dva obeznámeni a ne 

vždy to vysvětlují divákům, což lze zdůvodnit tím, že na celou situaci nahlíží jako na známou širší  

veřejnosti. Tak, např. v rozhovoru Krause s Bolkem Polívkou jsou patrné narážky na hojný počet 

dětí u každého z obou aktérů (3), aniž by se to dodatečně explicitně vysvětlovalo (Polívka má šest  

dětí se čtyřmi ženami, Kraus má čtyři syny se třemi ženami), anebo zmínky o několika bydlištích 

Polívky v ČR (4). 

(1)

JK: my sme se ee neviděli eee vod tý doby co sme spolu dělali. (.) porotce,

(Příloha: 19)

(2)

BP: … jestli si pamatuješ si lenku machoninovu?

…

JK: a já? si to totiž pamatuju protože já když jsem byl poprvé v činoherním klubu? (.) tak jsem měl pocit 

že jsem byl v úplně jiným divadle.

(Příloha: 6)

(3)

JK: … vo to víc že jsou z takový širší rodiny?

BP: … musí si umět vybrat matku no?

63



(Příloha: 8)

(4)

JK: … jezdíš mezi brnem a prahou? a teďko máš ještě uhříněves žejo,

(Příloha: 9)

Není-li pozvaná celebrita dobrým známým Jana Krause, odkazuje už nikoliv na společné 

zkušenosti, nýbrž na situace ze svého života, jež se mu údajně staly. Na rozdíl od americké předlohy 

však vyprávění těch příběhů nemá za cíl poskytnout celebritě pocit soudržnosti a podpořit ji. Jan 

Kraus spíše usiluje o zábavnost a používá vyprávění těchto příběhů namísto legrací. Tím, že vypráví 

o  nějakých  událostech  a  zkušenostech  ze  svého  života,  nenapomáhá  lepšímu  odhalení  povahy 

pozvané celebrity, ale  své vlastní.  Tím zároveň potlačuje iniciativu celebrity  jakožto vypravěče 

svého příběhu. Svůj příběh nenavazuje na zkušenost celebrity a po tom co dovypráví, mění téma na 

jiné, např. v rozhovoru s Lindou Vojtovou:

JK: a (...)  jsme v něčem protipóly, (.)  právě v tom že  já tady měl jednu platonickou no vás to taky 

přestane bavit ty platonický lásky? (.) když je to furt nešťastný a desátej rok potom už tak už vás to taky 

tak nebere, (.) zas vám to tolik nedá jak jste si možná tehdy myslela?

LV: je to možný no

JK: =no ale na druhou stranu já, (.) já vždycky trošku závidím modelkám (.) ona tak vypadá? (.) voni se z 

toho všichni můžou zbláznit, vlastně to stačí. (..) teda musí tomu trošku umět pomoct potom ale, (.)

(Příloha: 45)

JK:[já to] mám podobný když mám hlad tak ztichnu taky.

LV: já taky!

JK: taky? když máte hlad

LV: taky no? nesnáším mít hlad.

JK: já taky to nenávidím (.) a já dokonce pak když mám velkej hlad tak žena má otázku jestli mám hlad já 

říkám že ne (..) já jsem uraženej už sám na sebe

(Příloha: 50)

Na rozdíl od svého amerického kolegy Jan Kraus často vyjadřuje svůj osobní názor, jenž se 

neomezuje pouze na pochvaly nebo kladná hodnocení (podrobněji o tom hovořím  v podkapitole o 

kongenialitě).  Je  také  kritický a  rád  svůj  názor  vyjadřuje  i  ve  vztahu  ke  skutečnostem,  jež  se 

osobnosti celebrity přímo netýkají:

JK: což je ve sportu správný

(Příloha: 54)

JK: ne psychický no tak ivanka dělá chybu že neservíruje a?

(Příloha: 50)
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Takovým způsobem se osobnost Jana Krause projevuje po celou dobu rozhovoru. Vyjadřuje 

se vůči osobnosti pozvané celebrity, její práci, ale také mnoho hovoří o sobě a svém osobním vztahu 

k věcem, jež přímo nesouvisí s pozvaným hostem. S tím bezprostředně souvisí zvláštní osobitý 

způsob moderování Jana Krause. Bez ohledu na to, kdo je pozván do pořadu jako host, moderátor v 

konverzaci  vystupuje  nikoliv  jako  pomocný  aktér,  nýbrž  na  sebe  stahuje  pozornost  a  svého 

společníka potlačuje.  To se projevuje mezi jiné v tom, jak směruje chod rozhovoru.  Místo aby 

naslouchal svému hostu, navazuje vlastním tématem, stále opakuje slovní výrazy nebo intonaci po 

hostovi, jež se mu osobně zdají být legrační. Nejpřehlednější je to v rozhovoru s Lindou Vojtovou, 

která pro svého amerického partnera vymyslela českou zdrobnělinu. Jan Kraus po dobu rozhovoru 

se k tomuto tématu několikrát vrací a pokaždé modelku napadá svými uštěpačnými komentáři:

JK:  … chápu toho džejmíka že jste si z toho udělala (.) ale myslím že (.) jako kdyby věděl (.) v jakým je to 

kontextu

JK: to dokonce vykřiknete v parku tak se pes sám votočí. 

JK: … ten kontext jazykovej s tím že to je jako název pro psa

(Příloha: 51)

Toto není ojedinělý případ, kdy se Jan Kraus snaží přizpůsobit chod konverzace vlastním 

představám.  Často  své  hosty  přerušuje,  formuluje  myšlenky  za  ně  nebo  tlačí  na  ně,  aby  se 

vyjadřovali určitým způsobem, který sám preferuje. Ukázkovým příkladem může být konverzace 

s Lucií Bílou, kdy Kraus sice nepoužívá rozkazovací způsob, ale výroky vyjadřujícími nutnost děje 

(nemůžete, máte) zpěvačce vnucuje svoji představu o tom, jak by měla jejich konverzace probíhat.

JK: jste vynikající zpěvačka

LB: ((dívá se na publikum a dělá, že si JK nevšímá)) [no jak teda.]

JK: no takhle to nemůžete přijímat                   [já se na to vyprdnu]

JK: no ne: tak já vím proč vás nechválí já vím proč vás nejde chválit no tak mluv tak ((nasazuje arogantní 

výraz)) … vy se máte srdečně otevřít

(Příloha: 28)

c) Dílčí závěr:

Jak v americkém, tak v českém pořadu je osoba moderátora důležitým aktérem konverzace. 

Používá  svých  osobních  zkušeností  spojených  s  osobou  pozvané  celebrity  a  zapojuje  je  do 

konverzace. Avšak v americkém pořadu se moderátor reprezentuje jako druhořadý aktér konverzace 

a hraje roli jakéhosi pomocníka, který celebritu provádí rozhovorem a podílí se na vypracování 

především  jejího  kladného  mediálního  obrazu.  Osobitý  způsob  moderování  Jana  Krause  se 
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projevuje v tom, že přestože se údajně snaží  odkazováním na společně zažitou zkušenost nebo 

ukázkou vlastní zaujatosti v příběhu obraz celebrity divákům přiblížit, hlavním účelem proč to dělá, 

je vyšší zábavnost vzniklého dialogu. Tím, že hostovi podsouvá téma ke konverzaci nebo způsob 

„správného“ zareagování, protlačuje svou představu o dialogu a stává se jeho hlavním aktérem.

 7. Závěr
Během práce nad diplomovým projektem jsem přes poměrně vysoký počet odborných prací 

věnujících  se  celebritám  narazila  na  paradoxní  absenci  jednotného  chápání  pojmu  celebrita. 

Zpravidla se o ní mluví jako o něčem, co je všeobecně známo, přitom každý autor na tento fenomén 

nahlíží na základě oblasti zájmu, jež je mu blízká. Zároveň však v různých představách o pojmu 

celebrit lze vysledovat shodné tendence opakující se u více autorů. Ve výsledku jsem se přiklonila 

ke  koncepci  Graema Turnera  (2004),  který  definuje  celebritu  především z pohledu  komodity  a 

diskurzu tržní  ekonomie.  Porovnáním jeho myšlenek s  úvahami  o celebritách  od jiných autorů 

(Inglis, 2010; Monaco, 1978), kteří na fenoménu celebrity vystihují shodné rysy, se ukázalo, že 

každý považuje za stěžejní něco odlišného. Inglis (2010) se zabývá diachronním zkoumáním slávy a 

nahlíží na fenomén nynějších celebrit v rámci historické kontinuity, kde jednoticím prvkem je sláva 

samotná.  Proto  nevidí  nápadnou  odlišnost  dnešních  celebrit  od  veřejně  známých  osobností 

minulosti.  Monaco  (1978)  za  nejdůležitější  kritérium  definující  celebrity  považuje  roli  médií 

ve vytváření obrazu celebrit. Turner na ně nahlíží jako na komodity a zabývá se procesem produkce 

a konzumace celebrit. Proto se při klasifikaci celebrit řídí kritériem povolání, což odpovídá úvahám 

o komoditizaci celebrit v moderní společnosti. Ve výsledku jsem dospěla k definici celebrity jakožto 

slavné  osobnosti,  která  se  proslavila  zpravidla  díky  příslušnosti  k  určitému  povolání,  jež 

předpokládá  vysokou  míru  publicity.  Svou  slávu  posiluje  pravidelným  výskytem  v  médiích, 

především vizuálních,  a  používá  jí  jakožto  prostředku  k  dosažení  dalších  cílů.  Vystupuje  jako 

komodita, a to sama o sobě nebo ve spojení s dalšími obchodními značkami. V práci se tedy držím 

této definice, jež je charakteristická nejen pro celebrity anglojazyčného diskurzu, ale také pro české 

celebrity, jelikož při formování konceptu celebrit v České republice je směrodatný především tento 

západní diskurz.

Žádný  ze  zdrojů  k problematice  celebrit  nedefinuje  rozdíly  mezi  pojmy  hvězda,  známá 

osobnost a celebrita. Na základě nastudování příslušné literatury je však zřejmé, že se od těchto 

dvou konceptů pojem celebrita liší právě již zmíněnými prvky, a sice častým výskytem v médiích, 
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použitím  slávy pro  zvýšení  popularity  entit,  jež  souvisí  se  jménem celebrity  (komoditizací),  a 

zpravidla příslušností k určitému povolání, jež vyžaduje „být stále na očích“.

Late-night  talk  show  patří  k  vizuálním  druhům  médií,  v  nichž  se  celebrity  objevují 

nejčastěji. Televizní konverzace včetně talk show se vyvíjela postupně a spolu s vývojem televize 

samotné. Během několika desetiletí se tato forma televizního žánru vytvarovala a kultivovala, a  její 

charakteristickou  vlastností  je,  že  přes  zachování  kánonů,  k  nimž  po  ta  desetiletí  dospěla,  je 

osobnost  moderátora  středobodem  každého  pořadu,  dodává  mu  svůj  ráz  a  charisma.  Nicméně 

v mnoha ohledech je každá talk show výsledkem dlouhého procesu tvarování a krystalizace tohoto 

formátu, se svými pravidly, vytvořeným společenským názorem a skupinou diváků, kteří tu show 

sledují (Timberg, Erler, 2002: 191-194). 

K analýze mediální reprezentace celebrit byla vybrána metoda kritické diskurzivní analýzy, 

jež  je  analýzou  lingvistických  jevů  a  širšího  společenského  kontextu,  v němž  mediální  dialog 

v rámci  late-night  talk  show  existuje  a  má  mimo  jiné  za  cíl  odhalit  a  dekonstruovat  nerovné 

mocenské  vztahy  a  jejich  legitimaci  diskurzem.  V daném  případě  se  jednalo  o  nerovnost  v 

postaveních  moderátora  a  pozvaných  celebrit.  Při  stanovení  si  principů,  jimiž  by  se  měla 

vyznačovat reprezentace celebrit v late-night talk show, jsem vycházela z teoretických poznatků o 

podstatě celebrit (jsou definovány jakožto slavné osobnosti často se vyskytující v médiích a které 

svojí  slávu  používají  k propagaci  entit  s nimi  spojených,  a  zpravidla  jsou  příslušníky  povolání 

vyžadujících vyšší míru publicity). Tomu je věnována první teoretická kapitola o celebritách. Také 

byly zohledněny poznatky z druhé teoretické kapitoly věnující se talk show, a to pravidla vizuálního 

uspořádání a konverzace, jimiž se pořady tohoto formátu řídí. Talk show, a především late-night talk 

show, o nichž v práci pojednávám, patří  k zábavným pořadům, nicméně obsahují  i  informativní 

složku (mají za cíl diváky obohatit o znalosti a informace). Konverzace v talk show se zakládá na 

třech principech, a to na personalizaci (vazba na osobnost moderátora, v jehož moci je vytvořit pro 

hosty  přátelské prostředí),  na prožívání  děje  v přítomném čase  a  na chápání  talk show jakožto 

komodity  (Timberg,  Erler,  2002:  3).  Na  základě  zmíněných  úvah  byly  stanoveny  principy 

k provedení  analýzy  jednotlivých  rozhovorů,  a  sice  principy  komoditizace,  infotainmentu, 

kongeniality a personalizace. 

Základní premisou je tedy to, že realita, která nás obklopuje, není ničím daným, právě my 

jakožto  členové společnosti  ji  dotváříme a stále  upravujeme (Berger, Luckmann,  1999).  Z toho 

vyplývá, že obraz celebrit (jako kontinuální entita, jež se v čase mění a vyvíjí) a jejich mediální 

reprezentace (jako prvek jejich bezprostředního jednání „tady a teď“ v rámci daného formátu) jsou 

vytvářeny  během  interakce  celebrit  s moderátorem  během  rozhovoru.  Činí  tak  především 

prostřednictvím jazyka, jelikož má zásadní úlohu ve vytváření významů (Hall, 1997).
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Následující kritická diskurzivní analýza byla provedena na základě vybraných rozhovorů 

s celebritami z televizní sezony 2015-2016, kde jsem se snažila zmíněné čtyři principy ověřit (nebo 

popřít) a zároveň porovnat mezi sebou způsoby reprezentace celebrit v rámci americké The Tonight 

Show a české Show Jana Krause.

Analýza  amerického  formátu  ukazuje,  že  důsledně  dodržuje  všechny  uvedené  principy. 

Podle  ustálenosti  způsobu  zobrazování  (Trampota,  2006)  reprezentaci  celebrit  lze  označit  za 

typické. Každá reprezentace celebrity se vyznačuje shodnými prvky s reprezentací jiných celebrit. 

Nelze  je  nazvat  stereotypními,  poněvadž  stále  mají  vazbu  ke  konkrétnímu  jedinci.  Je  to 

zjednodušení vlastností nejcharakterističtějších pro konverzaci s celebritami v rámci late-night talk 

show, jimiž jsou zmíněné čtyři principy. V The Tonight Show je celebrita reprezentována jakožto 

komodita, je nezbytně spojena s propagaci ať už sebe, nebo jiné komodity (výrobku, projektu), což 

se promítá do výběru témat a způsobu, jak o tom pojednávají.  To se uskutečňuje ve spolupráci 

s moderátorem, který celebritu podporuje a navrhuje jí další možnosti k propagaci. Věnují se nejen 

bezprostřední propagaci výrobku, ale zároveň to posilují zmínkami o úspěchu pozvané celebrity 

v nějaké společenské roli (např. rodiče nebo kamaráda). Rozhovor se také soustřeďuje na osobní 

život celebrity, převažuje zábavné a vtipné zpracování příběhů ať už z profesního života celebrit 

nebo osobního.  Nicméně když profesní  život  takovou možnost  poskytuje,  přednostně  se  mluví 

pouze o něm. Osobní život celebrit se stává objektem zájmu moderátora za podmínky, že profesních 

úspěchů сelebrity  není  tolik,  aby vyplnily  celý čas  určený k rozhovoru.  Americká talk show je 

etalonem co se týká vytváření přátelského prostředí. Především se na tom podílí moderátor, který 

udává  směr  rozhovoru  a  používá  všech  možných  strategií,  aby  osobnost  celebrity  byla 

reprezentována  v nejlepším  možném  světle:  pochvaly,  důraz  na  pozitivní  skutečnosti  místo 

negativních,  nepřerušování  hosta  a  možnost  pro  něj  se  volně  vyjádřit.  A  nakonec  osobnost 

moderátora Jimmyho Fallona, který dokáže převést pozornost ze sebe na osobnost hosta a zůstat 

„na pozadí“ konverzace.

Český formát sice převzal mnohé vizuální prvky a v podstatě dodržuje způsob konstruování 

mediálního dialogu založený na zmíněných čtyřech principech, avšak do každého z nich přináší 

jisté odlišnosti. V mnoha případech záleží na osobní sympatii Jana Krause k pozvané celebritě, což 

se nezbytně promítá do výběru témat a způsobu chování obou aktérů během konverzace. Tak např. 

zná-li  se  Kraus  s pozvaným hostem,  méně  ho  napadá  jízlivými  komentáři  a  více  se  podílí  na 

vytváření pro celebritu příjemného prostředí. Není-li celebrita dobrým známým moderátora, nemá 

moc prostoru k sebevyjádření a je  nucena nechat  moderátora konverzaci  vést,  aniž  by ji  mohla 

výrazně ovlivnit (ve výběru témat nebo výrazových prostředků). Komerční složka (komoditizace) je 

v Show Jana Krause značně slabší než v americkém pořadu. Propagaci se sice věnuje, ale Jan Kraus 
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často  propagační  sdělení  celebrit  zábavně  zpracovává  a  rád  jim pokládá  nevlídné  dotazy  nebo 

dodává jízlivé komentáře. V americké show je moderátor důležitým účastníkem dialogu, který mu 

udává směr a rád odkazuje na společné zkušenosti, jež s celebritou sdílí, nicméně stále konverzaci 

podřizuje zájmům toho druhého (celebrity). Jan Kraus ji naopak podřizuje svým zájmům a hosta 

během dialogu potlačuje např. tím, že mu vnucuje témata ke konverzaci, nepodporuje iniciativu 

hosta ve výběru témat, napadá ho sarkastickými komentáři a dotazy apod.

Reprezentace celebrit v obou late-night talk show je tedy konstruována kolem čtyř principů 

(komoditizace,  infotainmentu,  kongeniality  a  personalizace).  Celebrity  v talk  show  vystupují 

jakožto  slavné  osobnosti,  jejichž  práce  je  pozitivně  hodnocena  (moderátorem  a  dle  něho  i 

společností)  a o jejíž propagaci se v talk show usilují.  Reprezentace celebrit  má být pro diváky 

zábavná.

Hlavním úskalím analýzy bylo nadměrné zasahování moderátora do chodu konverzace, což 

překáželo při  určení  mediální  reprezentace samotných celebrit.  V průběhu analýzy se postupně 

ukázalo,  že  takové  zasahování  má  své  pádné  důvody. Při  mediální  reprezentaci  celebrity  tedy 

nezáleží tolik na celebritě samotné, ale právě na moderátorovi. Proto úlohu jeho osobnosti nelze 

odstranit z výsledků analýzy. To, jak celebrita (jakožto uměle konstruovaný fenomén) vystupuje v 

rámci  late-night  talk  show,  je  výsledkem  práce  moderátora.  Úloha  celebrity  samotné  je  zde 

v případě  obou  talk  show  pasivní.  Těžko  může  ovlivnit  zadaný  chod  konverzace  a  je  nucena 

podřídit se navrženému postupu. Čtyři principy, jež leží v základě komunikace mezi moderátorem a 

celebritou, jsou vzájemně propojeny a podmíněny jeden druhým. Vytváří základní konstukci, na 

které se zakládá konverzace celebrity a moderátora v rámci late-night talk show.

Může to vypadat jako ironická shoda okolností,  ale dosažené výsledky dokonce korelují 

se samotnými názvy pořadů. The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, kde „Starring“ znamená 

„v hlavní roli“, je pořadem, kde Jimmy Fallon sice je v hlavní roli, nicméně tato show v zásadě není 

jeho vlastním dílem. Je jedním z celé řady talentovaných moderátorů, kteří tuto show moderovali a 

drželi se již vypracovaných tradic. Není tam pánem, což nelze říct o Janu Krausovi, který má talk 

show svého jména, Show Jana Krause, a využívá své role moderátora, aby  konstruoval  dialog 

s hosty výhradně podle vlastních představ a ambic.
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