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Od interaktivity k freakshow: etické aspekty nových televizních trendů z perspektivy 

demokratické kompetence 

 

Abstrakt | Příspěvek představuje náčrt vybraných etických aspektů interaktivity jako principu 

uplatňujícího se v transformaci technologie i obsahu soudobého televizního vysílání z pohledu 

teorie demokratické kompetence Philippa Bretona. Z pohledu morální filozofie médií autor rozumí 

interaktivitě jako nároku vymáhajícímu aktérství a rušícímu prostor pro vnitřní lidskou kontemplaci 

integrující jeho zkušenost do identity (interiorita). Interaktivita v tomto pojetí může narušovat 

demokratickou kompetenci. Autor trasuje tento problematický aspekt interaktivity zejména v 

nových televizních formátech se zaměřením na domácí produkci a dokládá, jak se především kvůli 

reality TV a jejímu akcentu narativu úspěchu a konfliktu interaktivita stává převládajícím principem 

a v hraniční podobě se mění na freakshow. Příspěvek načrtává negativní vztah těchto jevů k 

demokratické kompetenci. 
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Úvod 

Televize i rozhlas jsou v pohybu. Mediální sféra žije nadšením z nových technologií i forem a 

digitalizace přináší netušené možnosti v experimentování s doposud vlastně docela nudnými médii. 

Ve svém příspěvku se chci pokusit o poněkud jiný pohled na tyto jevy, než jaký je možná v oboru 

běžný, zvláště u nás. Chci se pokusit podat náčrt vybraného etického problému spojeného s těmito 

transformačními procesy, a to především z pohledu morální filozofie. Vycházet přitom budu z 

představy, nikoliv samozřejmé, že se nacházíme v politickém prostoru liberální demokracie, tedy že 

se hlásíme k ideálu demokratické správy veřejného života. Co více, že chápeme liberální 

demokracii, nezávisle na jejím konkrétním modelu, jako určitou žádoucí životní perspektivu. Je 

bezesporu jisté, že příznivec totalitní vize společnosti bude mít docela jinou představu o účelnosti 

médií, podobně jako ten, kdo by nejraději přenechal správu lidského společenství oné pověstné 

neviditelné ruce trhu. Moje následující argumenty pro tyto jedince nebudou přesvědčivé a není ani 

mým cílem, aby byly. Chci zde vyjít z jasně vymezeného předpokladu, že lidé, požívající svoji 

důstojnost ve sdíleném lidství, si nejlépe spravují svoje záležitosti sami ve svobodném veřejném 



 

 

prostoru přehlédnutelném určitou komunitou, spojenou sdílenou identitou. Tedy, v souladu s 

millovským pojetím svobody, že nikdo není držitelem pravdy, ale že pravda vzniká v rovném 

komunitním setkávání životních zkušeností různých individuí.1 

Ze všech témat, která transformace technologií i narativních forem televize a rozhlasu 

nabízejí, si pro zjednodušení vyberu interaktivitu2 a zaměřím se na ni v oblasti audiovize. Proč 

právě na ni? Zdá se mi, že je bytostně spojena právě s demokratickým nárokem na společné 

setkávání a vyjednávání jedinců v komunitě. Prosazování interaktivity jako žádoucího principu v 

mediálním provozu se zdá být demokratizačním principem a v etickém slova smyslu nadějeplným, 

protože se zdá, že otevírá dříve uzavřený svět masových médií nové citlivosti. Příkladem této 

nadějeplnosti je například tzv. t-government (transformation government), využívající technologie 

interaktivní televize pro vytvoření docela nové videocentrické formy veřejné správy.3 Nemá jít 

pouze o poskytování určitých služeb, ale o transformační proces vedoucí k novému modelu veřejné 

správy.4 Iniciativy pro takovou transformaci lze nalézt ve Spojených státech, Kanadě či Velké 

Británii. Podobné úmysly, i když mnohem skromnější, nacházíme i v domácím prostředí, nakonec 

již v roce 2009 tehdejší generální ředitel České televize Jiří Janeček podepsal memorandum o 

zavedení t-governmentu s tehdejším ministrem vnitra Ivanem Langerem.5 

Zde se již přímo dostáváme k utopické vizi interaktivity jako prostředku kvalitativní 

technologické proměny demokratické veřejné správy v docela novou, lepší formu. Je potřeba 

upozornit, že jakákoliv podobná myšlenková figura je klamná. Žádný technologický nástroj není 

inherentně pochodní kulturních hodnot. Noviny mohou být prostorem stranického boje, veřejnou 

agorou ale i nástrojem masové propagandy. Způsobů užití konkrétního technologického média je 

tolik, kolik je hodnot, jimiž jsme ochotni ospravedlnit jeho existenci. Užitek 

technodeterministického argumentu, že určitá technologie je demokratická ipso facto a samotná její 

                                                
1 John Stuart Mill, “On Liberty,” in Collected Works of John Stuart Mill: Volume XVIII: Essays on Politics and Society 
Part I, ed. John M. Robson (Toronto: University of Toronto Press, London: Routledge and Kegan Paul, 1977), 274–275. 
2 Interaktivitu zde nevnímám tak, jak je běžné v mediálních studiích, jako variabilitu médií či jejich objektů – viz Lev 

Manovich: The Language of New Media (Cambridge, MA – London: The MIT Press, 2001), 40. Vycházím zde 
z koncepce interaktivity jako „… nového pojetí řeči a její role. Myšlenka je ta, že řeč cirkuluje lépe a rychleji a 
přátelštěji v případě, že řečnické standardy, jež organizují distribuci, podněcují každého, aby za prvé svobodně 
hovořil, kdykoliv chce, a za druhé aby si vybral stanovisko podle svých preferencí ve vztahu k, v reakci na to, co 
bylo řečeno, se záměrem vytvořit co nejužší možnou sociální vazbu.“ Ve své vychýlené formě je interakce metodou 
provokace a reakce.  Philippe Breton, L’Incompétence Démocratique: La crise de la parole aux sources du malaise 
(dans la) politique (Paris: La Découverte, 2006), 185.   

3 Greg Thompson and Yih-Farn Robin Chen, “IPTV: Reinventing Television in the Internet Age,” IEEE Internet 
Computing 13, no. 3 (2009): 11–14. 
4 Jakkoliv skutečný stav věcí je zatím více než skromný, viz například analýzu zavádění t-governmentu ve Velké 
Británii in Visanth Weerakkody and Gurjit Dhillon, “Moving From E-Government to T-Government: A Study of 
Process Reengineering Challenges in a UK Local Authority Context,” International Journal of Electronic Government 
Research 4, no. 4 (2008): 1–16. 
5 “T-Government přinese úřady do televize,” Česká televize 24, February 24, 2009, accessed August 25, 2015, 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1419502-t-government-prinese-urady-do-televize. 



 

 

aplikace vede automaticky ke kvalitativní změně politiky, je velmi nízký, jakkoliv nelze popřít, že 

jsou technologie vhodnější pro podporování demokratických principů a jsou i takové, které jim 

naopak kladou odpor. Ontologická otázka, zda je interaktivitě (ve smyslu provokace a reakce jako 

nového pojetí řeči) inherentní demokratičnost, je nesprávně položená: protože je to člověk, kdo 

technologie používá a určuje svojí činností význam nástrojů. Měli bychom se tedy spíše ptát, jak lze 

používat interaktivitu, jak podněcovat k řeči, aby byly podporovány žádoucí hodnoty. Jde tedy o 

otázku nikoliv ontologickou, ale morální. 

K etické rozpravě o interaktivitě využiji teoretického rámce demokratické kompetence, který 

mi umožní analyticky uchopit morální aspekty interaktivity jako domnělé demokratické hodnoty. 

Poté se pokusím ukázat její rizika nikoliv v její explicitní, technologické formě (jako je právě t-

government), ale v tom, jak se projevuje jako formální princip v nových žánrech a formátech 

televizního vysílání se zaměřením na domácí produkci. 

 

Demokratická kompetence 

Francouzský filozof Philippe Breton, jehož teoretickou perspektivu zde adaptuji, analyzuje koncept 

komunikace v poválečném vývoji jako projev nástupu nového pojetí člověka. Nastupující 

kybernetika přichází s novou ontologií, v níž je reálné definováno relací. Tedy vztahy mezi 

fenomény konstituují samu jejich existenci.6 Dochází tak k debiologizaci lidské mysli a využití 

konceptů vstupu (input), výstupu (output) a zpětné vazby (feed-back) k popsání charakteru těchto 

relací. Výhodou tohoto modelu je, že mizí individuální diference a je možné chápat svět jako 

známou globální vesnici. Nová, poválečná vize humanity je soustředěná kolem komunikační utopie, 

která je do velké míry reakcí na moderní traumata předchozích dějinných selhání.7 

Tato komunikační představa ztotožňuje veřejný prostor se sítí informací, čímž rovněž 

zaměňuje koncepty informace a vědomí či vědění (connaissance, savoir).8 Vzniká soubor věr, jenž 

dává vzniknout naději na harmonizaci společnosti komunikací. „Mluv a všechno bude lepší,“ se 

stává heslem této víry.9 Mohli bychom tak říci, že dochází k extenzi logocentrismu, která redukuje 

skutečnost na síť informací. Nástup sémiotiky lze v této souvislosti vnímat jako projev fascinace 

strukturou a mechanismy této informační sítě, která pojímá složitější audiovizuální komplexy jako 

nástroje verbalizovatelné mytologizace. Za každým označujícím lze nalézt označované, jsme v 

nekonečné diferenciaci derridovského fyzikalismu znaku. Breton ukazuje vliv této sakralizace 

informace, jak debiologizační proces označuje, u Jacquese Lacana, Clauda Levi-Strausse či Edgara 

                                                
6 Philippe Breton, L'utopie de la communication (Paris: La Découverte, 1997), 25. 
7 Ibid., 98. 
8 Ibid., 140. 
9 Ibid., 158. 



 

 

Morina. Celá postmoderní a posthumanistická filozofie podle něj participuje na tomto 

redukcionistickém étosu.10 

Nad rámec Bretonovy argumentace je nutné si z hlediska morální filozofie povšimnout, že 

tato informačně orientovaná perspektiva je dehumanizující. Redukuje lidskost na logos a pomíjí její 

celostní rozměr jako identitu živého, praktického člověka v komunitě. Kognitivní procesy však 

nejsou pouze logické, mají hybridní charakter. „Mysl“ člověka není ohraničená informační síť, není 

to software vložený do hardwaru těla. Mentální procesy jsou vtělené a zahrnují interní i externí 

operace. Lidská moudrost má praktický charakter a je spojená nejen s kompozicí těla, ale i se 

specifickými kontingencemi prostředí.11 Řečeno fenomenologicky, člověk neumí prostě jen 

„milovat“, ale „miluje někoho“, je svázán se svým okolím intencionalitou. Mark Rowlands 

charakterizuje tuto povahu lidské mysli tím, že mentální procesy označuje jako amalgám mozku, 

těla a prostředí, tedy neurálních, tělesných a environmentálních struktur a procesů.12 Neexistuje 

tedy žádná znalost, která by byla čistou informací, neexistuje žádné vědomí, které by mohlo být 

replikováno informací a neexistuje tedy ani možnost redukovat lidské individuum v procesu 

demokratického rozhodování na informační uzel v síti. Člověk se účastní života společenství ve 

svojí plné tělesnosti včetně všech nelogických, tedy na slova neredukovatelných procesů či 

sentimentů. 

Breton se ke vztahu komunikace a demokracie vrací ostře ve svojí knize L’incompétence 

démocratique, v níž se zaměřuje i na interaktivitu. Ta sice souvisí s komunikačním paradigmatem a 

je výrazem behavioristické redukce vztahů lidského vědomí s jeho okolím na vstup a výstup, její 

podrobnější konceptuální analýza ale otevírá ještě jiný morálně filozofický problém. Breton jí 

rozumí jako novému pojetí řeči: interaktivita představuje nárok, vymáhající na člověku aktérství. 

Tento koncept interaktivity vyjadřuje, že je žádoucí, aby dvě složky skutečnosti – moderátor a 

účinkující, televizor a divák – spolu interagovaly. Nakonec se tato interaktivita odpojuje od 

účelnosti a stává se nárokem o sobě, jako v případě instant messengerů v mobilních telefonech nebo 

neustále blikajících a zvuky vydávajících sociálních sítí v tabletech. Známe to z každodennosti: na 

rozdíl od dopisu u e-mailu jen těžko chápeme, proč někdo okamžitě neodpoví. Voláme někomu celý 

den – proč nezvedá, vždyť mu přece musí zvonit jeho mobilní telefon? Interaktivita tedy vstupuje 

do lidského prostředí jako nárok, který podrývá jeho specifický osobní prostor, jenž Breton nazývá 
                                                
10 Philippe Breton, “La sacralisation de l’information,” ESSACHESS: Journal for Communication Studies 4, no. 2 
(2011): 66. Lyotard skutečně vychází při svém popisu „postmoderní situace“ z hypotézy informatizace společnosti, see 
Jean Franҫois Lyotard, La condition postmoderne (Paris: Les éditions de minuit, 1979). Pro celou poválečnou 
francouzskou filozofii a sociologii je ostatně klíčový pojem diskurzu vycházející z logocentrického pojetí informačního 
toku jako určujícího pro konstrukci sociální reality. 
11 Mark Rowlands, The New Science of the Mind: From Extended Mind to Embodied Phenomenology (Cambridge – 
London: MIT Press, 2010), 79. 
12 Ibid., 83. 



 

 

interioritou (intériorité).13  

Tato metafora niternosti neoznačuje žádnou materiální skutečnost v člověku, ale osobní a 

soukromý prostor, v němž mohu autenticky interagovat sám se sebou, radit se se svým svědomím, 

se svými zkušenostmi, se svojí subjektivní jinakostí. Jde o prostor, který umožňuje lidskou 

zkušenost integrovat do identity. Do tohoto prostoru druzí nemají přístup, je svrchovaně můj a je 

nezbytnou podmínkou pro to, abych mohl být jedincem, určovat svoji identitu, a tak vlastně 

vstupovat do skutečně demokratického prostoru – být v něm individuem, které přináší onu svoji 

pravdu, nikoliv jako pravdu informační, ale pravdu svého života, své existence. Ta se potom může 

setkávat se stejně založenými, ale jinak formulovanými identitami, tedy pravdami ostatních – a ve 

společném střetávání hledá pravdu společnou. Jde tedy o nezbytnou složku demokratické 

kompetence, schopnosti participovat na demokratické diskuzi.14 

Interaktivita je výrazem homo communicans, člověka, na kterého je naléháno, aby okamžitě, 

bez prodlení reagoval. Interaktivita zabíjí ticho a usebrání a krade tak člověku interioritu, čímž mu 

znemožňuje budovat integritu svojí osobnosti, přemýšlet nad veřejně diskutovanými tématy a 

zaujímat k nim postoje. Interaktivita je kolektivistický útok na individuum, které ztrácí svoji 

kompetenci, schopnost být platným hlasem v demokratické diskuzi, protože ztrácí možnost svůj 

hlas formulovat. Tedy mizí možnost kontemplace, možnost tázat se svojí mysli a možnost rozumět 

sobě samému. Antické gnóthi seauton, poznej sám sebe, se mění na imperativ reaguj, jenž může být 

pro demokracii zničující, stane-li se nárokem absolutním. 

Interaktivita bývá někdy v prostoru nových forem médií pojímána jako interkreativita,15 kdy 

se do procesu tvorby mediálních produktů zapojují i konzumenti, čímž proměňují svoji nechvalně 

pasivní roli z modelu masových médií. Dochází zde potom k cirkulaci mediálního obsahu v 

Jenkinsově významu slova konvergence,16 tedy k takové, v níž konzumenti aktivně vstupují do 

technologického prostředí sbližujících se mediálních průmyslů a vícenásobných mediálních funkcí, 

na němž participují. Můžeme tedy hovořit o proměně masové komunikace v masovou konverzaci,17 

                                                
13 Philippe Breton, L’incompétence démocratique (Paris: La Découverte, 2006), 199–206. 
14 Ibid. 
15 „Měli bychom být schopni nikoliv pouze interagovat s druhými lidmi, ale tvořit s nimi. Interkreativita je proces 
společného vytváření věcí nebo řešení problémů. Pokud interaktivita není pouze pasivní sezení před obrazovkou, potom 
interkreativita není pouze sezení před něčím ‚interaktivním‘.“ Tim Berners-Lee, Weaving the Web: The Original Design 
and Ultimate Destiny of the World Wide Web, by Its Inventor (New York: HarperCollins, 1999), 169. 
16 „Konvergencí myslím tok obsahu skrze vícenásobné mediální platformy, spolupráci mezi mediálními průmysly a 
migrační chování mediálních publik, jež půjdou téměř kamkoliv ve svém pátrání po takových druzích zábavy, které 
chtějí.“ (“By convergence, I mean the flow of content across multiple media platforms, the cooperation between 
multiple media industries, and the migratory behavior of media audiences who would go almost anywhere in search of 
the kinds of entertainment experiences they wanted.”) Henry Jenkins, Convergence Culture (New York – London: New 
York University Press, 2006), 2. 
17 Christina Spurgeon, “Advertising and the New Media of Mass Conversation,” Communications, Civics, Industry – 
ANZCA2007 Conference Proceedings, 2007, accessed August 25, 2015, 



 

 

přičemž kritické hlasy poznamenávají, že tato konverzace nemá ani tak revolucionizující charakter, 

jako spíše komodifikační, protože slouží k vykořisťování práce koncových uživatelů produkujících 

v novém mediálním prostředí obsahy.18 

Problémem ale není pouze tato komodifikace, marxistický pohled je reduktivní, a i když 

odhaluje nebezpečí odcizení, nereflektuje onu rovinu ztráty interiority. Interkreativita není nezbytně 

uskutečněním demokracie nikoliv pouze z důvodů ekonomické alienace, ale především proto, že 

lidé společně nesoustruží společnou pravdu vycházející ze střetávání jejich životních zkušeností, ale 

podílejí se na konstrukci lidské zkušenosti nezávislé pravdy. Ta je virtuální nikoliv pouze pro fakt, 

že se nachází v mediálním prostoru, ale z toho důvodu, že není živena osobní kontemplací. Dobrým 

příkladem takových virtuálních pravd jsou hoaxy, které mohou být živnou půdou pro morální 

paniku, verbální, ale i fyzickou agresi. V současnosti, kdy se v rámci oné interkreativity setkáváme 

s radikalizací společnosti ve vztahu k problému migrace, není třeba hledat dlouho příklady. 

Poznatek o neredukovatelnosti lidskosti na pouhý logos zároveň ukazuje, že demokratický 

prostor není plný autonomních, nespojitých subjektů, které dobře znají svoje záměry, touhy a 

preference a jsou je schopny vyjednávat s ostatními. Habermasovská vize deliberativní demokracie 

trpí tím, že není adekvátní antropologii amalgámové mysli biologické a kulturní bytosti. Lidé jsou 

součástí sociálně konstruované kulturní sféry, s níž jsou pevně svázáni, a jako jednotlivci vstupují 

do veřejné sféry i se svými emocemi a nelogičnostmi.19 Kulturní sféra není od té politické ostře 

oddělena.  

Nejde tedy jen o to, nakolik je komu dáván prostor se vyjádřit k určitým tématům, jak je 

tento prostor vyvážený, jak mají možnost ve veřejné sféře na sebe jednotlivci reagovat. Občanský 

princip v demokracii je i otázka toho, čemu se v morální filozofii říká praktická moudrost20 a v 

aristotelském slova smyslu nejde o otázku diskurzivní. Jedinec vstupuje do vztahů s jinými jedinci, 

a tedy i do veřejného prostoru jako vtělená mysl, neodpojen od svých pocitů, vzpomínek, 

sentimentů a vášní. Veřejný prostor tedy, i ve světle soudobé kognitivní vědy, není pouze 

diskurzivní.  

Ann Mongoven ve svojí knize Just Love: Transforming Civic Virtue předkládá genealogii 

soudobé politické morálky, která se naučila oddělovat kulturní a politickou veřejnou sféru. V 

                                                                                                                                                            
http://www.anzca.net/images/stories/past_conferences/ANZCA07/spurgeon.pdf. 
18 Hovoříme především o marxistických nebo kriticky-teoretických internetových studiích. Jako přehled o oboru see 
Christian Fuchs, “Towards Marxian Internet Studies,” TripleC 10, no. 2 (2012): 392–412, specificky k problematice 
vykořisťování uživatelů sociálních sítí see Christian Fuchs, “Labor in Informational Capitalism and on the Internet,” 
The Information Society 26, no. 3 (2010): 179–196.  
19 Graham Murdock, “Public Broadcasting and Democratic Culture: Consumers, Citizens and Communards,” in A 
Companion to Television, ed. Janet Wasko (Oxford: Blackwell, 2005), 179. 
20 Barry Schwartz and Kenneth Sharpe, Practical Wisdom: The Right Way to Do the Right Thing (New York: Riverhead 
Books, 2011). 



 

 

moderní době dochází k oddělení maskulinního prostoru veřejného konfliktu, který nesmí být 

spojen se sentimenty, a domácího prostředí lásky a péče, který je spojen především s principem 

ženským. Osvícenská představa univerzálního, racionálního soudu zasáhla i politickou sféru a 

stvořila představu newtonovské etiky, modelovatelné v objektivní rovině, odtržené od živého, 

cítícího individua. Občanská ctnost byla tedy v moderně definována jako omezení vášní, v 

kontrastu k sentimentálnímu výlevu spojenému se soukromým ženským domovem.21 

Mongoven upozorňuje na potřebu kultivace občanské ctnosti v jejím významu praktické 

moudrosti, tedy včetně jejích emocionálních složek. Ctnostný občan tak není pouze občan 

diskurzivně zdatný, ale takový, který je schopen dosáhnout vyváženosti mezi svými intimními 

sentimenty a nejširším společenstvím. Tedy člověk, který dokáže překládat mezi různými morálními 

praxemi a hledat vnitřní i veřejný konsenzus,22 a to nikoliv pouze na úrovni deliberace. Soucit, 

odvaha, přátelství, odpuštění – to vše jsou ctnosti, jež jsou součástí veřejného prostoru stejně jako 

názor a argument. Tedy nikoliv pouze demokracie jako politická veřejná sféra, agora, ale 

plnokrevná komunita individuí, hledajících ve svém praktickém životě společný soulad.  

 

Interaktivita jako formální princip 

Podívejme se nyní na to, jak interaktivita proměňuje prostředí televizních formátů jako formální 

princip, a sledujme aspekty tohoto narušování demokratické kompetence. Cílem následujících 

příkladů není odhalit dystopii televizní zábavy, ale upozornit na rizikové momenty interaktivity jako 

formálního principu (přičemž ten technologický, s vědomím některých jeho momentů uvedených 

v úvodu, zde pomíjím). Má rozvaha má vést ne k úplnému odmítnutí interaktivity, ale k novému 

prozkoumání její ceny optikou morální filozofie vycházející z konceptu demokratické kompetence. 

Dobrým příkladem nástupu formálního principu interaktivity může být reality TV.23 

Sledujme např. vývoj televizních pořadů o jídle. Jak dokládá Tasha Oren, tyto prodělaly ohromný 

vývoj od kuchařské instruktáže po eliminační interaktivní soutěže jako The Next Iron Chef, Top 

Chef, Chopped, Hell’s Kitchen nebo Masterchef.24 Extrémní popularita těchto formátů jen 

podtrhuje, jak se ústřední ingredience těchto pořadů, kritika jako základní princip komunikace, 

stává samozřejmým nástrojem diváků a fanoušků show. Panely soudců podrobující soutěžící často 

                                                
21 Ann Mongoven, Just Love: Transforming Civic Virtue (Bloomington – Indianapolis: Indiana University Press, 2009), 
33–34. 
22 Mongoven pojmenovává tuto specifickou ctnost „impartiality-as-practice,“ ibid., 275–278. 
23 Následující výběr reality TV je arbitrární. Jde pouze o příklad, jelikož pokud platí Bretonův předpoklad, podobně 

jako diskurz je přítomen ve všech dílech obsahujících nějaké výpovědi, pak bude interaktivita přítomna ve všech 
mediálních žánrech. Tato volba byla vedena snahou názorně demonstrovat některé vybrané aspekty, což, jak se 
domníváme, reality TV umožňuje. 

24 Tasha Oren, “On the Line: Format, Cooking and Competition as Television Values,” Critical Studies in Television 8, 
no. 2 (2013): 20–35. 



 

 

dehonestujícím soudům se stávají symbolem interaktivity zaměřené na kvazi-expertní posuzování 

ostatních vysokými měřítky nastavenými v populární kultuře. Sociální herec je v těchto pořadech 

neustále tlačen do situací, v nichž musí reagovat, osvědčit se, být hotov k reakci. Je vystaven 

nekončícímu posuzování a hodnocení, je stavěn před úkoly, které vyžadují pohotovost a vedou k 

zapomenutí na interioritu. 

Kuchařské pořady mění otázku jak to udělat? na podaří se mu to? Hledání cesty k dobrému, 

estetickému jídlu se transformuje na narativ napětí, konfliktu, ponižování a selhání.25 Divák české 

verze Ramsay’s Kitchen Nightmares se Zdeňkem Pohlreichem nazvané Ano, šéfe! je svědkem 

systematického pokořování účastníků a zesměšňování jejich schopností, vizí a nadějí. Podobnou 

otázku ale v divákovi vybudí i pořad docela jiného tematického zacílení, na výchovu v romské 

školní třídě zaměřená Třída 8.A. Podaří se učitelům uspět? Nebo je děti přivedou do blázince, 

podobně jako učitelku Maxovou ve Svěrákově Obecné škole?26 Stejně tak se diváci Čtyř v tom nebo 

Navždy svoji zajímají o to, nakolik sociální herci uspějí, nebo selžou – nejde zde tedy, podobně jako 

v kuchařských show, vlastně o samotný zobrazovaný fenomén (manželství, sociální vyloučení), ale 

o narativ úspěchu či pádu a o kódování sociální reality jako konfliktní. 

V logice těchto formátů není interaktivita cestou dialogu, ale cestou konfliktu, ať už jím je 

konflikt mezi soutěžícími nebo mezi malými Romy a světem. Tato neustálá konfliktualizace je 

dobře vidět v soudobé české situační dokumentaristické škole, která přímo vybuzuje aktéry, aby 

jednali na základě filmaři uměle vytvořených podmínek. Dobrým příkladem toho byl už svého 

druhu stylotvorný Český sen, jenž vytvořením umělé situace s absurdními parametry v reálném 

prostředí vybízel bezprostředně reagovat nejen předem dojednané účinkující ve snímku, ale 

kolonizoval prostor širší reality, a film tak nutil interagovat každého v určitém kulturním a 

mediálním dosahu. 

Specifická situace Třídy 8.A nebo Ptáčat spočívá v tom, že podobný invazivní zásah do 

určité komunity je dlouhodobý. Interaktivita narušuje dětem, které jsou sociálními herci snímku, 

životy a formuje do jisté míry jejich budoucnost. Zde je situace z etického hlediska o to vážnější, že 

se oba pořady zaměřují na marginalizovanou komunitu ve velmi citlivém a osobnostně určujícím 

věku dospívání. Vnější vstup do homeostatického prostředí je vždy ex definitione invazivní a jeho 

etický rozměr je třeba pečlivě vyhodnocovat. Již v průběhu televizního vysílání pořadu Třída 8.A 

                                                
25 Ibid., 29–30. 
26 Stranou je otázka, zda samotné schéma konfliktu vyžaduje, aby děti byly vykresleny jako problémové a 
nezvladatelné, což jen podporuje kulturní stereotyp o nepřizpůsobivých Romech. Tuto výtku adresovaly Radě pro 
rozhlasové a televizní vysílání víceré neziskové organizace, see “Omluvte se romským žákům, seriál Třída 8.A jim 
ublížil, vyzývají neziskovky ČT,“ Lidovky.cz, July 29, 2015, accessed August 29, 2015, http://www.lidovky.cz/omluvte-
se-romskym-zakum-serial-mensine-ublizil-vyzivaji-neziskovky-ct-14y-/zpravy-
domov.aspx?c=A150729_113118_ln_domov_sk. 



 

 

ale škola ústy svého ředitele formou rozhovoru formulovala nedostatky ve spolupráci se štábem, 

které rizika takového invazivního postupu jen prohlubovala.27 Můžeme vyvodit, že oboustranně 

přijatelná spolupráce není možná i z toho důvodu, že ústředním cílem televizní instituce je naplnění 

formátu a obecněji žánru reality TV s jejími konfliktualistickými nároky. V tomto smyslu není 

možné vzhledem k dramaturgickému záměru dopustit problematizaci konfliktního vztahu mezi 

účastníky. 

Interaktivita hic et nunc před kamerou vylučuje možnost soustředěné přípravy na reakci a 

promýšlení odpovědi – preferuje automatizované, instinktivní procesy před rozvahou, aktivizuje 

spektakulární, na kameru orientované řešení před niterností. Zde tedy dochází k narušení prostoru 

pro interioritu, která je, jak jsme viděli, ústřední složkou demokratické kompetence. Co více, 

interiorita je klíčová pro budování identity jedince. Tedy narušení interiority v období dospívání a 

umlčení požadavku na kontemplaci narativem konfliktu jsou dvě cesty, jak se interaktivita eticky 

negativně projevuje ve zmíněných pořadech: jednak cestou dovnitř, k účinkujícím, jejichž životy 

ovlivňuje, jednak svojí formou k divákům a mediálnímu prostředí vůbec, v němž jen podporuje 

hodnotu konfliktu oproti soustředěnému hledání porozumění, nezbytnému pro společné hledání 

pravd v komunitě. O to významnější tento problém je, když se médium jako zde snaží 

prostřednictvím těchto formátů do veřejného prostoru přivádět vážná sociální témata (Romové, 

manželství). 

Interaktivita v těchto formátech je výzvou (challenge) a svět se tak otevírá jako prostor, v 

němž má docházet k boji. V tomto smyslu se upozaďuje demokratická diskuze, deliberace, a 

nastupuje individuální i kolektivní soutěž o místo pod sluncem. Navzdory deklarativně sociálně 

senzitivnímu nátěru jsou výše zmíněné pořady ve svém jádru stejně neoliberalisticky kontestující, 

stejně jako Masterchef. 

Nakonec tedy pořadu již nejde o fenomén, na který se měl zaměřit: na závěr kuchařské show 

nejde o puding, ale o jeho kuchaře, stejně jako na konci Českého snu nejde o reklamu, ale o 

zhlouplé davy agresivních Čechů proti heroizovaným filmařům, či o učitele, jenž odjíždí domů jako 

zpráskaný pes (Třída 8.A). Klimax kuchařských show přesouvá pozornost od dokončení jídla k jeho 

hodnocení, jež se nese ve znamení ponižování.28 Podobně docusoap29 formáty přesouvají pozornost 

od svého tématu k úspěchu či selhání hlavních představitelů. 
                                                
27 Tomáš Feřtek and Libor Tománek, “Sami jsme zvědaví, jak dopadne Třída 8.A,” EduIN.cz, December 10, 2014, 
accessed August 25, 2015, http://www.eduin.cz/clanky/libor-tomanek-sami-jsme-zvedavi-jak-dopadne-trida-8-a/. 
28 Oren, “On the Line,” 30. 
29 Docusoap rozumíme v tomto smyslu: „Existující tvar seriálu observačních dokumentů byl obroben fikčními 
technikami. Postavy byly vybrány castingem pro svůj performativní potenciál stejně jako pro svoje příběhy, příběhové 
linky byly identifikovány průzkumem […] a ustálila se idea propojení těchto na postavách založených linek v jeden 
soapoperový celek.“ Jon Dovey, Freakshow: First Person Media and Factual Television (London: Pluto Press, 2000), 
135. 



 

 

Dobře patrné je to na Příbězích obrácení, které na první pohled slibují obeznámení s 

různými náboženskými tradicemi. Akcent pořadu je ale na konverzi samotnou, na to, zda se zdaří a 

zda v nové realitě postavy uspějí. Samotný princip pořadu tak deleguje pozornost nikoliv na 

konverzi, ale na to, zda budou ti, co jí mají projít, v ní úspěšní. Ve výsledku tak seriál30 předkládá 

minimum informací o náboženských tradicích a osobní příběh jednotlivých účastníků neposkytuje 

více, než je to pro tento narativ účelné. Divák se tedy neorientuje na náboženský obsah pořadu, ale 

na to, zda reakce účastníků na situace, do nichž se dostávají, budou prozrazovat jejich schopnost 

uspět, či nikoliv. Interaktivita se zde opět osvědčuje jako princip soutěže. 

Oren ve své studii metaforicky prohlašuje, že kuchařské show tlačí na limity gastro porna – 

jestliže expozice publika pornografii vede k tomu, že požadují čím dál extrémnější praktiky, 

gastronomická erotika se v kuchařských show mění na gastronomický sado masochismus.31 V Třídě 

8.A tedy nevidíme, jak učitel učí, ale jak je učitel ničen nezvladatelnou třídou. Děti i učitelé jsou 

komodifikovány, podobně jako ženy a muži v pornografii, a stávají se nástroji souboje, který 

generuje potěšení nikoliv s rozměrem kvalitativním, ale kvantitativním.  

I když v těchto případech to ještě není patrné, tento princip nových televizních formátů vede 

k preferenci bizarního, vychýleného. Tuto freakshow32 – z lidí se stávají příšerky do panoptika – 

jako způsob natáčení zlegitimizoval Karel Vachek, který do svých snímků jako první integroval v 

postmoderním slova smyslu lidový princip. Jako pouťový vypravěč komplexní témata snímá z 

piedestalu racionálního diskurzu a proměňuje je na bestiář. Tento kalendářový princip však ještě 

stále modernisticky pojímá v rámci svojí filozofie jako umění. Televizní mechanismy nových 

formátů, především docusoap, už tento elitářsky orientovaný legitimizační narativ mohou opustit. 

Filmovým příkladem takové freakshow je jinak formálně konvenční dokument Nesvatbov, Erikou 

Hníkovou dokonce žánrově přímo určený jako komedie. Namísto analytického či chápavého 

přístupu sledujeme defilé podivných postaviček v podivném, pokleslém prostředí 

východoslovenské vesnice. V seriálové formě lze takový bestiář potom najít v pořadu Navždy svoji, 

v němž je každá z vybraných rodin, připravujících se na svatbu, v něčem bizarní. Sama juxtapozice 

tradicionalistického katolického páru odmítajícího sex před svatbou a fotomodelky na hraně porno 

                                                
30 Používám zde pojmy seriál a série takto: zatímco série slouží pro označení epizodického způsobu vyprávění, kdy 
každý díl pořadu představuje uzavřenou část celku a postavy se na začátku a na konci nacházejí v určitém ekvilibriu, jež 
představuje přechod mezi díly (příběh se otevře a uzavře ve známém světě v každém díle), seriál naplňuje model 
kontinuálního vyprávění. Je původně spojený se soap operou a rodinnými dramaty, vyprávění prostupuje díly a 
vyžaduje, aby divák skládal svět na základě svých znalostí z minulých dílů. Hlavní strukturální diferencí mezi sérií a 
seriálem je status událostí na konci daného dílu: seriál odmítá plně vyřešit příběh (cliff-hanger), vyřešená storyline je 
nahrazována novou. Při epizodické naraci v sérii jsou klíčové konflikty nevyřešeny a vracejí se na konci dílu do své 
původní pozice. Jason Mittel, “Film and Television Narrative,” in The Cambridge Companion to Narrative, ed. David 
Herman (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 163–165. 
31 Oren, “On the Line,” 30. 
32 „Všichni se učíme žít ve freakshow, je to náš nový veřejný prostor.“ Dovey, Freakshow, 4. 



 

 

průmyslu žijící s jejím věčně nezaměstnaným partnerem je determinována svojí extrémností.  

Zatímco u zvláště amerických seriálů naratologové v posledních letech konstatují výrazný 

posun k nahrazení tradičních narativních forem novými, vyznačujícími se diskontinuitou, 

nelinearitou, brikoláží, polysémičností a respektem k diverzitě požitků,33 zmíněné české docusoap 

seriály v tomto smyslu ukazují spíše formální i stylistickou jednoduchost, která jen posiluje význam 

ústředního narativu o konfliktu. Divák se nesetkává s komplexním tvarem, který by mu umožnil 

vybírat si z různých vrstev, jež by mu daly téma nahlédnout z odlišných perspektiv, ale je odsouzen 

k přijetí mentality boje o úspěch. V Navždy svoji není prakticky žádná příležitost zastavit se a 

kontemplovat význam manželství v současné době či v historii evropské civilizace, divák je 

neustále konfrontován s otázkou „co ten či ta udělá?“ a zda jejich činy zabrání svatbě či povedou ke 

šťastnému manželství. Aniž by seriál představoval hlubší rozpravu o tom, co to šťastné manželství 

je, spoléhá se na hrubý základ principu reality TV, tedy svého druhu voyeurské sledování lidských 

životů bez hlubší reflexe. 

Televizní formát stejně jako žánr představují historicky usazovanou realizaci určitého 

mediálního kódu.34 Prosté umístění nového znaku (např. etnicity postavy) do formátu ještě 

neinovuje jeho strukturální principy a nevede nezbytně k tomu, že by podporoval demokratickou 

kompetenci. Umístíme-li romské děti nebo konvertity do formálního rámce reality TV určeného 

interaktivitou, nedochází ke změně narativu, ale vlastně jen k volbě jiného sématu v rámci 

ustálených pravidel. Namísto kuchaře vidíme učitele. Narativ boje přítomný v reality TV ale 

zůstává, vtahuje sociální tematiku do prostředí konfliktu a nadále jen prohlubuje princip agresivní 

interakce, aniž by umožňoval hledat prostor pro smíření, zklidnění, niternost a rozvažování. Žánr 

docusoap v tomto smyslu není výjimkou, pouze nahrazuje explicitní soutěžní mechanismus 

implicitním narativem úspěchu či selhání v dlouhodobém pozorování individuálních osudů.  

 

Shrnutí 

Načrtl jsem pouze některé vybrané etické problémy nových formátů s využitím kritiky principu 

interaktivity. Tento princip jsem interpretoval v souladu s teoretickým konceptem demokratické 

kompetence a interiority Philippa Bretona a pokusil se upozornit na možné mravní kazy aplikace 

interaktivity především do tzv. nových formátů v televizi. Paradigma interaktivity jsem odkryl v 

převládajícím narativu konfliktu a upozornil na to, že tento narativ souvisí s vymáhajícím nárokem, 

který tyto formáty staví realitě. Tam, kde bychom měli hledat prostor pro společné porozumění a 

                                                
33 Nová narativní schémata preferují diskontinuitu, fragmentárnost a eklekticismus. See Gaby Allrath and Marion 
Gymnich, Narrative Strategies in Television Series (New York: Palgrave Macmillan, 2005), 4.  
34 John Fiske and John Hartley, Reading Television (London – New York: Routledge, 2003), 41. 



 

 

vyjednávání společných hodnot jako účastníci nekonečné demokratické rozpravy, nastupuje na 

úspěch zaměřená freakshow. 

Reality TV, do níž zde řadím zmíněné pořady, staví na juxtapozici každodennosti a 

banálního s neočekávaným a bizarním. Její programování je dramatické, emotivní a 

senzacionalistické. Svět proměňuje ve voyeuristický spektákl a odcizuje tak lidské neštěstí, které se 

stává atomizovanou součástí příběhu o boji mimo svůj socio-historický, politický a ekonomický 

kontext.35 Tím se vytváří představa, že lze porozumět složkám reality na základě jejích extrémních 

podob, bizarních forem či útržkových informací. Z hermeneutického hlediska tak jde o atomizaci 

rozumění světu, kdy se snaha o komplexní porozumění situaci člověka tříští na jednotlivé 

zajímavosti. Člověk je veden principem fungování reality TV k zbrklému a rychlému posuzování 

mimo širší souvislosti. Obhájci reality TV, kteří v ní vidí „democratainment“ využívající skutečné 

lidi a skutečné situace, ve skutečnosti podvrhují konceptu demokracie redukovaný význam. 

Demokracie neznamená pouze lidovost, ale, jak jsme viděli u Philippa Bretona, určitý druh postoje 

k rozumění světu. Vyžaduje demokratickou kompetenci, pro níž je nereflektovaná interaktivita 

ohrožením. V tomto smyslu je tedy reality TV formálně určená právě interaktivitou anti-

demokratická, alespoň v té tradici, o níž zde hovořím. Klade požadavek radikální inovace, jež by 

umožnila odstranit její mravní kazy. Tato inovace však nesmí být pouze tematická, ale musí jít o 

formální proměnu, tedy omezení vymáhajícího nároku odstraněním dominance situačního 

charakteru formy a narativu konfliktu či boje. Domnívám se však, že takto radikální inovace vede k 

natolik zásadnímu zpochybnění definice žánru, že by se demokratickou kompetenci podporující 

reality TV již musela nazývat jinak. To je však podle mne jen zanedbatelná cena za morální zisky 

takové kultivace. 
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