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Reality TV nabízí unikátní možnost vyjadřovat se k veřejnému dění a společenským
problémům pádněji a aktuálněji než v klasické hrané tvorbě.1
Vzniklá sociální rezonance je následně to, co činí kreativní práci v médiu veřejné služby
smysluplnou.

Disertační práce je pokusem vzešlým z vlastní několikaleté televizní i akademické
činnosti. Je to snaha částečně obhájit žánr s nevalnou pověstí a definovat smysl
dramaturgické a producentské práce na

reality formátech v televizi veřejné služby.

Fenomén reality TV budu posuzovat z hlediska historického vývoje, přístupu současných
uznávaných teoretiků, ale také z perspektivy kolegů z televize.

Součástí práce jsou dva praktické případy z mého producentského portfolia: Třída 8.A
(8x45’) z roku 2014 a Zlatá mládež (5x45’)2 z roku 2015, na nichž svoje teoretická
východiska demonstruji.

1 Výjimku

představuje např. nízkorozpočtový seriál internetové televize Stream.cz Kancelář Blaník (2015-?), viz:

https://www.stream.cz/porady/blanik (cit. 17. 10. 2017).
2

Série Třída 8.A je přiložena na 4 DVD, série Zlatá mládež je přístupná z archivu České televize: http://

www.ceskatelevize.cz/porady/10718483769-zlata-mladez/.
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Pořady z žánru reality TV reprezentují širokou škálu formátů – od živých přenosů po
záznamy a dokumentární sestřihy: zejména kontejnerové reality show, různé soutěžní,
kvízové a talentové show, ale také docu-reality (show) a docu-soap.3
“Jako reality TV jsou zpravidla označovány pořady, které:
– vykazují minimum scenáristické přípravy,
– zapojují sociální aktéry,
– z hlediska televizního stylu (zvukových a obrazových prvků) navazují na tradici
dokumentu,
– akcentují zábavné či dramatické funkce pořadu.”4
Většina těchto formátů je v povědomí českých diváků spojována s komerčními vysílateli,
bulvární, nízkou kulturou, založenou na povrchní zábavě bez etických hranic,
zato s širokým, věrným a mladším publikem. Toto publikum je atraktivní pro inzerenty.
Peníze z reklamy jsou pro komerční televize nezastupitelným zdrojem příjmů.

V televizi veřejné služby se naopak dramaturgická či producentská zodpovědnost
z principu nesmí vázat výhradně na sledovanost pořadu, protože to je přímá cesta ke
snižování výpovědní hodnoty pořadu, jeho úrovně i kvality.
V čem tedy lze hledat průsečík, když mluvíme o úspěšných, významných či důležitých
televizních formátech 21. století?

Žánr reality TV je v televizi veřejné služby v ožehavé roli. Kde jinde, než v televizi
financované z veřejných zdrojů, by mělo platit, že význam pořadů nemusí spočívat jen

3

více k formátům tamtéž

4

KORDA, Jakub. Úvod do studia televize 2. Faktuální televize a její žánry [skripta]. Olomouc: Univerzita Palackého

v Olomouci, 2013. Dostupné z: https://www.filmadivadlo.cz/coergahdfgf/uploads/2015/01/Korda-Uvod-do-studiatelevize-2.pdf (cit. 17. 10. 2017)
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v kýčovité formě, jednoduše zpracované informaci či atraktivních respondentech, ale také
ve smyslu a sdělení vycházejícího z dokumentární podstaty převyšující rámec standardní
odpočinkové zábavy? Jak lze z pozice veřejného vysílatele provokovat publikum, které by
bylo za jiných okolností nedosažitelné?

Vymahatelnost dramaturgie hledající v reality formátech v prvé řadě smysl a veřejný
zájem je samozřejmě nulová. Zákon veřejnou službu ve vztahu k jednotlivým žánrům
nepojmenovává a bylo by absurdní, aby takovou dramaturgickou zodpovědnost definovali
zákonodárci. Je to otázka vnitřních principů a mechanismů. Je žádoucí následovat
inspirativní příklady z televizní historie, aktivně vyhledávat výjimečné osobnosti a
vzdělávat talenty, a to nejen na půdě filmových a televizních kateder a fakult. Je nutné
budovat v televizi kreativní prostředí a definovat producentské zázemí jako autonomní
oblast. Autonomní minimálně do té míry, aby existovala možnost dlouhodobě formulovat
vlastní náměty, témata i otázky. A nezužovat tím pádem činnost kompetentních televizních
dramaturgů jen na konzultanty námětu, obsazení, scénáře a střihu. Takový člověk by měl
mít roli tzv. showrunnera, tedy autora či spoluautora námětu a druhého režiséra, hybatele
děje zásadním způsobem zodpovědného za vývoj a výrobu, ale také za výběr námětu.

V práci se zabývám vývojem žánru a nahlížím na reality TV jako na zatracovaný a třaskavý
fenomén s nevyužitým potenciálem. Na základě náčrtu metody a za pomoci příkladů
přiblížuji důležité opěrné body v procesu přemýšlení o žánru, konkrétním námětu a
výrobě, ale i o tzv. sociální rezonanci, resp. zpětné vazbě, podstatném dramaturgickém a
tvůrčím elementu při práci s žánrem reality TV ve veřejnoprávní televizi.
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Teze této práce jsou následující:

1. Koncepční dramaturgie kvalitních reality formátů by měla být formována
dramaturgickými prioritami, které v první řadě zohledňují formátové ambice
(možnosti), přesah a společenský kontext.
2. V (pre)historii vývoje žánru reality TV lze takové sledovat dramaturgické priority
sledovat, definovat i jejich proměny a lze také určit tzv. formáty s potenciálem
společenské rezonance.
3. České televizi bez progresivnější definice dramaturgické koncepce (či bez definice
tzv. dramaturgických prioritních principů) pro vývoj i nákup původních reality
formátů chybí prostor pro oslovení mladšího publika.

Má-li být reality TV žánr akceptovatelnou součástí veřejné služby pro široké publikum,
je z dramaturgického hlediska nutné vytvořit silný programový a vývojový koncept
kombinující zásadní zahraniční akvizice s původní tvorbou.
Mladí diváci (15+), kteří aktivně a houfně vyhledávají nové reality formáty na obrazovce
ČT, jsou na základě dostupných dat ze sledovanosti Zlaté mládeže spíše výjimečným
úkazem. Zůstává ale otázkou, zda a jakým způsobem lze v České televizi vytvořit program,
který naplňuje podstatu veřejné služby a zároveň je dostatečně atraktivní pro i lidi, kteří
už nejsou zvyklí sledovat jakýkoliv veřejnoprávní obsah. Vzhledem ke společenskému
vývoji posledních let, expanzi sociálních sítí, sílím atakům na podstatu veřejnoprávní
sliužby a obrovskému množství dezinformací a hoaxů se domnívám se, že již včera bylo
pozdě se tímto tématem zabývat.5
5

Je-li překážkou forma distribuce, existuje radikální cesta, po které už před pár lety úspěšně vydala např. citovaná

norská veřejnoprávní televize NRK, když vypustila televizní obsah na Youtube kanál. Mimo jiné jsou tak její pořady
dostupné bez omezení po celém světě.
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Koncepční dramaturgie se v žánru reality formátů v České televizi v současné době
neuplatňuje, nabídka většiny pořadů mimo zpravodajství prioritně nevychází z potřeby
klást či otvírat znepokojující společenské otázky. Z hlediska reality formátů v ČT se navíc
nelze odkazovat na žádné výrazné či dokonalé příklady a je potřeba stále srovnávat
přístup k výběru, vývoji a výrobě s progresivnějšími televizními institucemi, a to zejména
ve Skandinávii a Velké Británii.
Ideálně tedy zároveň nepřestávat zpochybňovat především vlastní tvůrčí ambice, ale také
budovat důvěru ve vlastní rozhodnutí a usilovat o diváckou i praktickou zkušenost
s televizemi, které z hlediska vývoje reality formátů nabízejí více volnosti, fantazie, odvahy
ale i zkušeností.

Práce přináší pokus o formulaci tzv. dramaturgických priorit s důrazem na fázi vývoje, kdy
by se dramaturgie měla sama sebe ptát, jakou má námět ambici, zda pořad může
vnímavějšímu publiku nabídnout i jiné, nové a překvapivé obsahové horizonty. Reflexe
aktuálních společenských témat prostřednictvím reality formátů zvyšuje
pravděpodobnost, že lze k debatě či pouhém uvažování o problému motivovat i ty diváky,
kteří intelektuální stimulaci, např. v podobě nahlížení jedné problematiky z více stran,
nevyhledávají. Je to forma sociální rezonance, o kterou by měl dramaturg televize veřejné
služby usilovat v první řadě.
A možnost, jak z žánru reality TV vytvořit skutečný pilíř české televize veřejné služby.
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