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DIVÁCKÁ RECEPCE SERIÁLU RODINNÁ POUTA 

Gabriela HÁJKOVÁ 

Abstrakt 

Následující stať se věnuje divácké recepci televizního textu. Vychází z kritického paradigmatu a konkrétně 
se zabývá recepcí české telenovely Rodinná pouta. Výsledky analýzy prokázaly schopnost diváků dekódo-
vat text individuálním způsobem. Objevily se však také postavy a situace, které byly u různých diváků in-
terpretovány stejným způsobem. Diváci dokáží vnímat seriál skrze tragickou pocitovou strukturu, která se 
stává důležitým komplexem významů charakteristickým pro diváky těchto žánrů. Lze tedy předpokládat, 
že diváci Rodinných pout vytváří určitou interpretativní komunitu, která sdílí podobné rámce pro poro-
zumění médiím. 
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ÚVOD 

Sledování televize je pro mnoho lidí neodmyslitelnou součástí každodenního života. Te-
levizní obrazovka nás doprovází při práci, při jídle nebo se může stát oblíbeným koníčkem, 
kterému věnujeme svůj volný čas. Konzumace médií je tedy aktuálním tématem a její po-
chopení nám může hodně vypovědět o naší společnosti. Kromě jednotlivých mediálních 
produktů je pro objasnění tohoto procesu velmi důležité zabývat se také samotnými příjem-
ci sdělení. 

Následující stať se zaměřuje na diváckou recepci české telenovely Rodinná pouta.1 Vy-
chází z kulturálního přístupu, který předpokládá aktivní publikum, jež dokáže kontrolovat 
vlastní mediální konzumaci (Jirák – Köpplová, 2003, s. 102 – 113). Analýzy recepce jsou 
spojovány zejména s auditoriálním proudem britských kulturálních studií. Jeho představite-
lé předpokládali schopnost kulturně a subkulturně specifického čtenáře získávat z textu vý-
znam. Tím také překonávat ideologii zanesenou do textu a extrahovat vlastní význam odpo-
vídající identitě čtenáře (Reifová, 2004, s. 241 – 242). 

Východiskem mého výzkumu se staly práce, které se zabývaly recepcí femininních žán-
rů (Ang, 1996; Livingstone, 1998; Katz – Liebes, 2004). Záměrem analýzy bylo odhalit vý-
znamy, které diváci seriálu přisuzují a jak text interpretují. Následující stať se nejprve věnuje 
nejdůležitějším teoretickým východiskům práce a uvádí několik podstatných zjištění, která 
se stala předpokladem pro empirický výzkum. Dále stručně popisuje metodiku výzkumu 
a uvádí krátké biografie respondentů. Druhá polovina textu se již zabývá výsledky analýzy 
získaných dat. 

                                                           
1 Tato stať je zkrácenou verzí stejnojmenné bakalářské práce, obhájené v červnu 2007 na Katedře antropologie 

FF ZČU v Plzni. Tam je možné najít podrobnější informace týkající se teoretických východisek, metodiky 
výzkumu, biografie respondentů a další výsledky analýzy. 
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1 ANALÝZY RECEPCE 

Aby bylo možné vyhodnocovat způsoby interpretace televizního pořadu, je nutné vyjít 
z podmínky, že pořad má charakter textu. Ien Angová tvrdí, že na televizní program je 
možné nahlížet jako na text, protože se jedná o systém reprezentací skládající se ze specific-
ké kombinace audiovizuálních znaků (Ang, 1996, s. 27). Primární funkcí každého textu pak 
je, že mu jsou přisuzovány určité významy. V pojetí Johna Fiskeho je pro koncept televizní-
ho textu důležitá interpretace publikem. Vlastností každého takového televizního textu je 
jeho polysémie, tudíž možnost, že tentýž text může být různými diváky interpretován různě 
(Fiske, 2003; McQuail, 1999). Na samotnou interpretaci má potom vliv mnoho faktorů. 

Zájem o publikum a jeho kulturně podmíněnou recepci mediálních textů se prosazuje 
zejména v osmdesátých letech dvacátého století. Analýzy, které v té době vznikaly, vychá-
zely z předpokladu, že mediální text musí být čten skrze vnímání publika, které z těchto 
textů konstruuje své vlastní významy. Předpokládaly také, že diváci jednotlivých žánrů čas-
to vytváří interpretativní komunity, které sdílejí přibližně stejné zkušenosti a rámce poro-
zumění médiím. Výzkumy se zaměřily na konkrétní publika, mezi něž patřili příjemci růz-
ných televizních žánrů. S využitím kvalitativní etnografické metody braly v úvahu obsah 
textu i akt recepce (McQuail, 1999, s. 329). 

Z kritického kulturálního pohledu vycházel také důležitý výzkum Ien Angové (1996). 
Podobně jako řada dalších autorů, i ona zavrhovala abstraktní pojetí publika a konzumaci 
televizních pořadů považovala za subjektivní akt diváka. Zaměřila se zejména na způsob, 
jakým diváci seriálu Dallas zakouší potěšení z jeho sledování. Potěšení chápala jako potěšení 
z rozpoznávání a zajímalo ji tedy, co diváci v seriálu rozpoznávají. Pozornost věnovala me-
chanismům, které toto potěšení vzbuzují a vztahu mezi potěšením a ideologií. 

Pro následující stať je stěžejní zejména koncept tragické pocitové struktury. Angová tvr-
dí, že pro diváky je v seriálu realistické vnímání tzv. pocitové struktury. Pro tento pohled na 
realitu používá autorka termín emoční realismus. Seriál tvoří neustále měnící se posloupnost 
emocí a život je v něm pojímán jako věčné balancování mezi štěstím a neštěstím. Proto je 
možné tuto pocitovou strukturu nazvat tragickou pocitovou strukturou. Jde o určitý kom-
plex významů, který hraje roli pro konkrétní skupinu fanoušků. Je utvářena vlastní struktu-
rou mýdlové opery a melodramatickou metodou využívající různé melodramatické prvky. 

Dalšími významnými studiemi, které posloužily jako důležitý zdroj této práce, byla ana-
lýza recepce Dallasu Elihu Katze s Tamarou Liebesovou (Chandler, 2006; Katz – Liebes, 
2004; Underwood, 2003) a výzkum popularity britských a amerických mýdlových oper, 
kterým se zabývala Sonia M. Livingstoneová (Livingstone, 1998; Underwood, 2003).2 

 

                                                           
2 Přestože se ve své analýze zaměřuji na diváky telenovely, využívám teoretických poznatků zejména z výzkumů 

mýdlových oper. Samozřejmě si uvědomuji rozdíly mezi oběma žánry, nepovažuji je však v této souvislosti za 
zásadní. Analýzy recepce mýdlových oper přinesly řadu zjištění, ze kterých je vhodné vycházet i při analýze 
recepce telenovel. 
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2 METODIKA VÝZKUMU 

Pro studium recepce mediálního publika jsem použila kvalitativní výzkum a kombinova-
la více metod sběru dat. Nejdříve jsem začala sledovat internetovou diskusi diváků Rodin-
ných pout. Dále jsem do probíhající diskuse opakovaně umístila inzeráty a získala od někte-
rých přispěvatelů dopisy. Na základě témat diskuse a obsahu dopisů jsem pak vytvořila ná-
vod pro rozhovory. 

Dotazování provedené pomocí rozhovorů s návodem se stalo nejdůležitější metodou sbě-
ru dat. Návod představoval seznam otázek a témat, které jsem vytvořila na základě všech 
dosavadních zjištění a komplexně pokrýval danou problematiku. Výhodou takto vedených 
rozhovorů je, že jednotlivá interview probíhají poměrně strukturovaně, což ulehčuje jejich 
srovnání (Hendl, 2005, s. 174). Nevýhodou bylo, že jsem získala zejména informace, které 
jsem si vymezila v návodu, a respondenti se jen málo pouštěli do spontánního vyprávění. 
I přesto však rozhovory přinesly mnoho cenných informací a následující analýza vychází 
zejména z nich. 

Dotazování proběhlo v první polovině března 2007. Výběr respondentů byl podřízen 
dvěma kritériím. Prvním bylo záměrné sledování seriálu po dobu minimálně tří měsíců, 
čímž byli získáni respondenti, kteří jsou se seriálem dobře obeznámeni, a vyloučeni náhodní 
diváci. Druhým kritériem bylo, že seriál sledují dobrovolně a chtějí se na něj dívat. Elimino-
váni tím byli diváci, kteří se na seriál dívají za méně obvyklých okolností. Rozhovory se 
konaly v obývacích pokojích respondentů, byly natáčeny na diktafon a v průměru trvaly 60 
minut. Celkem bylo uskutečněno 14 rozhovorů, 12 z nich se ženami a 2 s muži. Dotazovaní 
byli ve věku 36 až 74 let. 

Další metodou bylo sledování internetové diskuse, které probíhalo od května 2006 do 
března 2007. V květnu 2006 jsem také do diskuse umístila inzerát, ve kterém jsem diváky 
požádala, aby mi na můj osobní e-mail poslali dopis týkající se jejich oblíbeného seriálu. 
Vzhledem k malému počtu obdržených dopisů, jsem svůj inzerát ještě dvakrát zopakovala, 
tentokrát v méně formálním znění. Všechny inzeráty však obsahovaly základní otázku: 
„Napište mi, prosím, proč se na seriál díváte, co se vám na něm líbí a co naopak nelíbí?“ Na-
konec jsem obdržela dopisy od 18 diváků, ve kterých mi sdělovali své názory na seriál, ko-
mentovali oblíbené postavy a udávali důvody, proč seriál sledují. Bohužel se v průběhu vý-
zkumu několikrát proměnila podoba seriálu i samotných internetových stránek. Proto se 
informace získané prostřednictvím internetu staly pouze doplňujícími daty pro analýzu. 

Vzhledem k tomu, že jsem ve svém výzkumu pracovala s velmi omezeným počtem re-
spondentů, nelze v žádném případě předpokládat statistickou reprezentativitu výsledků. 
Pomocí triangulace jsem se sice pokusila minimalizovat omezení vyplývající z jednotlivých 
metod sběru dat, nicméně podstatným omezením kvalitativních výzkumů je, že výsledky 
jsou snadněji ovlivněny výzkumníkem a jeho osobními preferencemi (Hendl, 2005, s. 53). 

 
3 BIOGRAFIE RESPONDENTŮ 

V kvalitativně zaměřených výzkumech je velmi důležité mít o respondentech údaje, kte-
ré ujasní jejich individuální postavení ve společnosti. Zde jsou uvedeny pouze nejzákladnější 
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údaje o respondentech, které pro zajištění anonymity uvádím pod falešnými jmény. Všech-
ny uvedené údaje byly platné v době konání rozhovorů, tudíž v březnu roku 2007. 

Aleně bylo v době konání rozhovoru 49 let. Absolvovala středoškolské odborné vzdělání 
s maturitou a pracuje jako školnice v mateřské škole. Má dvě dospělé děti a jednu vnučku. 
Ve společné domácnosti žije s manželem a dcerou. 

Blance bylo 47 let a má ukončené středoškolské odborné vzdělání s maturitou. Již deset 
let je úřednicí na městském úřadě, dříve pracovala u dopravních podniků a v knihovně. Obě 
její děti studují a domů jezdí pouze o víkendu. Většinu roku tráví doma sama, protože man-
žel vlivem svého zaměstnání bývá přibližně šest měsíců v roce mimo Českou republiku. 

Jaroslavě bylo 36 let, absolvovala střední odborné vzdělání s maturitou a pracuje jako 
učitelka v mateřské škole. Má jedno dítě, které navštěvuje základní školu, a společně s man-
želem bydlí všichni tři v jedné domácnosti. 

Karolíně bylo 53 let, absolvovala střední odborné učiliště bez maturity a pracuje jako ku-
chařka. Má dvě dospělé děti, jedno vnouče a v domácnosti žije s manželem. 

Ladě bylo 51 let. Od dokončení základní školy pracuje jako kuchařka. Má dvě děti, tři 
vnoučata a ve společné domácnosti žije pouze s manželem. 

Lence bylo 44 let, absolvovala gymnázium s odborným zaměřením a v současné době 
pracuje jako podnikatelka. Dříve prodávala v obchodě a delší dobu byla v domácnosti. Má 
jedno dospělé dítě. Ve společné domácnosti žije s manželem a dítětem. 

Mileně bylo v době konání rozhovoru 49 let. Absolvovala střední odbornou školu s ma-
turitou a pracuje jako učitelka v mateřské škole. Má dvě studující děti, které bydlí samostat-
ně. Ve společné domácnosti žije Milena pouze s manželem, vnoučata zatím nemají. 

Miroslavě bylo 47 let, má středoškolské odborné vzdělání s maturitou a je učitelkou 
v mateřské škole. V domácnosti bydlí společně s dvěma dětmi, manželem a tchyní. Obě děti 
studují na vysoké škole a domů jezdí většinou jen o víkendu. 

Petře bylo 55 let. Absolvovala střední odbornou školu s maturitou a pracuje jako učitelka 
v mateřské škole. Má dvě děti a dvě vnoučata, žije pouze s manželem. 

Radce bylo 74 let, má středoškolské odborné vzdělání s maturitou a v současné době je 
v důchodu. Dříve pracovala jako zdravotní sestra. Žije s manželem, mají dvě dospělé děti 
a čtyři vnoučata. 

Romanovi bylo 47 let, absolvoval vysokou školu a pracuje jako podnikatel. Má jedno do-
spělé dítě, které s ním pracuje v domácí firmě. V domácnosti bydlí s manželkou, dcerou 
a jejím přítelem. 

Simoně bylo 40 let, absolvovala střední odborné vzdělání s maturitou a pracuje jako 
zdravotní sestra. Má jedno dítě z prvního manželství a druhé se současným manželem, se 
kterým žije již čtrnáct let. Ve společné domácnosti Simona žije s manželem, oběma dětmi 
a tchánem. 

Václavovi bylo 61 let, má středoškolské odborné vzdělání s maturitou a v současné době 
je v důchodu. Dříve pracoval jako řidič autobusu. Má dvě dospělé děti a dvě vnoučata. 
V domácnosti žije pouze s manželkou. 
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Žanetě bylo 53 let, absolvovala středoškolské odborné vzdělání s maturitou a pracuje 
v mateřské škole jako učitelka. Má jedno dospělé dítě, které již bydlí samostatně. Žaneta je 
vdova a žije sama. 

 
4 DIVÁCKÁ INTERPRETACE SERIÁLU 

V rozhovorech s respondenty jsem se věnovala několika různým tématům. Hovořili jsme 
o postavách, ději a prostředí seriálu, jeho popularitě i o mediálním chování samotných re-
spondentů. Výsledkem analýzy pak byla zjištění z několika různých oblastí. V této stati se 
však budu zabývat pouze některými z nich. 

Seriál Rodinná pouta je vysílán dvakrát týdně ve stejnou dobu. Z této pravidelnosti vysí-
lacího schématu může vznikat u diváků závislost (Volek, 1998, s. 25). Konzumační pravi-
delnost a strukturaci času podle televizního vysílání si respondenti často uvědomovali. 
Vnímali tedy, že jim sledování Rodinných pout poměrně výrazně organizuje časový rozvrh 
a tím také zasahuje do jejich soukromého života. 

Přestože někteří respondenti uvedli, že je tato organizace času podle seriálu obtěžuje, 
většina z nich ji spíše uvítala. Úterní a čtvrteční večery pro ně často znamenaly čas na odpo-
činek, relaxaci a únik od problémů každodenního života. Na tento jev upozorňovala také 
Livingstoneová, která eskapismus zařadila mezi osm nejdůležitějších kategorií, proč jsou 
mýdlové opery tak populární (Livingstone, 1998, s. 57). Únik od reality však není charakte-
ristický jen pro audiovizuální média. Janice Radwayová například tvrdí, že je typický pro 
čtenářky „červené knihovny“ (Radway, 2004; Reifová, 2004). Diváci Rodinných pout proka-
zatelně využívají seriál k pravidelnému odpočinku a úniku od vlastních problémů. Oddych 
a relaxaci pociťovali zejména pracující respondenti a z rozhovorů vyplynulo, že je pro ně 
tato funkce seriálu velmi důležitá. Jedním z důležitých témat výzkumu bylo odhalit, zda 
jsou diváci schopni přistupovat k textu individuálním způsobem a přisuzovat mu své vlastní 
významy. 

Diferencovaný přístup diváků k mediálnímu textu se nejvíce projevil při interpretaci po-
stav a prostředí seriálu. Respondenti zmiňovali mnoho postav, které interpretovali různými 
způsoby. Každý si v nich nacházel určité klady a zápory, které často korespondovaly s osob-
ní zkušeností. Čtení a hodnocení postav bylo ovlivňováno mnoha aspekty osobního života 
diváků. Velké množství postav a několik dějových linií umožňuje divákům sledovat buď vše 
najednou, nebo určitou skupinu postav preferovat. Diváci často preferovali postavy a záplet-
ky v závislosti na svém věku. Mladí diváci si více všímali mladých postav a jejich problémů, 
starší diváci se více zaměřili na starší generaci postav a herců. Znatelný vliv na interpretaci 
mělo také pohlaví a zaměstnání respondenta. 

I přes řadu konkrétních důkazů odlišného čtení se objevily některé postavy, které byly 
opakovaně interpretovány stejně. Lze proto předpokládat, že skutečně existují jistá shodná 
schémata interpretace, jež jsou společná určité skupině diváků. Způsoby, kterými se tyto 
společné vzorce utváří, nejsou z výsledků výzkumu jednoznačné. Pravděpodobně však nee-
xistuje nekonečné množství interpretací a diváci jsou schopni vnímat část textu uniformním 
způsobem. 
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4.1 Vnímání děje a realističnosti seriálu 
Pro děj mýdlových oper je charakteristické časté opakování stejných motivů. Jejich nara-

tivní struktura je tím radikálně odlišná od ostatních filmových forem. Vyprávění v nich 
nikdy nevrcholí, namísto toho se jedná o posloupnost neustále se nabalujících překážek 
a problémů (Fiske, 2003, s. 182 – 183). Diváci tak děj nevnímají jako přímočaré vyprávění, 
ale jako nekonečný sled zvratů mezi dobrým a zlým (Sedláková, 2001, s. 131). U telenovel je 
tomu ale naopak. Jejich melodramatická forma je postavena na očekávání šťastného konce 
(Binková, 2006) a tímto způsobem vnímají děj i diváci Rodinných pout. Respondenti velmi 
často upozorňovali na „umělé prodlužování“ děje a tvrdili, že je pro ně důležité zjistit, jak to 
všechno dopadne. 

„Dívám se od začátku. Seriál mě vtáhl do děje a chtěla bych vědět, jak to bude pokračovat. A jak to hlavně 
dopadne.“ (Karolína)  
„Dívam se, abych věděla, jak to dopadne. Když už jsem u Pout strávila tolik času, tak abych se dopídila ně-
jakýho konce, kdy už konečně bude zlo potrestáno.“ (Petra) 

Nicméně v telenovelách i melodramatech je důležité zejména to, co se stane před rozře-
šením. V těchto seriálech patří důraz na emoce a neustálé přibývání problémů k základním 
charakteristikám žánru (Ang, 1996; Binková, 2006). Respondenti ale vnímali nabalující se 
zápletky spíše jako negativní rys seriálu, který jen oddaluje očekávané ukončení. 

Dotazovaní si uvědomovali, že extrémní nakupení problémů v rámci jedné rodiny není 
možné a opakovaně hovořili o „nereálnosti“, „vykonstruovanosti“ a „překombinovanosti“. 
Používání těchto slov naznačuje další velmi významný způsob, kterým diváci seriál vnímali 
a hodnotili. Angová ve své knize nazvané Watching Dallas: Soap Opera and the Melodrama-
tic Imagination (1996) věnuje velký prostor „realističnosti“ a „nerealističnosti“ Dallasu. Ten-
dence hodnotit seriál v těchto kategoriích měli i diváci Rodinných pout. Někteří tvrdili, že 
je opravdu „ze života“, jiní používali termín „realistický“, ale mnohokrát jsem se setkala také 
s názory, že je dost „nerealistický“. Již zmiňované „prodlužování“ a „nerealističnost“ záple-
tek vnímalo překvapivě hodně respondentů, kteří se na seriál dívají. 

„Je to sice seriál ze života, ale někdy taky dost přitažené za vlasy. … Současný příběh se mi zdá dost zamo-
tanej, místama až překombinovanej.“ (Lenka)  
„Idea s dědictvím asi seriál zachránila, i když je to dost vykonstruované a nereálné… Vlastně mě zaujal 
tím, že to byl příběh rodiny podnikatelů, ale teď už je to jen jedna z dějových větví. A i ty dokážou zauj-
mout. Některé postavy jsou stálice, jiné se jen mihnou. Je to jako ze života.“ (Roman) 

Diváci si dobře uvědomují, že příběh zcela neodpovídá realitě vnějšího světa, přesto se 
ale dívají. Někdy tvrdí, že to tak musí být, protože nadměrný počet problémů udržuje děj 
seriálu. Jiní zas své sledování obhajují dobrými hereckými výkony. Nabízí se zde však otáz-
ka, jak to, že někteří respondenti nejdříve tvrdí, že je „to dost nerealistické“ a „překombino-
vané“, a vzápětí dodají, že jde o příběhy „ze života“. Co je tedy na seriálu „ze života“? 

Zdánlivý paradox je jednoduše vysvětlitelný konceptem tragické pocitové struktury 
(Ang, 1996, s. 45). Angová tvrdí, že realistická zkušenost popisovaná fanoušky Dallasu se 
nevztahuje ke kognitivní úrovni, ale je situována na úrovni emocionální. Pro diváky je 
v seriálu reálná subjektivní zkušenost světa, kterou autorka nazvala tragickou pocitovou 
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strukturou. Divákům se totiž „ze života“ jeví zejména obyčejné problémy lidí, postavy, které 
balancují mezi štěstím a neštěstím stejně tak, jako to diváci zakouší v každodenním životě. 
Realita se u Rodinných pout, stejně jako v případě, který popisuje Angová, odehrává na 
emoční úrovni, nikoliv v rozpoznávání objektivní reality světa. A podle Angové právě skrze 
tragickou pocitovou strukturu získávají diváci ze seriálu potěšení. 

Tento způsob získávání potěšení je velmi důležitý, protože vychází ze samotné struktury 
seriálu a je společný pro všechny mýdlové opery (Ang, 1996). I přes malé odlišnosti 
v žánrech je z výzkumu patrné, že tímto způsobem vnímají diváci i českou telenovelu Ro-
dinná pouta a tragická pocitová struktura je důležitým komplexem významů charakteristic-
kým pro diváky těchto žánrů. Pochopitelně stejně jako Angová musím dodat, že se samo-
zřejmě nejedná o jediný způsob, kterým mohou diváci získávat potěšení. Mohou existovat 
různé individuální důvody, vycházející z osobní zkušenosti diváka, které nelze blíže specifi-
kovat. 

Také je nutné ještě zmínit, že označení některých situací v seriálu za „nepřirozené“ 
a „nereálné“ naznačuje ještě jeden důležitý fakt. Někteří respondenti se v rozhovorech vyjá-
dřili, že seriál při vysílání komentují nebo že se o něm po odvysílání baví v práci. Uvedli, že 
je to často právě „nereálná“ situace, která si zaslouží nějaký komentář nebo se přímo stane 
tématem rozhovoru. Na skutečnost, že si zejména ženy povídají o televizních pořadech se 
svými přítelkyněmi a kolegyněmi z práce, poukázal již David Morley (2004). Zejména pak 
mýdlové opery svým repetitivním charakterem umožňují pravidelnou konverzaci. Zde je 
však důležité, že se jedná často o kritiku nereálných prvků seriálu. „Základním předpokla-
dem užívání médií je schopnost porozumět jejich obsahům. To předpokládá určitý stupeň 
vzdělání, resp. gramotnosti ve vztahu k médiím.“ (Jirák – Köpplová, 2003, s. 97) Gramotnos-
tí zde autoři myslí zejména schopnost číst, schopnost porozumět obrazu, ale také pochopení 
vzniku a nabízeného významu mediovaných sdělení. Respondenti opakovaně rozpoznávali 
situace, které jim připadaly nereálné. Prokázali tak dobrou obeznámenost s tím, že seriál je 
televizní fikcí, kterou nám média nabízí. Uvědomují si tedy, že seriál je konstrukcí scénáris-
ty, což je velmi důležitou součástí mediální gramotnosti. 

 

4.2 Popularita seriálu 
Díky dlouhodobé vysoké sledovanosti pořadu jsem se v jedné části rozhovoru zaměřila 

také na samotný seriál a jeho popularitu. Pozornost jsem věnovala zejména české výrobě 
seriálu a telenovele jako žánru. Všichni dotazovaní měli určitou představu o telenovelách. 
Když byli vyzváni, aby je charakterizovali, většina z nich dokázala vyjmenovat alespoň ně-
které typické znaky. Často je respondenti popisovali jako dlouhé seriály o lásce a penězích, 
kde na sebe jednotlivé díly navazují. Název telenovela spojovali se Španělskem a Jižní Ame-
rikou. Tyto zahraniční seriály většinou hodnotili dosti negativně a často uváděli, že je nesle-
dují. 

Na druhou stranu si ale poměrně dobře uvědomovali, že Rodinná pouta mají se zahra-
ničními telenovelami shodné rysy. Musí zde tedy existovat nějaký jiný důvod nebo důvody, 
proč se na ně dívají. Česká výroba seriálu je pravděpodobně jednou z několika možných 
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odpovědí. Respondenti oceňovali, že v seriálu hrají čeští herci a často se také zajímali o je-
jich soukromý život. Těmto diváckým zájmům samozřejmě velmi napomáhá, že se jedná 
o české herce, protože se často objevují v běžně dostupných médiích. Samotné herecké vý-
kony v seriálu pak většina respondentů hodnotila velmi pozitivně. Česká výroba seriálu je 
pravděpodobně pro diváky velmi důležitá. Poskytuje jim potěšení nejen z dobrých herec-
kých výkonů známých i neznámých herců, ale i možnost dozvědět se více o jejich osobním 
a profesním životě. 

Během rozhovorů jsem také narazila na jednu velmi často zmiňovanou skutečnost, která 
sice pravděpodobně není hlavním důvodem vysoké popularity, nicméně k ní jistým dílem 
přispívá. Mnoho respondentů totiž projevilo zálibu ve sledování interiérů domácností, oble-
čení postav a estetického zpracování seriálu. 

„Všímam si interiérů, i když rodina Rubešových není průměrná česká rodina. Všímám si stylu oblíkání, 
chování. … Nevim proč, ale hodně se mi líbí třeba výzdoba salónu, který teď má Andrea. Líbí se mi kon-
krétně kruhové skleněné výplně ve zdi, asi s přírodninami, je to efektní.“ (Petra)  
„Interiéry a kostýmy jsou velmi pěkné, vkusné a inspirativní. Ráda je sleduji. Zejména oblečení Andrey je 
promyšleno do detailu v každé situaci. A domácnosti jsou taky pěkně promyšlený.“ (Miroslava) 

Přestože Rodinná pouta jsou telenovela, jsou již několik let vysílána v hlavním vysílacím 
čase. Takové pořady samozřejmě vyžadují i určité estetické standardy a zvýšené produkční 
náklady. Luxusní vzhled proto není v případě „primetimové“ telenovely nebo mýdlové ope-
ry ničím výjimečný (Ang, 1996; Volek, 2006). Sledování interiérů a kostýmů se však pro 
české diváky stalo nejen příjemným, ale často také inspirativním. Možná právě proto, že jde 
o český seriál a „české seriálové rodiny“, hledají diváci inspiraci i pro vlastní bydlení a oblé-
kání. 

Důležité je připomenout, že toto chování jsem vypozorovala na své skupině respondentů 
a inspiraci hledaly v seriálu zejména ženy. Zároveň se také tyto respondentky vyjádřily, že 
ústřední rodinu seriálu považují za „vyšší českou společnost“. Podle Gerbnerovy kultivační 
teorie sledování televize postupně vede k přijetí přesvědčení o povaze sociálního světa 
(McQuail, 1999, s. 397). Divačky si tak podle této teorie zkonstruovaly obraz domácnosti 
vyšší třídy české společnosti. 

Děj seriálu Rodinná pouta je z velké části soustředěn kolem rodiny Rubešových. Statuso-
vé postavení této rodiny není tvůrci seriálu nijak oficiálně definováno, ale podstatné zde je, 
že většina respondentů ji považuje za vyšší třídu. Skupina mých respondentů byla ze statu-
sového hlediska poměrně homogenní. Vyjdu-li z třídního rozvrstvení západní společnosti 
podle Anthonyho Giddense (1999, s. 265 – 267), lze všechny respondenty přiřadit do střední 
třídy. Z řady rozhovorů také vyplynulo, že se sami respondenti také za příslušníky střední 
třídy považují. Fakt, že téměř všechny ženy považovaly interiéry a oblečení za inspirativní, 
naznačuje tedy jisté tendence střední třídy přiblížit se standardům třídy vyšší. Respondent-
ky, které vnímají hrdiny a prostředí seriálu za statusově vyšší českou společnost, nacházejí 
v této mediálně konstruované představě inspiraci pro vlastní vzestup. Toto zjištění nepo-
chybně patří mezi velmi zajímavé, přesto málo probádané oblasti užívání a vlivu médií. Ne-
chávám tedy otázky vznikající v této souvislosti otevřené, protože jejich zodpovězení by si 
vyžádalo více pozornosti a pravděpodobně i jiný přístup k datům a jinou výchozí literaturu. 
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ZÁVĚR 

V této stati jsem se zaměřila na diváckou recepci telenovely Rodinná pouta a vycházela 
jsem z představy aktivního publika. Na konkrétním českém publiku jsem zjišťovala, zda jsou 
diváci schopni přisuzovat mediálním sdělením vlastní významy a jakým způsobem tento 
seriál interpretují. 

Během necelého jednoho roku jsem provedla kvalitativní výzkum, ve kterém jsem kom-
binovala tři metody sběru dat. K dispozici jsem měla přibližně 2000 internetových příspěv-
ků, 18 dopisů a 14 rozhovorů. Pouze data z rozhovorů mi však poskytla alespoň částečné 
profily jednotlivých respondentů, a proto výsledná analýza vychází zejména z výpovědí 
osobně dotazovaných diváků. 

Respondenti prokázali schopnost preferovat v seriálu některé postavy i dějové linie a je-
jich preference korespondovaly s osobními zkušenostmi. Děj seriálu vnímali lineárním způ-
sobem, a nikoliv cyklicky, jak je charakteristické pro mýdlové opery (Ang, 1996; Binková, 
2006; Volek, 1998). Obdobně jako v mnoha předcházejících výzkumech i publikum Rodin-
ných pout hodnotilo seriál v kategoriích „realistický“ a „nerealistický“. Detailní analýzou 
výpovědí respondentů se podařilo odhalit, že diváci vnímají český seriál podobným způso-
bem, který Angová popsala u diváků Dallasu. Skrze tragickou pocitovou strukturu diváci 
vidí seriál jako střídání dobra a zla a to jim přináší potěšení, neboť jim to připomíná jejich 
vlastní každodennost. Považují Rodinná pouta za reálná ve smyslu emočního realismu, což 
podle Angové patří mezi základní způsob přisuzování významů mýdlovým operám (Ang, 
1996). 

Lze proto předpokládat, že se skutečně vyskytují jistá shodná schémata interpretace, jež 
jsou společná určité skupině diváků. Pravděpodobně tedy neexistuje nekonečné množství 
interpretací a diváci jsou schopni vnímat část textu uniformním způsobem. Analýza nazna-
čila také několik jevů, kterým by mělo být v budoucnosti věnováno více pozornosti. Zejmé-
na inspirace, kterou divačky v telenovele nacházejí a vyhledávají, je jedním z nejzajímavěj-
ších zjištění celé analýzy. Otázky, které se v této souvislosti otvírají, sice stojí za hranicemi 
mé stati, ale nepochybně by se nad nimi mělo dále uvažovat. 
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The Reception Analysis of the Czech Telenovela Rodinná pouta 

Abstract 

This article deals with the reception of a television text by its viewers. The research is in line with the cri-
tical paradigm of media studies and the theory of an active viewer. The goal of the qualitative research was 
to analyse the viewers’ reception of the Czech telenovela Rodinná pouta. The results of the research argue 
that viewers are active and decode the text from their individual position. The very important finding of 
the analysis is that the Czech telenovela evokes the tragic structure of feeling. This structure constitutes 
the complex of the meanings that are important for a certain group of fans. It is an evidence that viewers 
of telenovela are able to make an interpretative community, that has uniform interpretative ways. 
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