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DOKUDRÁMA A JEJ PODOBY V SÚČASNOM 
SLOVENSKOM MEDIÁLNOM PROSTREDÍ 

 
Marián Gladiš 

 
Abstrakt 

Jedným z najpopulárnejších programových typov súčasných elektronických médií je do-
kudráma – špecifický hybridný žáner kombinujúci dokumentárne princípy zaznamená-
vania skutočnosti s prvkami dejovej dramatizácie. Odborní kritici však pripúšťajú, že je 
zároveň aj jedným z najkontroverznejších žánrov; najväčším zdrojom ich výhrad je vyso-
ká miera zahmlievania, znejasňovania, resp. znezreteľňovania hranice medzi vonkajšou 
realitou a autorskou fikciou. Na jednej strane totiž dokudráma tematicky vychádza 
z udalostí, ktoré sa reálne udiali (spravidla rekonštruuje historicky významné udalosti 
alebo mimoriadne prípady s celospoločenským dosahom), tomu však celkom nezodpo-
vedá forma spracovania, ktorá je zvyčajne založená na fiktívnych dramatizačných postu-
poch. V našom príspevku sa zameriame na podoby dokudrámy v súčasnom slovenskom 
mediálnom prostredí. 
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TERMINOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ 

edným z dôvodov, prečo je televízia považovaná za najväčšieho zabávača 
súčasnosti, je – podľa J. Musila (2003, s. 59) – ekonomický dôvod: najmä 

distribučné náklady sú v prípade televízie výrazne nižšie ako pri iných ty-
poch masmédií. Základným problémom televíznej zábavy je však nedostatok 
kvalitných programov, ktoré dokážu nielen upútať, ale aj dlhodobo udržať 
pozornosť masmediálneho obecenstva. Televízni tvorcovia sa tento nedosta-
tok usilujú riešiť produkciou nových typov programov, na čo využívajú rôzne 
metódy a postupy. Jedným z najefektívnejších je žánrová hybridizácia (žán-
rový synkretizmus). 

Hybridné žánre vznikajú interferenciou (t. j. vzájomným ovplyvňovaním, 
prenikaním, prelínaním, resp. krížením) minimálne dvoch tradičných, zdro-
jových žánrov. Inými slovami, žánrová hybridizácia sa vzťahuje na také – 
v našom prípade masmediálnymi kanálmi šírené – komunikáty, ktoré vyka-
zujú rozoznateľný štýl, príbeh, štruktúru a charakteristiku dvoch alebo viace-
rých tradičných žánrov (porov. Stadler – McWilliam, 2009, s. 221). Domnie-
vame sa, že v televíznom prostredí bola žánrová hybridizácia determinovaná 
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kontinuálnym poklesom diváckeho záujmu o pôvodné, žánrovo „rýdze“ for-
my programov (ako sme už uviedli, na ich základoch vznikajú nové, hybridné 
programové typy), a teda hybridizácia môže byť vnímaná – najmä z hľadiska 
programovej tvorby – ako dôkladne premyslená marketingová stratégia: spá-
janím, zlučovaním, miešaním, krížením tradičných žánrov rastie divácka at-
raktivita takto kreovaných programov, ktoré navyše posilňujú svoj trhový 
podiel tým, že koncentrujú záujem viacerých segmentov televízneho publika 
na jeden mediálny komunikát. 

Vďaka hybridizačným procesom vzniklo aj v masmediálnom priestore via-
cero nových žurnalistických žánrov, ako napr. dokusoap, dokudráma či do-
kukomédia. V ďalších častiach našej práce upriamime pozornosť na hybridný 
žáner dokudrámy. 

 
DOKUDRÁMA: VYMEDZENIE A OBSAH POJMU 

Dokudráma (v originálnej podobe docudrama, kompozitum zložené z ang-
lických slov documentary a drama – dokumentárna dráma) je špecifický hyb-
ridný televízny, resp. filmový žáner, ktorý spája do jedného celku dokumen-
tárny princíp zaznamenávania reality s prvkami dejovej dramatizácie (Rus-
nák, 2010, s. 161). Pre tento typ programov sa tiež zvykne používať označenie 
dramatizačný alebo dramatizovaný dokument. Odborníci pripúšťajú, že je 
jedným z najpopulárnejších, zároveň však aj najkontroverznejších programo-
vých typov súčasných elektronických masových médií. Najväčším zdrojom 
napätia a výhrad odborných kritikov je „vysoká miera zahmlievania hranice 
medzi vonkajšou realitou a autorskou fikciou“ (tamže). 

P. Mikuláš v tejto súvislosti dodáva (2011, s. 39), že dokudráma primárne 
vychádza z udalostí, ktoré sa stali vo vonkajšej realite nezávisle na médiu, ale 
forma, ktorou sa týchto tém zmocňuje, je obvykle založená na fiktívnych 
dramatizačných postupoch. „Dramatizačné dokumenty sú síce inšpirované 
skutočnými udalosťami, ale ich prísna selekcia narúša komplexnú predstavu 
diváka o sociálnej realite.“ 

Dokumentárna dráma kladie dôraz na naratívnu zložku (najmä vďaka to-
mu pripomína žánre umeleckej literatúry). Z hľadiska technickej realizácie 
preferuje tzv. amatérsku kameru a eventuálne aj menej kvalitný obraz a zvuk, 
a to „v súlade so snahou vyvolať u diváka dojem autentickosti daných scén 
a sekvencií“ (tamže). Tematicky sa venuje najmä dokumentárnym rekon-
štrukciám závažných trestných činov, ale aj historicky významným alebo 
mimoriadne tragickým udalostiam celospoločenského charakteru. 
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Spoločným znakom týchto programov – ako konštatuje J. Rusnák (2010, 
s. 162) – je používanie klasických štandardov televíznej žurnalistiky, vďaka 
čomu finálny text nadobúda formálny štýl spravodajských, resp. spravodaj-
sko-publicistických blokov. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že 
v štruktúre dramatizovaných dokumentov sa prejavuje rozdielna miera za-
stúpenia dramatizačných a spravodajsko-publicistických metód a postupov – 
v niektorých prípadoch prevláda línia dramatizácie (širší priestor sa tu otvára 
pre prostriedky umeleckej fikcie), v iných prevažujú časti dokumentárnej 
fakticity (výpovede priamych účastníkov alebo očitých svedkov dramatizo-
vanej udalosti, ohlasy odborníkov, autentické filmové zábery, resp. zvukové 
nahrávky, historické fakty, dobové mapy, fotografie, dokumenty a pod.; po-
drobnejšie sa tomu budeme venovať v ďalších častiach práce). 

Žáner dokudrámy u nás zaznamenáva kontinuálny vzostup diváckeho zá-
ujmu, čomu sa prispôsobuje aj pôvodná televízna tvorba. Verejnoprávna tele-
vízia (RTVS) odvysielala seriály Najväčšie kriminálne prípady Slovenska 
(2006), Záhady SK (2007), Návrat tanečnice (2009; televízia ho vo svojich in-
formačných materiáloch charakterizovala ako „dokumentárny film s hranými 
scénami“ o osude Dr. Josefa Poláka, prvého riaditeľa Východoslovenského 
múzea v Košiciach po vzniku ČSR, a zdôraznila, že „hrané scény, ktoré v slo-
venských dokumentoch nie sú bežné, boli do filmu zaradené v záujme doko-
nalejšieho vykreslenia obdobia začiatku 20. storočia“),1 Slovenské rody (2010 
– „filmový dokumentárny seriál s hranými epizódami“ o histórii šľachtického 
rodu Turzovcov „s prvkami fikcie“)2 alebo koprodukčný seriál Cyril a Metod: 
Apoštoli Slovanov (2013). Komerčná televízia Markíza zaradila do svojho 
programu dokudramatický seriál Najväčšie tragédie Slovenska (2007, 2008). 

 
Dokudráma: terminologické poznámky 

Skutočnosť, že termín dokudráma a jeho ekvivalenty dramatizačný či 
dramatizovaný dokument ešte nie sú v slovenskej (nielen mediálnej) praxi 
celkom etablované, možno názorne ilustrovať na príklade pôvodnej sedem-
dielnej dokudrámy Slovenské rody, konkrétne na jej prvej časti s názvom Po 
stopách Turzovcov: Juraj Turzo z Levoče (STV/RTVS, 2010; réžia: Matúš Oľ-
ha, scenár: Marián Tkáč, dramaturgia: Štefan Fejko; dĺžka: 00:25:47). 

                                                      
1 Podrobnejšie pozri Návrat tanečnice: Premiéra dokudrámy košických tvorcov STV – 

http://www.stv.sk/stv/press/navrat-tanecnice-premiera-dokudramy-kosickych-tvorcov-stv/ 
2 Podrobnejšie pozri Slovenské rody – http://www.stv.sk/relacieaz/dvojka/slovenske-rody/ 
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Tvorcovia ju v úvodných titulkoch nesprávne označili ako „dokumentárny 
film“, čo je evidentne v rozpore – logickom, terminologickom a aj žánrovom 
– so záverečnými titulkami, ktoré sa začínajú – ako to býva pravidlom v prí-
pade filmových umeleckých diel – menoslovom účinkujúcich, teda hereckým 
obsadením (obrázok č. 1), následne pokračujú zoznamom umeleckých členov 
realizačného tímu (napr. umelecký maskér, masky, výroba scény, výroba kos-
týmov atď.), ktorí na realizácii dokumentárnych filmov neparticipujú. 

Označenie „dokumentárny film“ nekorešponduje ani s celkovou kompozí-
ciou filmu, v rámci ktorej sa pravidelne striedajú historické hrané scény – 
odohrávajúce sa v prírodných exteriéroch a predovšetkým v štúdiových inte-
riéroch (obrázok č. 2) – s dokumentárnymi pasážami prezentujúcimi historic-
ké fakty, dobové mapy, dokumenty a reakcie odborníkov, konkrétne historika 
doc. PhDr. Mariána Skladaného, CSc., ktorý sa vedecky špecializuje na hos-
podárske dejiny územia dnešného Slovenska v 15. a 16. storočí (obrázok č. 3): 

 
úvodné titulky 00:00 – 00:33 

úvodná, hraná pasáž 00:34 – 03:42 

dokumentárna pasáž 03:43 – 11:05 

hraná pasáž 11:06 – 12:17 

dokumentárna pasáž 12:18 – 13:47 

hraná pasáž 13:48 – 14:34 

dokumentárna pasáž 14:35 – 15:48 

hraná pasáž 15:49 – 16:11 

dokumentárna pasáž 16:12 – 21:10 

hraná pasáž 21:11 – 22:17 

dokumentárna pasáž 22:18 – 22:46 

hraná pasáž 22:47 – 23:11 

dokumentárna pasáž 23:12 – 23:23 

záverečná, hraná pasáž 23:24 – 24:37 

záverečné titulky 24:38 – 25:47 
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Obrázok č. 1: Časť záverečných titulkov dokumentárnej drámy Slovenské rody 
(s menoslovom účinkujúcich hercov; zdroj: YouTube.com) 

 
 

Obrázok č. 2: Hraná časť dokumentárnej drámy Slovenské rody 
(štúdiový interiér: Imrich Turzo, v popredí, a sluha Valent; zdroj: YouTube.com) 
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Obrázok č. 3: Dokumentárna časť dramatizovaného dokumentu Slovenské 
rody (odborný komentár: historik doc. PhDr. Marián Skladaný, CSc.; zdroj: 

YouTube.com) 

 
Z uvedeného vyplýva záver, že televízny seriál Slovenské rody nie je do-

kumentárnym cyklom, ako tvorcovia mylne uviedli v úvodných titulkoch: za 
vhodnejšie možno považovať označenie „filmový dokumentárny seriál s hra-
nými epizódami“, ktoré STV použila vo svojich informačných materiáloch, 
ani toto označenie však nie je terminologicky korektné – rovnako ako ozna-
čenie „dokumentárny film s hranými scénami“ použité v prípade filmu Ná-
vrat tanečnice, ktorý patrí do identickej žánrovej skupiny. 

V záujme zachovania terminologickej korektnosti odporúčame používať 
názvoslovne „ukotvený“ internacionalizmus dokudráma alebo jeho slovenské 
ekvivalenty dokumentárna dráma, dramatizovaný dokument, resp. dramati-
začný dokument. 

 
Členenie dokudrámy 

Ako sme už uviedli, v štruktúre dramatizovaných dokumentov sa prejavu-
je rozdielna miera zastúpenia dramatizačných a dokumentárnych postupov. 
Domnievame sa, že na základe toho môžeme vyčleniť dva základné typy do-
kumentárnej drámy, ktoré sme si – nateraz len pracovne – označili ako faktu-
álny a umelecký typ dokudrámy. 
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Tento náš úsudok sa pokúsime verifikovať na základe rozboru dvoch dra-
matizovaných dokumentov – seriálov Slovenské rody a Cyril a Metod: Apoš-
toli Slovanov. Signifikantným znakom pre zaradenie konkrétnej sekvencie ku 
konkrétnej zložke – či už dokumentárnej, alebo hranej – bude buď prítom-
nosť hereckých výrazových prostriedkov (v prípade hraných častí), alebo vý-
skyt postupov typických pre dokumentárny film (v prípade dokumentárnych 
pasáží). Rovnakým spôsobom dekomponujeme úvodné diely oboch rozobera-
ných seriálov (Slovenské rody – Po stopách Turzovcov: Juraj Turzo z Levoče; 
resp. Cyril a Metod: Apoštoli Slovanov – Bratia zo Solúna). Na základe súčtu 
časov trvania jednotlivých zložiek pričleníme konkrétny film buď k typu fak-
tuálnej dokudrámy (v prípade, že vyše 50 % celkovej dĺžky filmu, resp. časti 
seriálu tvorili dokumentárne postupy), alebo k typu umeleckej dokudrámy 
(vprípade, že viac ako 50 % celkového času trvania filmu, resp. časti seriálu 
tvorili dramatizačné postupy). 

 
Faktuálna dokudráma 

Pri pohľade na už uvedenú kompozíciu úvodnej časti dokudrámy Sloven-
ské rody a predovšetkým na jej časovú stopáž môžeme jednoznačne konštato-
vať, že zreteľne prevažujú časti dokumentárnej fakticity, ktoré tvoria takmer 
dve tretiny z dĺžky celého filmu (konkrétne 15:47 z 25:47 min., teda 61,22 
%). Tento film by sme teda mohli priradiť k faktuálnemu typu dramatizova-
ného dokumentu – podľa nášho členenia ide teda o faktuálnu dokudrámu. 

 
Graf č. 1: Pomer medzi dokumentárnymi a hranými časťami dokudrámy 

Slovenské rody 
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Umelecká dokudráma 

V prípade iných dramatizovaných dokumentov môžu dominovať – ako 
sme už skôr uviedli – dramatizačné postupy, teda línia dramatizácie. Omnoho 
širší priestor sa tu otvára pre prostriedky umeleckej fikcie, ako to bolo napr. aj 
v prípade štvordielneho koprodukčného seriálu Cyril a Metod: Apoštoli Slo-
vanov. V jeho prvej časti pod názvom Bratia zo Solúna (2013; réžia: Petr Ni-
kolaev, scenár: Miroslav Oščatka, dramaturgia: Jan Otčenášek a Scarlett Ča-
nakyová; dĺžka: 00:52:22) jednoznačne prevažujú hrané časti, ktoré zaberajú 
až 44:17 min., teda 84,57 % z celkovej dĺžky filmu: 

 
úvodné titulky 00:00 – 01:35 

úvodná, dokumentárna pasáž 01:36 – 02:52 

hraná pasáž 02:53 – 10:22 

dokumentárna pasáž 10:23 – 10:41 

hraná pasáž 10:42 – 14:20 

dokumentárna pasáž 14:21 – 14:45 

hraná pasáž 14:46 – 20:10 

dokumentárna pasáž 20:11 – 20:24 

hraná pasáž 20:25 – 20:34 

dokumentárna pasáž 20:35 – 20:45 

hraná pasáž 20:46 – 21:00 

dokumentárna pasáž 21:01 – 21:18 

hraná pasáž 21:19 – 32:45 

dokumentárna pasáž 32:46 – 33:04 

hraná pasáž 33:05 – 37:02 

dokumentárna pasáž 37:03 – 37:15 

hraná pasáž 37:16 – 37:55 

dokumentárna pasáž 37:56 – 38:07 

hraná pasáž 38:08 – 42:46 

dokumentárna pasáž 42:47 – 43:00 

hraná pasáž 43:01 – 43:14 

dokumentárna pasáž 43:15 – 43:27 

hraná pasáž 43:28 – 45:29 

dokumentárna pasáž 45:30 – 45:41 



Marián Gladiš 

 
97979797    

hraná časť 45:42 – 47:44 

dokumentárna pasáž 47:45 – 47:55 

záverečná, hraná pasáž 47:56 – 50:10 

záverečné titulky 50:11 – 52:22 

 
Graf č. 2: Pomer medzi dokumentárnymi a hranými časťami dokumentárnej 

drámy Cyril a Metod: Apoštoli Slovanov 

 
Tento film (keďže v ňom zreteľne prevládajú dramatizačné postupy a ši-

roký priestor je venovaný umeleckej fikcii) môžeme priradiť k umeleckému 
typu dramatizovaného dokumentu – podľa nášho členenia ide teda o umelec-
kú dokudrámu. 

 
ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY 

Aj keď v prípade seriálu Slovenské rody prevažujú dokumentárne časti, 
hrané pasáže majú svoje dôležité postavenie – dej filmu totiž rámcujú, otvára-
jú aj uzatvárajú. Významná je najmä úvodná časť (00:34 – 03:42), a to aj na-
priek nevýrazným hereckým výkonom hlavných protagonistov (Imrich Tur-
zo: Karol Čičmanec, sluha Valent: Jaroslav Sisák), ktoré v prípade faktuálneho 
typu dokudrámy – minimálne v slovenských podmienkach – možno považo-
vať za symptomatickú črtu: 
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Ukážka č. 1: Úvodná časť dokumentárnej drámy Slovenské rody 

 
[Imrich Turzo – prírodný exteriér, v koči ťahanom koňmi – vnútorný monológ]: 
Mám dvadsaťtri rokov a nedobrý pocit. Sám Gabriel Betlen ma poveril vedením svojej de-
legácie na rokovaniach o mieri medzi ním a kráľom Ferdinandom. Už dnes, vlastne pomaly 
už včera, 30. septembra 1621, sa mali začať rokovania v moravskom Mikulove. Ale ja ďalej 
nevládzem. 
[Imrich Turzo – smerom k pohoničovi]: 
„Kočiš, zastav!“ 
[Imrich Turzo – štúdiový interiér – vnútorný monológ]: 
Prespíme tu, v Sobotišti. Ktovie, koľko života mi ešte dopraje Hospodin. Bojím sa o moju 
peknú mladú ženu Kristínu a malú dcérku, ale aj o syna, ktorého Kristína nosí pod srdcom. 
Verím, že to bude syn, lebo ak budem bez syna, vymrie môj rod. Turzovci. Prečo sa nám od 
času nerodia chlapci? Len dievčatá. Je to ako prekliatie. Kedy a kde sme urobili chybu? Pre-
čo nás Pán boh trestá? V ktorej generácii sme zhrešili? Odpovedz mi, Bože! 
[Imrich Turzo – smerom k sluhovi Valentovi]: 
„Valent!“ 
„Áno, pane.“ 
„Nalej mi teriák!“ 
„Dnes ste ho už mali trikrát, pane.“ 
„Viem, no musím utíšiť bolesti.“ 
„Rozumiem, pane.“ 
[Imrich Turzo – štúdiový interiér – vnútorný monológ]: 
Počas štúdií vo Wittenbergu začal som zhromažďovať listiny o svojich predkoch. Zaujíma 
ma, prečo sa nám nerodia synovia... 

 
Zaujímavosťou v prípade seriálu Cyril a Metod: Apoštoli Slovanov je sku-

točnosť, že tvorcovia využili princíp až troch rozprávačov – prvý sprevádza 
televízneho diváka v rámci dokumentárnych častí filmu (tzv. voice-over), 
druhým je Metod (Michal) v podobe rozhovorov s Gorazdom v hraných čas-
tiach seriálu a tretieho rozprávača možno identifikovať v podobe „oka kamery“. 

Namiesto záveru: Dokudráma (resp. dokumentárna dráma, dramatizovaný 
dokument) je hybridný žáner kombinujúci dokumentárny princíp zazname-
návania skutočnosti s prvkami dejovej dramatizácie, ktorý si získava čoraz 
väčšiu popularitu televízneho publika, a preto ho televízie čoraz častejšie za-
raďujú do svojich programových štruktúr. Zásluhou rozboru dvoch seriálov 
patriacich do tejto žánrovej skupiny sme dospeli k záveru, že na základe roz-
dielnej miery zastúpenia dramatizačných a spravodajsko-publicistických po-
stupov môžeme vyčleniť dva základné typy dokumentárnej drámy: 1. ume-
lecký typ dokudrámy – prevláda v ňom línia dramatizácie a široký priestor sa 
otvára umeleckej fikcii – pracovne sme ho pomenovali umelecká dokudráma 
a 2. faktuálny typ dokudrámy – dominujú v ňom prvky dokumentárnej fakti-
city – pracovne sme ho pomenovali faktuálna dokudráma. 
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Docudrama and its Forms in the Current Slovak Media Environment 

Abstract 

One of the most popular types of programmes in the current electronic media is 
a docudrama – a specific hybrid genre combining documentary principles of recording 
of the reality with elements of a drama plot. However, professional critics concede that 
it is also one of the most controversial genres – the largest source of their reservations 
is its high degree of blurring the boundaries between external reality and the author’s 
fiction: on the one hand, the docudrama is thematically based on events that really 
occurred – it usually reconstructs the historically significant events or the incidents with 
society-wide impact; but on the other hand, the form of processing does not quite 
correspond to the reality, because it is usually based on fictitious dramatisational 
procedures. In this paper we focus on the docudrama forms in the current Slovak media 
environment. 
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docudrama – factual docudrama/artistic docudrama – hybridisation – genre – media – 
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