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Habilitační přednáška se zaměří na žánr Reality Television (dále jen RTV) a jeho provázanost
s politicko-ekonomickým paradigmatem současných západních společností. Konkrétně se
bude zabývat specifickým jevem zostuzování (shaming) aktérů z nižších sociálních tříd
v pořadech RTV a nastíněním sociálního kontextu, který těmto praktikám dává vzniknout.
Cílem přednášky je představit teoretický směr, který interpretuje RTV jako žánr, do nějž
prosakuje a v němž se opakuje hlavní logika současného stadia kapitalismu, neoliberalismu
(Andrejevic, 2004; Oullette, Hay, 2006; McCarthy, 2007; Lyle, 2008; Skeggs, Wood, 2012;
Redden, 2017). RTV je z tohoto hlediska kulturní technologii neoliberální governmentality
(Foucault, 2008). Znevažování lidí žijících v sociální nouzi, včetně znaků a projevů chudoby,
je potom logickým důsledkem neoliberálního “genetického kódu“ RTV. V závěru naznačím,
jaký je můj vlastní příspěvek k prohloubení studia zostuzování chudoby v pořadech RTV.
Neoliberalismus je socio-ekonomická teorie a praxe, která se začala v západní Evropě a USA
etablovat od 70. let 20. století. Střídá poválečné období, kdy představě o ekonomické
organizaci společnosti vévodilo keynesiánství a model sociálně velkorysého welfare state
(Bauman, 2005). Nástup neoliberalismu ztělesňují zejména ekonomické modely thatcherismu
a „reaganomiky“. Neoliberalismus je založen na představě minimální role státu a maximální
role individua vyjadřujícího se prostřednictvím trhu. Jsou pro něj typické procesy privatizace,
individualizace či marketizace veřejné sféry. V české společnosti se neoliberalismus zabydlel
spolu se společenskou, politickou a ekonomickou transformací po roce 1989. Neoliberální
verze kapitalismu byla převzata bez hlubší společenské polemiky a širšího povědomí o jiných
ekonomických modelech také založených na legitimitě soukromého vlastnictví.
Badatelé (Andrejevič, 2004; Oullette, Hay, 2006) konstatují časovou shodu mezi nástupem
neoliberalismu a zrozením žánru RTV v 70. letech 20. stol. a také mezi zlatou érou
neoliberalismu od 90. let 20. stol. do ekonomické krize v roce 2008 a boomem žánru RTV.
Tato shoda není podle uvedených výzkumníků náhodná. RTV je, jak již bylo řečeno, kulturní
extenzí či kulturní logikou neoliberalismu. Základní shoda je, kromě chronologické
koordinace, spatřována v tom, jak neoliberální étos na jedné straně a RTV na druhé straně
apelují na lidský subjekt, co od člověka očekávají a jaké na něj kladou požadavky. Řečeno
s Louisem Althusserem (1971), podobnost neoliberalismu a RTV je ve způsobu interpelace
subjektu.
Neoliberalismus si lze představit jako donut – koláč, kterému chybí střed. Neoliberální dikce
nemá centrum, dokonce je založena na zamítnutí ideje centralizované správy. Neoliberální
governmentalita není vládnutí prostřednictvím útlaku, nátlaku či násilí, které by byly
soustředěné do institucí přímého výkonu moci či šíření ideologie – jde o vládnutí
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prostřednictvím udělení svobody (Ouellette, Hay, 2006). Svobody neoliberálního občana
nejsou skoro ničím omezeny – jediná nesvoboda spočívá v nemožnosti odmítnout koncept
neomezené svobody. Odpovědnost za správu vlastní existence je plně přenesena na
jednotlivce, kteří se mají sami k sobě chovat tak, jako by řídili firmu. Všichni se stávají
podnikateli s vlastním „já“ a je třeba, aby maximalizovali zisky a minimalizovali náklady,
investovali do sebe a získávali výnosy, podstupovali riziko a přicházeli s inovacemi. Michel
Foucault (2008) hovoří o ekonomizaci všech oblastí společenského života.
Žánr RTV poskytuje detailní vhled do každodennosti a dohled nad soukromím aktérů. Jako
takový je nositelem etiky responsibilizace (Rose, 2004: 74). Poskytuje prostředky ke
zkoumání, zda se aktéři chovají odpovědně, zda pěstují co nejdisciplinovanější „já“ a zda
nepraktikují neodpovědné jednání, na které bychom dopláceli všichni jako celek. Jako
neodpovědné jednání jsou zobrazovány například nedostatek hygieny a pořádku, špatná
výchova dětí, nevhodné stravování, kouření, zanedbávání zdravotní péče, příčiny a důsledky
zabřednutí do spotřebitelských úvěrů s následnými exekucemi, etc.) V pořadech RTV je
základním apelem převzetí individuální odpovědnosti samotnými aktéry a vyřešení životních
obtíží zapojením sebe sama a vlastních zdrojů a schopností. Tento normativ zcela odhlíží od
koncepce společenské solidarity, společné odpovědnosti nebo péče o slabé. Nespoléhat se na
solidaritu a sociální pomoc patří k neoliberálním občanským ctnostem.1 „Já“ je v RTV
definováno ekonomickou neoliberální metaforou. Je vnímáno jako primární vstupní kapitál,
s nímž je třeba zacházet tak, aby přinášel co nejvyšší výnosy – je třeba jej rozvíjet, zvyšovat
jeho hodnotu, flexibilitu, konkurenceschopnost (Ouellette, Hay, 2006). Subjekt má být
v pojetí RTV hladce a bezproblémově fungující podnik. Pokud se vyskytne problém, je třeba
zapojit disciplínu, sebekázeň nebo si zadat „audit“ u odborníků zvnějšku (jako jsou terapeuti a
koučové různých odborností) a problém odstranit. Zadlužení získají finanční gramotnost a
zbaví se exekucí, oškliví projdou plastickými operacemi, nevkusně oblečení obmění šatník,
obyvatelé vybydlených bytů začnou v novém trendovém interiéru, tlustí zhubnou…
Výrazem kulturní logiky neoliberalismu jsou zejména pořady typu „televizní proměna“
(makeover show), které iniciují a posléze filmují práci subjektu na sobě samotném a snahu o
zlepšení původního deficitu.2 (Proměna má vést ke zvýšení hodnoty, v některých případech
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Například pořad Benefits Street (Channel 4, 2014-2016), který nebyl v České republice adaptován,
skandalizoval přímo aktéry, kteří žijí ze sociální podpory.
2

Nejrozšířenějšími znaky RTV pořadů je absence podrobného scénáře (unscripted shows) a účast aktérů, kteří
nepatří mezi profesionály performativních oborů či rutinně veřejně vystupující osobnosti (Andrejevič, 2004).
Ačkoli lze vydělit mnoho typů RTV pořadů podle jednotlivých „enginů“ formátu (Malbon, Moran, 2006), mezi
základní kategorie RTV patří : gamedoc shows, talent shows, makeover shows, docusoaps, docudrama (Redden,
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dokonce přímo směnné hodnoty, sebe sama. Například v makeover pořadech zaměřených na
vylepšení fyzického vzhledu se explicite zmiňuje lepší uplatnění na trhu práce jako jedna
z motivací proměny, [Ouellette, Hay, 2006].) Neoliberální dikci ale v jisté míře přejímají
všechny RTV pořady, které sledují jednání aktérů z perspektivy konkrétních norem či
očekávání (být vzorná manželka, dobře vychovávat své dítě, uvařit reprezentativní večeři) a
poskytují optiku pro dohled nad mírou naplnění těchto norem.3
Aktéři, kterým se v průběhu televizní proměny nedaří se patřičně vylepšit nebo ti, kteří do
pořadů vstupují s neobvykle silným odklonem od normy (tj. míra jejich neodpovědnosti vůči
zdraví, hygieně, výchově dětí, jídelníčku nebo čistotě, etc. je zvlášť vysoká), se často ocitají
v ohnisku diskurzu veřejného zostuzování. Zdrojem zostuzování – verbálního stigmatizování
aktérů jako zásadně se vymykajících normě – může být složka televizního textu tvořená
profesionály (zejména voiceover a práce kamery), výroky dalších účastníků pořadu nebo
komentáře diváků v online diskusích. Ostuda je bytostně sociální emoce, která se formuje ve
vztahu k druhým – je založená na předpokladu, že druzí nás hodnotí nelichotivým způsobem
(Shott, 1979). Sociologické studium ostudy se proto často opírá o sociální interakcionismus,
který situuje formování identity do vztahů sociální interakce a jejich reciprocity. Vysvětluje
utváření vlastního „já“ jako výsledek vnímání sebe sama z perspektivy těch druhých (Mead,
1934). Pozici „těch druhých“ ve společnosti mediované interakce snadno nahrazují média
(Thompson, 2004). Stanou-li se lidé předmětem mediace, pocit ostudy nadto není jen
imaginární či předpokládaný, ale zostuzení objektivně existuje. Zostuzení je – vzhledem k
sociální povaze ostudy – umocněno rozsahem publika a je zvláště efektivní, jestliže se
odehrává „na jevišti“. Pořady RTV a související online diskuse poskytují právě taková jeviště,
na nichž probíhají rituály ponížení těch, kteří nevyhovují požadavkům neoliberální
individuální omnipotence a které tento nedostatek katapultoval mezi sociálně slabé či
příslušníky nižších sociálních tříd.
Samantha Lyle (2008) identifikovala systematické znevažování a vysmívání se sociálně
slabým účastníkům RTV jako „middle class gaze“ (pohled středostavovské či maloměšťácké
kamery). Lyle (inspirována genderovou analýzou pohledu kamery Laury Mulvey, 1999)
2017). Příklady makeover televison v české televizní produkci (vyrobenými adaptací globálních formátů) jsou
například: Mladší o pár let (FTV Prima, 2010), Jste to, co jíte (FTV Prima, 2006-2017), Krotitelé dluhů (ČT,
2009-2012), Proměněno (TV Barrandov, 2016-2017), Popelka (TV Barrandov, 2015-2018), etc.
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Příklady pořadů, které nepatří k explicitní makeover television, ale poskytují vhled do naplňování stanovených
norem a vznesených očekávání aktéry, patří na české televizní scéně například: Výměna manželek (TV Nova,
2005-2018), Prostřeno (FTV Prima, 2010-2018), Farmář hledá ženu (FTV Prima, 2010-2014/TV Barrandov,
2017), Hledá se táta (FTV Prima, 2008), Hledá se táta a máma (FTV Prima, 2010-2013), Chůva v akci (FTV
Prima, 2006), etc.
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charakterizuje pořady RTV svébytným třídním pohledem kamery, který je zaujatý
v neprospěch nižších sociálních tříd. Pohled pořadů RTV ztělesňuje hyenistické,
senzacechtivé zírání na chudobu jako na exotickou sociální kategorii zcela oddělenou od
„nás“, jako na „abject other“ (nízký či nepřijatelný druhý). Ztotožnění televizní perspektivy se
středostavovským pohledem podle Lyle naznačuje aspirace všech patřit do velmi široce
pojaté, generalizované střední třídy. Aktéři viditelně ohrožení chudobou a nepřehlédnutelně
demonstrující, že dno střední třídy je směrem dolů ještě dále propustné, jsou podle Lyle
zdrojem úzkosti a frustrace. Zostuzování sociálně slabých může být potom vysvětleno i jako
sublimace úzkosti vyvolané obrazy nižší třídy, které připomínají, že z rizika pádu na sociální
dno není nikdo vyloučen.
Výše rekapitulovaná teorie zostuzování sociálně slabých v neoliberálně formovaných
pořadech RTV je výsledkem bádání zejména amerických a britských výzkumníků z oboru
television studies. V české televizní kultuře a českých domestikacích formátů RTV se lze
setkat s kulturně-specifickou, post-socialistickou figurou zostuzování chudoby, která je
předmětem mých výzkumů. V domácích pořadech RTV se nezřídka terčem výsměchu stávají
obrazy soukromí, v němž v nezměněné podobě přetrvávají habitus a ikonicita prostředí
z období socialistické společnosti. Chudoba či nízké sociální postavení bývá občas
rozpoznáno právě podle přítomnosti ikonických (artefakty) nebo akčních (jednání) figur
přetrvávajících ze socialismu. Nízký stupeň oddělenosti od socialistické ekonomiky a
společnosti bývá interpretován jako ostuda a stává se ohniskem zostuzovacích aktů. Chudobu
a nízké sociální postavení je třeba vnímat nejen jako ekonomický a demografický, ale také
jako kulturní jev. V post-socialistické kultuře jsou (nejen) chudobě a sociální nouzi
připisovány významy s ohledem na paměť socialismu, která je konstitutivním rysem postsocialistické kultury.
Proč má ovšem trvající vazba na socialistickou každodennost v neoliberálním Česku
zostuzující potenciál? Odpověď je pravděpodobně třeba hledat v rychlé neofilii následující po
společensko-politické proměně české společnosti. Odstřižení se od každodenní vizuality
symbolizující socialistický habitus se stalo známkou progresivnosti a využívání možností
společenské změny. Chudoba s tváří socialistického životního stylu je v televizních makeover
shows dost možná zesměšňována proto, že celá společensko-politická transformace zemí
východní a střední Evropy byla (s nadsázkou řečeno) jedna monumentální makeover show,
v níž se odehrávala proměna celého společenského systému a mentality. Aktéři, jejichž
životní styl neodpovídá hodnotám „velké“ společenské makeover show jsou posléze terčem
posměchu v „malých“ televizních makeover shows. Dost možná se tato skupina příliš neliší
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od oněch příslovečných „poražených“ v procesu společenské změny, jejichž hněv se stal
v nedávné minulosti destabilizujícím politickým hlasem. A dost možná má na tomto hněvu
drobný podíl také pohrdání chudobou a ustrnutím v minulosti, jaké bývá vidět i v českých
pořadech Reality Television.
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