Příloha č. 5
Respondent: Andrea
Věk: 24 let
Datum: 17.2.2016
Z: Tak mohla bys mi takhle na začátek nějak shrnout, o čem vlastně je seriál Perníkový táta?
Andrea: Tak je to o rodině, která si podle mě vede docela dobře, nebo jako není to určitě
nejchudší rodina, která jakoby je, řekněme v tom seriálu. Ale ten táta vlastně dostane
rakovinu a chce tu rodinu nějak zabezpečit, než zemře. Protože samozřejmě neví, že jako
možná se vyléčí nebo ne. To nikdo neví. A tím pádem jakoby, se dostane nějak k tomu, že
začne vařit teda drogy, protože je chemik a rozumí tomu, takže vlastně vyrobí nejlepší…já
nevím, jak tomu mám…produkt. Jo jakoby v tom Novém Mexiku nebo tohle. Takže jako to
je hlavní důvod, a pak se to vlastně táhne. Jsou tam různé ty příběhy, které jakoby se na něj
napojují, jako s kým on se vlastně dostane do křížku, nebo naopak s kým začne pracovat nebo
nezačne a vlastně je do toho zapojená celá jeho rodina. I jakoby ty příbuzný, ten strejda
Hank, který je vlastně agentem v tom protidrogovém oddělení, že jo. Takže je to takové celé
zamotané no.
Z: A jak ses k tomu seriálu vlastně dostala? Jak ses o něm dozvěděla?
Andrea: No tak jako skrze kamarády, kteří jako, vím o některých, kteří to jako sledovali a pak
už nějak přestali, protože jestli to dávali…vlastně dávali to i v televizi normálně a jako mě to
nikdy moc nelákalo, ale pak už jsem nějak neměla se na co koukat, tak jsem se na to podívala
a docela mě to jako zaujalo.
Z: A co se ti na tom seriálu nejvíc líbí?
Andrea: Co se mi líbí? Hm, asi jako, že je akční docela. Že prostě to má takový spád a v
každém tom díle, což je třeba pro mě nebo nevím, možná že pro každého jako pozorovatele
nebo někoho, kdo sleduje seriály, tak je to důležité, protože vlastně to tě udrží v nějaké té,
jakože to furt chceš prostě sledovat, jo. Ale jako co se mi na něm líbí asi nejvíc, je prostě
celkově ta myšlenka, že i normální člověk, který by nikdy jako nepřišel k těm drogám, tak
vlastně k tomu nějakým způsobem klesne, protože je…jako má pocit, že je na dně, jo. Nebo
jako že chce nějakým způsobem…že není jiná možnost, jak třeba právě v tomhle případě
zachránit tu rodinu, když ten táta, který vlastně má být tou jednotkou, která přináší peníze do
té rodiny, tak jako že by měl umřít. A hlavně kvůli tomu, že oni mají toho postiženého syna,

který asi, jakoby, bude potřebovat nějaké prostředky, které jako nebudou zadarmo. Takže
jako, je to takové zajímavé, no.
Z: A kdybys měla ten seriál doporučit ostatním, nebo někomu prostě jinému, tak jako, čím
bys je k tomu tak přilákala? Co bys řekla, že je to, vlastně to hlavní, proč by se na to měli
podívat?
Andrea: Jo, no to je zajímavá otázka. Hm, no tak je to prostě úplně jiná jako tématika, ale
myslím si, že je zajímavé jako jak je tam vidět, že i když ta hlavní postava má vlastně v
rodině agenta prostě, který je vyloženě proti té věci, kterou on jakoby tam začne dělat, tak je
to hrozně zajímavé v tom, že se dokáže nějakým způsobem vyhýbat veškerým těm jako
kontaktům, a že ho vlastně nechytnou až v podstatě až do poslední chvíle. Jo, že prostě je to
nějakým způsobem, samozřejmě nejenom on to má jako promyšlené, jako ono mu musí i ty
lidi trochu nahrávat do karet, ale jako asi tímhle. Že je to jako zajímavě jako vymyšlený
celkově ten seriál. Určitě není takový jakoby hm, jednoduchý jako jsou většina prostě seriálů
někde z Ameriky, jo. Jakože takových těch odpočinkových. Tenhle je jako takový zajímavý,
že opravdu ten divák neví, co se třeba stane, nebo něco předpokládáš, pak je to úplně jinak.
Takže jakoby to se mi jako na tom líbí. Ale jako věřím, že nemusí to zaujmout každého,
protože si třeba řekne: No, tak jako budu sledovat něco o drogách, jako proč? Ale je to jako
zajímavé jo, pro mě jako osobně.
Z: A co bys teda řekla, že je hlavní téma toho seriálu? Jsou to ty drogy, nebo jako co je to
hlavní téma?
Andrea: Hm, já si myslím, že spíš jako že ani ne ty drogy, jako ty vztahy mezi těmi lidmi
prostě jo a celkově i, no nevím. Jako nevím teďka úplně, jak to mám shrnout, ale řekla bych,
že za prvé ty vztahy mezi lidmi, jak vlastně…hm…nevím, když dám konkrétní případ těch
manželů, teda té hlavní postavy, toho…ty jo, teď mi úplně vypadlo to jméno.
Z: Jako ta manželka, nebo…
Andrea: Ne, toho manžela.
Z: Jo, Walter.
Andrea: Jo, no tak ten Walter, že vlastně jakoby ta manželka si o něm myslí něco, že jo a on
potom začne vařit ty drogy a tohle a najednou ona na něj úplně změní názor a vlastně, že to je
jakoby tak hrozně rychlé, jak ten člověk dokáže změnit názor na toho druhého, i když ho zná

několik jako třeba let. A jenom kvůli tomu, že vlastně si ani nepřipustí třeba, ten pozitivní
důsledek, proč to ten člověk udělal, jako jo. Ne jenom ten negativní, že jsou to drogy, ale
jakože to udělal kvůli nim, jo. I když ona to pak asi v závěru jako chápe, protože nechce jako
úplně, nebo jako vidí tu výhodu toho, ale na druhou stranu tím, on tím jakoby ohrozí celou tu
rodinu, protože ji do toho nějakým způsobem zatáhne, že jo. A většinou tady tihle ti dealeři
pak jakoby, nebo když na ně chce nějaký ten šéf nebo někdo další zatlačit, tak prostě jde po té
rodině, jo. Co jakoby je takové zajímavé, ale řekla bych, že je to hlavně o těch vztazích a
takovém tom…Hm…jak to jako říct, že prostě, když je ten člověk na dně, tak co všechno
jako dokáže udělat v podstatě, jo. Protože, jakože takhle, bylo tam docela dobře vidět, že ne
ve všech situacích prostě se můžeš chovat, jak chceš. Jak třeba pak i ke konci, kdy ten Walter
vlastně teda jako už ho ten Hank, ten agent jako dopadl, tak on ho jako nechtěl zabít, že jo,
což bylo zvláštní, že? Protože normálně, kdyby nechtěl, aby se to prozradilo, tak by ho prostě
nechal zabít a nazdar. Ale tím, že to byla ta rodina, tak prostě zase to viděl i z toho jiného
hlediska jo. Ale tam je to vidět, že prostě nejde nějaké ty nelegální věci dělat jenom tak jako,
aby to nemělo nějaký dopad na tu osobu, jo. Takže jakoby asi takhle no.
Z: A, hm, byla v seriálu teda nějaká postava, o které bys řekla, že byla tvoje oblíbená?
Andrea: No, nevím, jestli oblíbená, ale nejvíc vtipná mi přišla ta manželka toho Hanka jako,
jo. To bylo prostě takové…hm…
Z: V čem vtipná?
Andrea: No, já nevím. Prostě, že jak vlastně to začalo, že ona vlastně nevím, jestli si to
neuvědomovala, to si teďka nejsem jistá, jak kradla některé ty věci jo, jak že přišla do toho
obchodu jo, zkusila si tam boty a ty starý, ve kterých přišla, tam nechala a vzala si ty nové.
Ale jako spíš byla taková, že prostě odlehčovala tu situaci toho seriálu, bych řekla jo. Protože
ona vlastně nikdy, nevím, neřešila ty problémy jo. Jakože ten Hank, jako ten její manžel, jí
občas samozřejmě něco říkal, ale prostě ona, nevím, měla takový svůj svět. Takže to se mi
jako líbilo, že do toho zapojili ne jenom tu, jako tu složitost, no toho tématu, no.
Z: A řekla bys, že byla nějaká z těch postav, co se tam objevovaly v průběhu, ti jako nějakým
způsobem blízká? Jako tvojí povaze…?
Andrea: Tak jako v podstatě v jedné té vlastnosti bych řekla, že ten Walter, protože jako já
jsem taky takový člověk, který je prostě pro tu rodinu schopný udělat cokoliv, jo jako. Ale
nevím teda, nemůžu říct, že bych někoho zabila nebo tohle, ale prostě kdyby to mělo zabránit

zabití někoho z mých členů rodiny nebo přátel, tak prostě bych to asi udělala, jo. Nebo já
nevím prostě. Takže tady v tomhle tom…A možná i ta urputnost toho Hanka, jako prostě
dosáhnout toho cíle a dopadnout toho jakoby největšího dealera toho modrého krystalu
prostě, tak to je taky takové, že…Nevím, jestli to má každý, ale prostě jakoby dosáhnout
nějakého cíle, že to prostě nevzdávám to hnedka prostě, jo jakože.
Z: A ještě k těm postavám, byla tam některá z nich, která na tebe působila, jakože úplně
veskrze pozitivní? Že prostě je to ten kladný hrdina úplně?
Andrea: No jako jedině možná ten syn, jako syn toho Waltera jo, protože jinak každý z těch
lidí jako mi přijde, že měl nějakou, prostě nějakou špatnou stránku, že jo ale to má každý
člověk, takže možná i ten syn měl, ale prostě v tom seriálu se to neprojevilo, protože on
vždycky jako chtěl, že jo, aby se ti rodiče dali zase dohromady, když se jakoby rozdělili
nějakým způsobem, a to. Takže ten mi přijde jako jediná taková pozitivní postava.
Z: A jak bys popsala Jesseho Pinkmana?
Andrea: Jako popsala jak, jako? Co to je jako za člověka?
Z: Jo, co to je za člověka a jaký má charakter?
Andrea: No tak jako ta postava se v průběhu toho seriálu dost vyvinula jo. Asi tím, co zažila,
když se to tak vezme. Ale na začátku dost takový jako právě nestabilní člověk, že jo. Který
prostě podlehne všemu, jenom aby…on vlastně je prostě drogově závislý a na začátku to
vypadá, že mu jde jenom o to, prostě tu drogu si vyrobit a sám si ji jako užívat, že jo. Že
vlastně ten Walter ho jakoby teprve přivede na tu myšlenku, že by to mohli jako prodávat a
získat ty peníze, kvůli čemuž to dělá naopak ten Walter. Ale jako v průběhu toho seriálu je
vidět, že ten Jesse se naučí nějakým způsobem teda obchodovat, jo a i když pak ten, já nevím.
Ze začátku on nezná vůbec svoji cenu, když to tak řeknu jo, a pak až jakmile je ten Walter v
ohrožení, že by se ho chtěl ten boss hlavní prostě zbavit, tak vlastně ten Jesse najednou si to
začne jako uvědomovat, a jako ví, že to zvládne tu drogu vyrobit taky tak jako ten Walter v
podstatě. Možná o pár procent míň, ale jakoby na nejvyšší úrovni a jinak jako je takový…je
hrozně důvěřivý, protože v některých věcech prostě to, jak se zachová, že vůbec jako
nepoužije v tu chvíli mozek, ale spíš jenom nějaké ty pocity nebo emoce, jo. Jakože ho to
vůbec nenapadne, takže rozhodně kdybychom měli porovnávat IQ těch lidí, pokud to takhle
můžeme říct, tak prostě je o hodně níž, než prostě Walter a všichni v podstatě takoví ti prostě
chytří lidi (Smích), kteří tam jsou na nějakých vysokých jako postech. Takže to je jediné, ale

jinak, co se ještě týče jeho, tak já nevím no. Nejvíc asi, nejvíc tady tohle to. Že je prostě
takový jako lehkomyslný, pořádně si to nepromyslí a…ale ke konci pak už se jako změní, ale
podle mě, ho hrozně poznamená všechno to, co zažije, protože vlastně jak mu umře ta
přítelkyně, taková ta černovlasá, nevím, jak se jmenuje.
Z: Jane.
Andrea: No, tak prostě to ho vlastně poznamená na dlouhou dobu a on je takový, že jako že je
pomstychtivý. Chce to prostě vrátit, ale ve finále zase další okolnosti, které ho nějak přivedou
k nějakému jinému názoru, tak tohle to úplně zapomene, jo. Takže je to takové, no furt je
takový přelétavý, no prostě nestálý, no.
Z: A teda jak bys charakterizovala Waltera, no pak jako?
Andrea: Tak ten ví, co chce prostě, kvůli čemu to vlastně i dělá a pak možná i je trochu
taková, já nevím, jak to mám říct jako slušně. (Smích) Ale…jakoby je prostě trochu takový,
že využívá toho svého stavu, protože všichni mu jako věří v té rodině, že je vlastně nemocný,
což jako na začátku je. Ale pak se vlastně z toho dostane postupně a, ale prostě neřekne to
těm lidem a oni si myslí pořád, že jako je špatný no, nakonec jim to teda potom řekne, ale je
to takové jako…hm…Je na něm vidět…že a to je prostě obecné pravidlo, že, když má někdo
hodně, tak chce ještě víc prostě, jo. Že jakmile má hodně těch peněz, tak prostě najednou
úplně pomine ten prvotní cíl, jako získat nějaké peníze pro tu rodinu, ale najednou chce
prostě vybudovat impérium prostě, které bude produkovat ten modrý krystal, aby byl jako
šéfem v podstatě celého toho Mexika, nebo já nevím, kam až to dosahovalo teďka. A to je
prostě takový úlet, no. Ale to je prostě slabá vůle podle mě každého člověka, nebo nevím.
Neznám jako, co se týče peněz, tak neznám nikoho, kdo by…jako nevím, byl takový, jakože
by věděl, že jako dobrý, teď mám jako dostatek peněz, teď je už ten jakoby ten vrchol,
kterého jsem chtěl dosáhnout, a už jakoby nic víc nepotřebuju. Protože tam byl, takový
moment, kdy on mohl prostě skončit, a všichni mohli být v pohodě, nebo všichni, jak se to
vezme. Ale prostě mohl být klid, ale on se toho prostě nevzdal a chtěl v tom pokračovat,
protože jak tam on sám i říká, tak je vlastně, tak v tomhle je prostě dobrý, jo. Že on si vůbec
nevěřil a možná to bylo tím, že vlastně jeho zase naopak poznamenala ta zkušenost s těma
jeho kamarádama, když zakládali nějakou tu firmu na začátku a oni potom následně na ní
zbohatli, zatímco on vlastně to nějak jim prodal ten jeho podíl, nebo tohle. A takže jakoby
možná i tímhle tím způsobem jako jakmile zbohatnul, tak najednou si jako uvědomil tu sílu

prostě, nebo neuvědomil spíš, tu sílu těch peněz jako, které ho tlačí jako do toho ještě dělat
něco víc, že jo.
Z: No a teda co se týče toho jeho vývoje prostě v průběhu toho seriálu, byl tam nějaký
moment, kdy sis řekla, že už to už je prostě přes čáru, to jeho chování? To už bych prostě mu
nemohla tolerovat jako?
Andrea: No, jakože kdybych byla v pozici třeba té manželky?
Z: No, třeba.
Andrea: Jako já nevím, to je hrozně těžko říct, protože takhle jako si můžu něco představit,
ale kdybych byla v té situaci, tak si nejsem jistá, jo. Ale jako jestli bych zareagovala taky tak,
ale tak jako…vyloženě mě teda…hm…nenapadá mě zrovna moment, kdy jako že bych si
řekla, že je to úplně přes čáru, protože já jsem takový člověk, který se dokáže jakoby vcítit i
do té postavy, jo. Jako že ne jenom, že jako, že to sleduju a řeknu si: Ano, prostě, teď tam
zabili toho malého kluka, co přijel na motorce a viděl je, jak kradou ten methanfetamin…, ale
jako zas na druhou stranu být v jeho pozici, tak jako mi asi taky nezbude nic jiného, jo. I když
možná zrovna v tomhle případě, by se to dalo nějak ovlivnit, ale jako u těch lidí nikdy nevíš.
A i když je to dítě, tak jako stejně může přijít a něco říct a zas ty rodiče, jako těm rodičům
svým a ti rodiče můžou přijít s tím, že jako to někde nahlásí, že jo. Takže jako tohle bylo sice
takové drsné, ale asi je to nezbytné v takové jako branži prostě. Jestli se tomu tak dá říct, tak
prostě jako nese to s sebou jako dost následků, no a já v podstatě už ani nevím kolik těch lidí
muselo zemřít vlastně pro tu věc, aby jako se nic neprozradilo. Nebo něco se prostě
nepokazilo, tak jak oni to měli namyšlené, takže…
Z: Ale z pozice toho, jako když ty se díváš, z pozice diváka prostě, tě to neodradilo tady tyhle
prostě jako…
Andrea: Ne, jako nebylo mi to nějak…hm…nepříjemné, protože si myslím, že jsou jako ještě
horší vůbec jakoby momenty, které jako se tam můžou stát. Protože tady ve finále je jakoby
nějak, jako oni je vlastně zabili, nebo jako drsné teda bylo zabíjení těch vězňů v té věznici, že
jo. Jak je tam vlastně, aby nebyli ti svědci, kteří by mohli vypovídat proti němu, tak vlastně to
zabití jich. Ale jako mně se na tom líbila, jako nevím, jestli jsem teda divná, ale líbilo se mi
jako to, že vlastně někdo to vůbec takhle má jako promyšlené. Nebo ono to možná není úplně
hezké jo, že vlastně si můžeme přestavit, že v našem světě existují lidi, kteří dokážou zařídit,
aby nějací vězni ve věznici prostě umřeli, je docela drsné zjištění, ale jako v tom seriálu se mi

to prostě líbilo jako divákovi, že je to fakt takové různě promyšlené, že v podstatě nic moc
nebylo jako problém zařídit, jo. Jako pokud znáš ty správné lidi, když to tak řeknu. Takže
jako úplně přes čáru…nevím no…nejsem nějaký…hm…jako morální ten (smích), asi úplně
jako že bych někoho hodnotila z těchto těch těch. Ale jako je to seriál no, takže to tak beru,
ale jako v případě, že pokud se opravdu tohle to děje, tak je to docela jako drsné no, a nemám
slov teda, no.
Z: A co si myslíš o tom, jak ten seriál skončil? Jako líbil se ti ten konec, nebo bys chtěla, aby
to dopadlo jinak?
Andrea: Hm…ten konec…
Z: Chceš se podívat na to, jak to bylo?
Andrea: Já vím, jak to bylo. To já si pamatuju, ale jediné, co mě tam úplně nevyhovovalo, je
prostě, že vlastně Jesse Pinkman ujel, ale jako nevíme, co s ním bylo třeba dál. Jestli se, jako
možná že to není, nebo určitě to nebylo prostě smyslem toho seriálu, aby jako, aby nám ten
režisér řekl jako, co se dál dělo jako s člověkem, který je drogově závislý a prožil si to
všechno, co si prožil Jesse. Ale jako líbil se mi ten konec, jak vlastně skončil Walter, protože
hm, jako on byl v podstatě na místě, když to řeknu blbě, hm…které má jako nejradši, jo.
Nebo vlastně, že se rozloučil s tou varnou, která v podstatě už ani nebyla jeho, ale jako prostě
byl na tom místě, kde je ta varna, jo a jako v podstatě se nějakým způsobem uchlácholil tím,
že prostě to dokázal, že jako zvládl to, co jako chtěl. A je to takové jako, že když se
podíváme na ten dopad jako na tu rodinu celkově, tak to je jako, docela jí to jako zruinovalo,
ale asi si ani nedokážu představit jiný konec, než že by ten Walter umřel, jo. On vlastně
zachránil alespoň jednoho člověka, který mu nějakým způsobem důvěřoval, což byl ten Jesse,
který vlastně už se na něj taky nedíval asi úplně takovýma stejnýma očima, jako na začátku.
Ale asi mu to prostě, takhle to asi mělo prostě být, no.
Z: No, a kdyby sis měla představit, že jsi seriálový kritik, nebo kritička, tak jak bys ten seriál
prostě zhodnotila, tady z toho odborného jako hlediska?
Andrea: No tak já nevím jako podle čeho všeho se to jako hodnotí, ale hm, já bych to
zhodnotila jako docela kladně. Že to je takový dobrý příklad toho, jako ukázat, jak to vlastně
funguje, že si nemusíme myslet jenom o těch největších jakoby troskách, které jakože by jely
v těch drogách, nebo tohle. Ale je tam právě vidět, že i většinou teda ti lidi, kteří mají nějaké
ty impéria, jako je tam ten fast food, tak prostě, že za to skryjí právě tady tu velkovýrobu té

drogy. Ale je to jako, mě se právě fakt líbí, jak tam jsou ty různé vztahy, jak to co koho
ovlivňuje, jo. Co kdo udělá a jako nevím, jestli se, někteří lidi si to tam uvědomují, jako ten
Walter jako dřív, jaký to může mít dopad, jiné zase až prostě později, až potom, co jednají v
podstatě v afektu, ale jako…mě se to jako líbilo. Určitě bych jako, a i po té jako filmové
stránce to bylo docela zajímavě udělané, ty různé místa, které se tam jako propojují a tak,
jako líbilo se mi to.
Z: A máš nějaké povědomí o tom, jak je ten seriál hodnocený třeba na Internetu, nebo v
nějakých těch databázích, jestli vyhrál nějaké ceny…?
Andrea: Tak to nevím, to nevím, to nemám, ale jako možná bych se nedivila, kdyby to třeba
něco, kdyby to mělo jako dobré ohlasy. Protože je to jako fakt zajímavé no, ale zase je
otázka, jako z těch sedmi miliard lidí, co na světě jsou, tak jako komu se to líbí, nebo ne, jako
jo. Takže to je jako otázka. Ale myslím si, i když to teda jako nevím, jaké jsou nějaké ty
výsledky, nebo jestli seriál něco vyhrál. Tak si myslím, že je to dost možné. Že jako…
Z: A když ses na to dívala, na ten seriál, vzpomeneš si, jestli nastala nějaká situace, kdys
měla jako vyloženě chuť, se na to dívat, že jsi měla jako: Teď mám tu náladu si to pustit
prostě?
Andrea: Jo, jo, jo, tak mě přijde, že při každém jako, když ten díl skončil, tak vlastně to
skončilo tak napínavě, že vlastně člověk ani nechtěl čekat na to, na ten další díl. Ale tak
naštěstí já jako se na to dívala, už jako když všechny ty série v podstatě vyšly, takže jsem se
mohla dívat furt dokola. A fakt byly dny, kdy jsem se třeba byla schopná dívat, já nevím, ten
jeden díl má asi 45 minut, nebo tak, to si myslím, že jsem se klidně půl dne mohla na to
koukat, jo takže. Já jsem až takovýhle blázen. (Smích)
Z: No a napadají tě nějaké seriály, nebo i třeba filmy, které jsou tady tomuhle nějakým
způsobem podobné? Že bys řekla prostě, že to má třeba podobné téma, je to podobně
zpracované…?
Andrea: No, jako co jsem viděla nějaké filmy o drogách, tak mě nepřijde úplně, že by právě
se to něčím podobalo. Byť v nějaké jiné věci, než o tom, že je to o drogách. Ale jako možná
právě proto je to takové unikátní. Já vlastně ani nevím, jestli je nějaký jiný seriál, který je…jo
jako jedině nějaká ta Tráva myslím, nebo něco takovéhohle. A to jsem moc jako nesledovala,
to mě nějak jako nezaujalo, takže to nevím, jestli je tam podobný třeba ten styl, že by to byla
rodina a tu to nějak ovlivnilo. Ale jako z filmů…

Z: Já spíš ani nemyslím tu drogovou tématiku, spíš tak obecně prostě, já nevím (smích).
Prostě jestli tě napadne nějaký aspekt, který se třeba vyskytuje taky jako tady v tomhle
seriálu, tak prostě i v jiných třeba.
Andrea: Jako třeba i to, že je někdo jako na nule, jakoby nebo na dně, jako byl ten Walter?
Z: No, třeba.
Andrea: No, jako asi úplně ne jo, protože teď mě napadá jenom 2 Broke Girls, ale tam to je
prostě o něčem jiném, že jo zase. Takže tam prostě ta Caroline jako se smíří spíš s těma
nižšíma podmínkama jo, ale zatímco ten Walter to jakoby vyhledá, že jo jako jo. Že prostě se
sníží tady na tu, nebo sníží jako, každý k tomu asi přistupuje jinak, ale normální člověk by
měl to brát tak, že se sníží vlastně k tomu, že bude jednat tady s těmihle lidmi, kteří teda
postupují podle pravidla jako, že buď to uděláš, nebo tě zabiju, tak jako. Nevím, nenapadá mě
úplně.
Z: A říká ti něco třeba seriál Dexter, Arrow…?
Andrea: Říká, ale já jsem se na ně nekoukala.
Z: Takže to neznáš…?
Andrea: Ne-e.
Z: Ok, a jaké jiné seriály sleduješ?
Andrea: No, jako teďka asi naposledy, nejvíc sleduju The Originals a to ani vlastně jako
nevím, jak jsem se k tomu dostala, protože nesledovala jsem nikdy Upíří deníky a tohle,
protože mi to přišlo takové hrozně, no nevím, už to je celé takové natáhlé. Ale tohle to se mi
líbí a potom Suits, ty mám nejradši asi a ještě jsem sledovala to True Detective. Ale to teďka
ještě nemám, teď už je nějak ta druhá série, a to nevím. Ale to se mi, to mě taky hodně
zaujalo, že to je zase taková úplně jiná tématika. Ale i ty 2 Broke Girls, to mám ráda, protože
je to takové jako odlehčené, je to prostě sranda, jo. Zatímco tenhle ten seriál byl takový
vážnější, a jako to se mně na něm asi líbilo, že to nebylo…jako je to…nevím. Tematicky
bych řekla, že to je asi tak stejně vážné jako je třeba Orange is the New Black, protože tam je
to taky vlastně, jo jako různě, taky nějaká rodina jo, ta holka se dostane do vězení, a to. Je to
prostě takové, jakože záleží na tom, na co mám náladu, jo.
Z: Takže jako není nějaké prostě téma, když to řeknu, které jako preferuješ třeba v seriálu.

Andrea: Ne, já to mám jako úplně otevřené jako. Asi jako ve všech věcech. (Smích)
Z: Tak jo.
Andrea: Nejsem nějak úplně vyhraněná, no. Většinou, když mi někdo řekne, že to je jako
zajímavé, tak se na to prostě podívám, no.
Z: Tak jo. Díky.
Andrea: Není zač.

Příloha č. 6
Respondent: Teodor
Věk: 25 let
Datum: 25.2.2016
Z: Takže, na začátku, můžeš mi shrnout, o čem byl ten seriál? O čem byl seriál Perníkový
táta?
Teodor: Taková záludná otázka? (Smích) Tak bylo to o Walteru Whiteovi vlastně, jakože co
byl učitel chemie na někde, střední škola to byla, nebo…? Tak nějak. A rozhodl se vlastně
jakože, nebo ne rozhodl. Zjistil, že má rakovinu, tak ta léčba je hodně nákladná a on myslím
neměl pojištění…? Nebo měl pojištění?
Z: Myslím, že měl, ale jako asi malé, asi by to nepokrylo ty náklady.
Teodor: Tak pro pokrytí těch nákladů na tu léčbu se rozhodl, že bude vařit perník, tak to. A
k tomu si najal jednoho studenta vlastně, jakože toho Jesseho. Z té třídy, co jako věděl, že je
takový trošku…jakoby takový flákač, nebo jak to říct jakože, protože on něco myslím, že tu
trávu jakože ne? V té třídě, nebo něco takového.
Z: Hm, tak to nebylo.
Teodor: Ne?
Z: On vlastně, on se s tím Jessem dal dohromady až po…on ho jako učil dřív na té škole, ale
když spolu začali vařit ten perník, tak to už jako nebyl Jesse student té střední. A právě na
něho přišel tak, že viděl, jak utíká vlastně po policejním zásahu na nějakého vařiče perníku.
Teodor: Jo
Z: A Walter viděl Jesseho, jak z toho místa utíká, takže si nějak dal dohromady, že do toho
byl asi zapletený, a tak.
Teodor: Hm, tak asi o tomto bylo. (Smích)
Z: Takže o Walterovi? O tom, že má rakovinu…?
Teodor: No, o tom, že má rakovinu, a že prodává teda ten perník, že vaří a prodává a setkává
se tam s různýma těma drogovýma bossama a postupně s nimi bojuje o ten trh, jako kdyby
toho perníku.

Z: A jak ses o tom seriálu dozvěděl vůbec, jako na prvním místě?
Teodor: Hm, asi z Internetu.
Z: Z Internetu? A proč ses na to začal dívat?
Teodor: Tak přišlo mi to jako dobrý seriál jakože, protože měl dobré recenze na csfd,
například. Toto a pozitivní ohlasy lidí jakože, jsou pro mě takové nejdůležitější jako kdyby v
tom, jakože ikonou toho dobrého seriálu.
Z: Takže znáš někoho, kdo se na to díval taky, jako z tvého okolí, kdo ti to doporučil?
Teodor: Jo.
Z: OK. Hm, a co se ti na tom seriálu líbilo nejvíc?
Teodor: Jako já musím říct zase, jakože to není jako můj nejoblíbenější seriál, jakože znám i
lepší seriály, ale tady se mi líbila, jakoby taková ta spolupráce, jako kdyby takový ten
mentoring řekněme, jakože toho Waltera vůči tomu Jessemu. Tak to, a vlastně jakože i ten
způsob jako toho řešení, těch situací, těch problémů, do kterých se dostali. Jakože nebyl
občas úplně, jakože hloupý, když to tak řeknu, jakože docela některé situace chytře vyřešili.
Tak to se mi líbilo na tom.
Z: Aha, tak to jo. A kdybys měl teda seriál doporučit ostatním, tak čím bys ho vychválil? Čím
bys ty ostatní lidi nalákal?
Teodor: Hm, tak možná nová tématika tam je, jakože něco takového, jakože co není v těch
běžných seriálech…
Z: Aha, a jaká tématika? Co je to hlavní téma, teda?
Teodor: Hm, takové, dalo by se říct, že nějaká ta nadvláda nad tím podsvětím.
Z: Tak jo, a to si myslíš, že není nikde jinde v seriálech?
Teodor: Neznám seriálů takových.
Z: Takže na tady tohle bys nalákal ty ostatní…? Něco bys k tomu dodal ještě?
Teodor: (Smích) Je to krátké?
Z: Jak chceš, nevím, já jsem tě přerušila, tak jestli jsi neměl ještě něco k tomu co říct…?

Teodor: Já si pamatuju, jakože některé ty scény tam hodně i na Internetu běžely, že byla třeba
ta slavná scéna s tou pizzou na střeše…
Z: Jo.
Teodor: Jako ta hodně jako obletěla Internet, jakože to jsem viděl na hodně obrázcích, tak si
jakože myslím, že hlavně na ty americké diváky to zapůsobilo jako mnohem víc, než třeba na
ty jako české. Že je to takové jako jim trošku bližší, bylo to takové jako i o otci, co má
problémy s tím synem, jako kdyby i s tou výchovou jeho. Jakože jak on byl postižený a
myslím, že tam měl nějaké problémy, jakože měl s něčím…? Ale to už teďka nevím.
Z: To asi podle mě neměl ani.
Teodor: Ne-e?
Z: Byla tam ta výchova, ale neměli nějaké vážné problémy, kromě těch zdravotních
teda…Takže myslíš, že pro Američany je to teda bližší v čem?
Teodor: Podle mě takový ten, možná to prostředí takové jakože bych tam zahrnul, že je
takové pro ně bližší a možná i ten styl vyprávění jakože. Mě tak trošku přišel, jakože víc
americký. Jako že ono to vyprávění bylo takové trošku jinačí, jakože to tak jako kdyby
ukazovalo, jakože ty typické takové americké rodiny. Jakože tam byl třeba ten Hank, jakože
byl takový ten typický americký policajt. Jakože to třeba u nás jakože tak není až.
Z: Tak to jo, a z toho seriálu byla nějaká postava, o které bys řekl, že byla tvoje oblíbená?
Teodor: Mně se líbil ten, jak se jmenuje tady tento (ukazuje na jedu z fotografií).
Z: Hm, Gus?
Teodor: Gus, tak se mi líbil ten Gus.
Z: Padouch jako?
Teodor: Ten padouch.
Z: Hm, a v čem?
Teodor: Že byla to taková jako tajemná postava, jako ze začátku, jak moc se o něm nevědělo
a postupně se vlastně odkrývalo, jakože co všechno je zač. Takže tam byl takový ten punc
toho tajemna.

Z: To je zajímavé. A řekl bys, zase ohledně těch postav, že by ti některá z nich byla nějakým
způsobem blízká? Jako buď v chování, nebo v uvažování…jakkoliv.
Teodor: Neřekl bych.
Z: Ne? A ještě jednou k těm postavám, byl tam někdo, kdo na tebe působil, jakože je úplně
jako pozitivní postava? Veskrze pozitivní postava, takový ten kladný hrdina?
Teodor: Hm, kladný hrdina…? Hm, možná trochu ta manželka toho Waltera, ale jakože by
tam byl úplně, jakože ryze kladná osoba, jakože to se asi nedá říct.
Z: Takže si myslíš, že všichni v podstatě měli nějaké chyby nebo…
Teodor: Vesměs každý tam měl nějaké úmysly jakože, co nebyly, úplně jakože řekněme
čisté.
Z: A jak bys popsal Jesseho Pinkmana?
Teodor: Hm, jakože jeho charakter, jo? Jakože jeho vlastnosti?
Z: Jo.
Teodor: Tož takový impulzivní jakože, dynamický, takový občas nerozvážný, tak to…a
takový, jakože jak se řekne úleťák.
Z: Úleťák? Co to znamená?
Teodor: No že se vrhá po věcech, jakože po hlavě a jakoby bez rozmyslu, no.
Z: A jak bys naopak charakterizoval teda Waltera?
Teodor: A myslíš Waltera, jakože před jako kdyby jakože Jessem? Jako setkáním s Jessem?
Nebo až po něm?
Z: Klidně obojí (smích).
Teodor: (Smích) Tak předtím byl takový ten, jako ono to tam nebylo úplně v tom seriálu, jak
moc byl předtím, ale jakože myslím si, že byl takový ten typický učitel, jakože co měl, jakože
ty nějaké svoje, jakože tu výuku, ten styl výuky, měl jako rodinu, takový usedlý život, tak to.
A až potom jako potkal toho Jesseho, tak jako kdyby ta impulzivnost toho Jesseho se trošku
přenesla na toho Waltera, a jakože ten život mu radikálně změnila.
Z: A myslíš, že teda, že to setkání s Jessem, které to celé spustilo, jo?

Teodor: Jakože to jeho vaření jakože toho? Ne, tak ta nemoc to spustila…
Z: Ta nemoc. Takže potom teda, potom co potkal Jesseho, tak byl víc impulzivní?
Teodor: Mělo to tam na to vliv podle mě no.
Z: Jo. No a co si myslíš teda o tom, co tam dělal vůbec, jakoby potom už tam byly i zločiny
různé, co všechno spolu jako zažili, co udělali a tak, co si myslíš o tady tomhle? Jako to, jak
to na tebe působilo jako na diváka?
Teodor: Jakože jestli to odsuzuji třeba, nebo podporuji, nebo tak jak to myslíš?
Z: No spíš jako ten, kdyby ses měl vžít jako do té postavy, tak ten jeho takový nějaký vnitřní
boj, jak se rozhodoval prostě, co má udělat, něco prostě…Jako nebyly tam úplně hezké věci,
když to tak řeknu pořád, a musel se vždycky nějak rozhodnout v určitý moment, co teda
udělá a vždycky to mělo nějaký efekt, tak tohle.
Teodor: Tak jako podle mě jakože volby některé byly na hraně sice jakože, ale byly vesměs
jako logické. Nebylo to, jakože by byly poháněné jako tou osobou, že je zlá…Třeba jakože
když si dáme ten seriál House of Cards, tak tam jako ta osoba jakože je ryze charakterově
jakože jako kdyby jako touha po moci a jakoby jakože tou zlostí jakoby jakože tou zlou
povahou, ale tady to bylo spíš takové poháněné prostě logikou, jakože vždycky něco
potřeboval, tak si našel nějaké prostředky jako jak dosáhnout těch svých potřeb.
Z: Super, a co se teda tady toho týče, tak byl v průběhu seriálu nějaký moment, kdy sis řekl,
že už to bylo úplně přes čáru tady nějaké to jeho chování, právě že udělal něco, co už bys
prostě netoleroval?
Teodor: Tak tam byly veskrze vesměs vraždy jako už od počátku, takže ono jakože zas
jakože nenašel jsem nějaké jako, že by tam úplně jako bylo něco extra, co by jakože předčilo
jako ty jiné momenty.
Z: A co si myslíš o tom teda, jak ten seriál teda skončil? Vlastně pouštěli jsme si ukázku, tak
no, co si myslíš o tom konci? Chtěls, aby to takhle dopadlo, nebo by sis přál, aby to dopadlo
jinak?
Teodor: Tak byl to docela zajímavý konec a nebyl ani tak ten konec odsuzovaný na těch
diskuzích, aspoň co jsem tak vnímal, akorát mi tam trošku jakože přišlo to chování toho
Jesseho, jakože ho tam opustil, když viděl, jako že je vlastně raněný…

Z: Myslíš, že to viděl?
Teodor: To tam se na to myslím, že tam sklonil, jakože oči no na to.
Z: Jo? Aha.
Teodor: Ono to jakože bylo vidět i jakože přes tu bundu, ale tak možná, že se mi to jako
zdálo, ale jakože tak mi to přišlo a že odjel no jako, i když viděl no, jako že ho tam nechává.
Z: Takže to bys odsoudil Jesseho za tady to?
Teodor: Ano.
Z: Ale na druhou stranu tam přijela ta policie a všechno, tak když si to tak vezmeš, tak kdyby
tam zůstal, tak ho chytí, že jo.
Teodor: Tak měli odjet oba dva. Jako on mu zachránil jako kdyby jakože život…
Z: Jo jakože ho měl vzít s sebou takhle?
Teodor: No. Jo. Jakože on ho vesměs zachránil, jakože toho Jesseho a ten Jesse jakože se
zachoval tak, jako že prostě odjel bez něho. No jako bylo to zas tím impulzivním chováním
prostě, jakože bez rozmyslu.
Z: No ale, já nevím, jestli si to pamatuješ, ale tam právě oni už spolu neměli žádný jako, už
spolu v tomhle momentě neměli dobrý vztah, protože Walter vlastně jednak ho naštval
několikrát, jakože třeba kvůli němu umřelo pár jako lidí, co bylo, kteří byli Jessemu blízcí…
Teodor: Ta přítelkyně, ne?
Z: Ta přítelkyně, pak tam byl nějaký malý kluk a prostě a takhle, a takže právě už spolu
neměli ten vztah jako na začátku. No, tak asi proto ho tam jako nechal.
Teodor: Je to možné no, ale stejně jakože mu zachránil, jakože život no. Jako nedělal to
jenom, jakože za tím, aby mu zachránil ten život jako samozřejmě, ale jakože vyústilo to tak,
jako že to tak dopadlo. Tak jako minimálně jakože nějakou konverzaci jakože bych tam asi
jakože vložil.
Z: Takže bys jako teoreticky chtěl, aby ten Walt přežil na konci?
Teodor: Toť otázka no. Jakože otázka je, jaký by byl další vývoj jako jeho osobnosti jako.

Z: A kdyby sis měl představit, že si seriálový kritik, tak jak bys to ohodnotil tady z toho jako
odborného hlediska, tady ten seriál?
Teodor: Ty jo, tak to moc nevím jako, protože nejsem seriálový kritik…(smích), ale tak
jakože dal bych tomu, jakože spíš vyšší hodnocení, jakože nad průměrem jako normálních
seriálů, tak to bych řekl. Ale jako nebyl to úplně seriál, jako co mě chytl za srdce, takže
jakože osobnostně jakože z mého pohledu asi bych mu trošku jakože strhl. Ale to neznamená,
jakože bych ho nedoporučoval ostatním.
Z: No a co bys teda vychválil takhle jako, právě když jsi říkal, že bys to hodnotil nad
průměrem, tak jako proč?
Teodor: Kvůli tomu vývojovému, jakože těm zápletkám, ty byly, jakože docela zajímavé to
sledovat, jako ten vývoj, jak se to postupně vyvíjelo. A hlavně ty Walterovi reakce vlastně
jako na to okolí, byly jakože, docela promyšlené.
Z: A teda máš povědomí nějaké o tom, jak byl ten seriál hodnocený na csfd, teda myslím, že
jsi říkal, že máš…?
Teodor: Hm, myslím 85 to bylo?
Z: Nebo taky o tom, jestli vyhrál nějaké ceny…?
Teodor: Tak to nevím.
Z: To nevíš. A vzpomeneš si jestli, v průběhu, když jsi to sledoval, prostě v tom období, kdy
jsi to sledoval, jestli vždycky byl nějaký moment, kdy jsi měl chuť se na ten seriál dívat jako.
Jestli to bylo to sledování podmíněné nějakou situací třeba…?
Teodor: Hm, tak jako nebylo to asi podmíněné, ale tak já už jsem takový, jakože když něco
jako začnu, tak mám, jakože vlastně jako kdyby touhu to dokončit, protože jsem zvědavý,
jako jak se to teda bude vyvíjet, jak to dopadne.
Z: A napadnou tě nějaké jako buď seriály, nebo i klidně filmy, které se nějakým způsobem
podobají tady Breaking Bad? V nějakém aspektu? Jakémkoliv?
Teodor: Tak možná jak jsem říkal ten House of Cards jakože tady i tam mi připadá trošku ta
touha po moci, že tam byla, no. Jakože i ten Walter jakoby jakože měl tu touhu jako kdyby
jakože ovládat jako kdyby ten trh a i ty lidi ostatní kole sebe i toho Jesseho jakoby ovládal.

Z: A sledoval jsi Dextera?
Teodor: Sledoval no.
Z: A znáš Arrow?
Teodor: Ne-e to neznám.
Z: Ne? A když si vezmeš Breaking Bad a Dextera, je tam něco podobného takhle, co bys řekl,
že je spojuje, ty dva seriály?
Teodor: Hm, podle mě Dexter byl spíš, jakože na ten psychologický aspekt jako kdyby
jakože hm, nechci říkat vyšinutého, ale jako takového trošku jako jiného člověka, a tady to
bylo spíš, jakože hm, že člověk on, ten Walter, jakože nebyl až tak vyšinutý, on spíš jako byl
donucený tím okolím. Že tam to u něho bylo dané jako kdyby jakože tím, co tomu Dexterovi
co se mu stalo jako v dětství a to výrazně ovlivnilo jako kdyby jeho osobnost, ale jakože
Walter nic takového neměl, takže tam nevidím, jakože podobnosti.
Z: A jaké jiné seriály ještě tak sleduješ? Vůbec nějak, kdybys měl vyjmenovat, co tě
napadne…
Teodor: Tak třeba ten Dexter, teďka Suits to jsou, to a pak klasika jako je Big Bang Theory,
How I Met Your Mother…
Z: Tak jo, děkuju.

Příloha č. 7
Respondent: Lenka
Věk: 20 let
Datum: 1.3.2016
Z: Mohla bys mi na začátek jenom nějak popsat o čem je seriál Perníkový táta?
Lenka: Hm, seriál je o tom, že perníkový táta, nevím, jak se jmenuje (smích), zjistí mu
rakovinu plic a on se rozhodne, že bude vařit pervitin, aby vydělal si jakoby pro svoji rodinu
peníze.
Z: Jinak se jmenuje Walter (smích).
Lenka: Jo, Walter White.
Z: A jak ses o tom seriálu dozvěděla jako?
Lenka: Od kamarádů asi.
Z: Takže ses na to začala dívat kvůli, jakože…?
Lenka: No, že mi to jakoby doporučovali, že je to dobrý seriál, a že se mi to bude líbit.
Z: A co se ti na tom nejvíc líbilo?
Lenka: No mě se líbil ten děj a … zajímavý takový jiný než všechny ostatní seriály, co jsem
do té doby viděla a taky se mi líbilo, jak je to netočené. Prostě přibližuje to hodně ten svět, co
myslím, že jako je reálný. A…(smích).
Z: A reálný v jakém smyslu, co ti na tom přišlo…?
Lenka: Že se to asi fakt tak děje, že to takhle funguje ten obchod.
Z: S těma drogama?
Lenka: S těma drogama, hlavně jak tam s jižní Amerikou obchodovali ještě, nebo s tou
střední Amerikou, no.
Z: A kdybys měla ten seriál doporučit někomu jinému, tak co bys na tom nejvíc vychválila?
Co bys řekla, že je ta nejsilnější stránka toho seriálu?
Lenka: Nejsilnější stránka? Asi děj.

Z: V jakém smyslu?
Lenka: Ve smyslu, že prostě je zajímavý (smích), nevím.
Z: A co je na tom teda nejzajímavější?
Lenka: Tak já, je to o drogách, což je takové něco zakázaného trošku. A no mě se hrozně
líbilo to ztvárnění těch postav, i. Jak prostě tam byly také ty s prominutím osíračky toho, z té
strany toho právníka a všechno takového.
Z: A byla v tom seriálu nějaká postava, o které bys řekla, že byla tvoje vyloženě oblíbená
teda, kterou sis nejvíc oblíbila?
Lenka: Hm, ne.
Z: To bys neřekla? A naopak, ještě u těch postav, hm byl tam někdo, kdo ti byl nějakým
způsobem blízký, třeba charakterem nebo chováním, nebo nevím…?
Lenka: Nad tím jsem nepřemýšlela. Jako nikdy jsem se nedostala tady k tomu.
Z: A byl tam někdo z nich, tady z těch postav, kdo na tebe působil jako úplně vyloženě
veskrze pozitivní, že to byl ten kladný hrdina třeba?
Lenka: No tak to si nemyslím. Jako jenom čistě kladný hrdina, nebo…?
Z: No, nebo jako tak nejvíc třeba?
Lenka: Jako nejvíc kladný hrdina? No tak on ten Walter White jako celkem byl takový
kladný, že i když udělal něco nelegálního, tak za dobrým účelem. Takže…
Z: Aha, a co si teda myslíš, že byl ten účel, proč to dělal?
Lenka: Aby zabezpečil rodinu.
Z: A jak bys popsala Jesseho Pinkmana?
Lenka: Jesse úplně neví, co chce, je takový mladý, má takovou tu touhu po penězích a prostě
být nejlepší z nejlepších, a přitom vlastně neví vůbec nic. A prostě je takový mladý ztracený
člověk.
Z: A potom teda, když teď jsi popsala Jesseho, tak jak bys popsala Waltera naopak?

Lenka: Walter naopak oproti Jessemu je takový rozvážný, už něco zažil, má rodinu, přemýšlí
hodně dopředu a nevím co o něm ještě. Jako přijde mi, že to má takové srovnané v hlavě
celkem.
Z: A co bys řekla, že je hlavní téma toho seriálu?
Lenka: Téma? Já myslím, že je tam víc témat, že jakoby ukázali, jak to vůbec chodí v tom
drogovém světě, a potom taková ta jakoby humánní stránka. Jakoby že on chce se postarat o
tu rodinu a i ten děj. Jakoby i ta jeho rodina se vyvíjí a jak je ovlivněná tím, že on začíná vařit
ten pervitin. Myslím, že pervitin vařil.
Z: A co se týče toho Waltera, byl v tom seriálu nějaký moment, kdy sis řekla, že jako to jeho
chování je prostě už takové, už je to přes čáru, že už bys prostě…?
Lenka: Tak to si bohužel nepamatuju vůbec.
Z: A co si myslíš o tom, jak ten seriál skončil? Teď si můžeme pustit tu ukázku…
Hraje 4 minutová ukázka z poslední epizody seriálu.
Z: Tak co si myslíš o tom, jak to dopadlo?
Lenka: Hm, mě se hrozně líbil ten konec.
Z: A proč?
Lenka: Takový jako konec Waltera Whitea ve dvou způsobech, že ho zatkla ta DEA, nebo ti
policajti, nebo co to bylo…a zemřel. Takový jakoby elegantní konec (smích).
Z: A co si teda myslíš o tom jakože, takže s tím jsi spokojená, jak to bylo udělané?
Lenka: Jo jo.
Z: A teda s tou smrtí toho Waltera? Ty jsi říkala, že to je vlastně taková, že byl jako kladná
postava v podstatě, tak…?
Lenka: V rámci možností (smích).
Z: Tak to, tak potom jako proč teda, proč si teda byla spokojená, že jako umřel (smích)?
Lenka: Já jsem nebyla spokojená, že umřel, jsem byla spokojená, že to takhle skončilo ten
seriál. Že to je takové jakoby dobré ukončení, že tam není takový ten otevřený konec a je to

takové jako, že prostě už ho našli, stejně by šel do vězení a stejně by v tom vězení nejspíš
umřel. Takže aspoň umřel jako svobodný člověk.
Z: A máš nějaké povědomí o tom, jak je ten seriál hodnocený třeba v těch internetových
databázích…?
Lenka: Já myslím, že hodně dobře, že je v top desítce možná i. Nějak takhle, že je hrozně
dobře hodnocený.
Z: A víš něco o tom, že vyhrál třeba nějaké ceny? Nebo něco podobného?
Lenka: Vůbec nevím.
Z: A vzpomeneš si, když ses na to dívala, v průběhu toho, jak jsi to sledovala, jestli nastala
nějaká situace, kdys měla jako vyloženě chuť se na to podívat třeba? Nějaká nevím…
Lenka: Jak to myslíš?
Z: Jako jestli to sledování bylo nějak podmíněné třeba náladou, třeba nebo…nevím.
Lenka: No já to mám tak, že já když se začnu koukat na seriál, tak se nemůžu odtrhnout
většinou od toho. A tohle to je fakt jako kvalitní seriál, takže jsem se koukala hodně.
Z: No, a kdyby sis teda měla představit, že jsi seriálový kritik, tak jak bys to hodnotila?
Lenka: Já bych to asi doporučila mladším generacím, že jako si nemyslím, že to by starší,
jakoby třeba padesát plus by to bavilo moc…
Z: Proč?
Lenka: Já nevím, já když to vezmu třeba moji prarodiče, tak si neumím představit, že by se na
to jako koukali. Že no takové ty jakoby soap opery a takhle jedou spíš a nevím. Já nevím, jak
to myslíš, jako abych byla filmový kritik, nebo seriálový?
Z: No jakože co jsou ty silné stránky tady z toho odborného hlediska, když se to tak vezme.
Lenka: Och (smích).
Z: Já tě nechci trápit.
Lenka: Já si to moc nepamatuju, jako co se týče všeho takového toho odborného. Takže těžko
říct.

Z: To nevadí, no a…už se blížíme k závěru. Napadnou tě nějaké seriály, nebo itřeba filmy, o
kterých bys řekla, že jsou nějakým způsobem podobné tady tomuhle? Jakože se v nějakém
aspektu třeba shodují? Třeba s tím příběhem…
Lenka: No tak asi první, co mě napadne, jsou Narcos, kteří vlastně taky sledují život
drogového dealera, drogového kinga vlastně. Je to jakoby natočené v podobném způsobu
bych řekla a potom další podobné…mě v tuhle chvíli nic nenapadá.
Z: No a říkají ti něco seriály jako Dexter, nebo Arrow, nebo…
Lenka: Jo, neviděla jsem je.
Z: Tos neviděla. OK. A ještě poslední otázka. Jaké jiné seriály sleduješ třeba?
Lenka: No já toho mám trošku hodně (smích).
Z: No, tak povídej.
Lenka: Co momentálně jako, na co se koukám? Tak koukám se na Chirurgii, koukám se na,
teďka nevím ty názvy, na Castle na zabití, koukám na New Girl, na Big Bang, na
ježiši…vůbec nevím. (Dlouhá pauza) Ty Narcos, to jsem dokoukala teďka teda a Orange
is the new black, a už mě nic nenapadá teďka.
Z: Dobré stačí. A takže bys řekla, že žánrově nemáš nějaký třeba oblíbený žánr.
Lenka: To vůbec.
Z: Na to nejedeš?
Lenka: Ne, na to nejedu (smích). Já se koukám na všechno.
Z: Tak jo, děkuju.
Lenka: Jo, v pohodě.

Příloha č. 8
Respondent: Monika
Věk: 26 let
Datum: 12.3.2016
Z: Tak jo, tak mohla bys mi na začátek tak nějak shrnout o čem ten seriál je?
Monika: Tak je to vlastně o učiteli, takový obyčejný učitel z obyčejné americké rodiny, který
se dozví o tom, že má rakovinu a nemá dostatek finančních prostředků na to, aby pokryl
náklady na léčbu, a tak se shodou okolností potká s jedním ze svých bývalých studentů, se
kterým se rozhodne vařit teda perník.
Z: A jak ses o tom seriálu dozvěděla?
Monika: Hm, dozvěděla jsem se o tom, protože žiju ve Velké Británii, kde tady tento seriál je
strašně populární a šlo to na mě, jakože z více stran, tak jsem se rozhodla, že se na to teda
nakonec podívám a chytlo mě to tak, že jsem dala všechny série během dvou a půl týdne
(smích).
Z: A takže to bylo na doporučení někoho…?
Monika: Jo, na doporučení, jo jo jo.
Z: A co se ti na tom nejvíc líbí teda?
Monika: Nejvíc se mi líbí ty zvraty, že nikdy nevíš co od toho seriálu očekávat, a taky se mi
líbí třeba ta transformace toho Walta vlastně, hlavního hrdiny, který jde vyloženě z toho
nejnudnějšího života, jaký člověk může mít do úplného extrému.
Z: A … kdybys měla doporučit Breaking Bad jako ostatním lidem, tak co je to, co bys na tom
nejvíc vypíchla, co bys nejvíc vychválila na tom seriálu?
Monika: Co bych nejvíc vychválila…tak tady tohle, že jsou tam takové ty extrémy, kdy
prostě nevíš vůbec, co čekat. Každá série je jiná, každá série má prostě dalo by se říct jinou tu
zápletku. Třeba myslím, že ta druhá série mě třeba chytla hned na začátku, jak tam plave ten
medvěd v tom bazénu, ten růžový medvěd a až do posledního dílu nevíš vůbec, o čem to je,
takže pořád tě to nutí se dívat na další a další a další epizodu a prostě nepustí tě to, dokud se
na to nedodíváš a nikdy jsem si neřekla třeba, ty jo, tahle série byla nudná. Bylo tam pár

epizod třeba, které nebyly nějak záživné, ale potom na to navazovaly další epizody, které
prostě byly úplně bombastické.
Z: Ty jsi říkala, že jsi to viděla pětkrát, nebo kolikrát?
Monika: Pětkrát, nebo šestkrát, nevím no.
Z: A takže když jsi, pokaždé když jsi, už znala ten příběh, takže bavilo tě to jako pořád?
Monika: Hm, pokaždé jsem v tom našla třeba něco jiného, ne, že jsem si uvědomila, že třeba
jsem něco buď vynechala, nebo jsem to přehlídla, anebo já nevím…anebo, že jsem to špatně
pochopila třeba něco a vždycky mi to dává úplně jiný smysl a tak nad tím začnu jinak
přemýšlet, no.
Z: Jo jo jo. No a byla v tom seriálu nějaká postava, o které bys řekla, že byla tvoje jako
vyloženě oblíbená?
Monika: Oblíbená? Takže já mám strašně ráda Jesseho (smích).
Z: Proč?
Monika: Protože vyloženě jde, on má zase takovou tu opačnou trasu, jak Walt mi přijde, že
jde úplně z toho kluka, co nemá nic, prostě nemá žádné předpoklady na to, aby se mohl nějak
zařadit do společnosti. Ne, že by se do té společnosti zařadil, ale začne mít nějaký cíl a začne
na tom budovat, i když je to prostě perník, tak se začne na něčem chytat a … a prostě snaží se
na sobě jako kdyby nějak pracovat. No jakože, ne že by se úplně zničil, protože on už měl ten
život stejně takový, jakože všelijaký…
Z: A řekla bys, že ti byla některá z těch postav nějakým způsobem blízká? Jakoby buďto
povahově, nebo…?
Monika: To asi vůbec, povahově (smích). Ne. Hm, co se týče nadávek, tak asi Jesse teda
(smích). Protože já si hodně ráda zanadávám, ale jinak povahově mi nebyl blízký vůbec
nikdo asi.
Z: A je z těch postav některá, kterou si vnímala, jakože veskrze pozitivní? Jakože je to ten
kladný hrdina?

Monika: Hank, stoprocentně. Hanka jsem měla…to byl můj nejoblíbenější, jakože takový
fakt, fakt ten hrdina prostě, od začátku až do konce. Byl vtipný, a to se mi na něm prostě
strašně líbilo.
Z: A kdybys ho, toho Hanka měla srovnat s Walterem, tak jako…takže Hank je prostě tvůj
oblíbenec?
Monika: Hm, Waltera jsem neměla třeba vůbec ráda prostě a Hank prostě měl všechno tak,
jak má takový správný chlap mít, na místě. Byl vtipný, věděl jak prostě tu rodinu třeba udržet
při sobě, dokázal prostě, jakože zakročit, když bylo potřeba.
Z: A jak bys…no…o Jessem jsme se už bavili, popsala bys ho nějak ještě víc dopodrobna,
než…?
Monika: Mně se hlavně zdá, že on má ten život takový strašně zmatený, že vůbec neví, co v
tom životě chce dělat a že se snaží…nebo že kdyby se nepřitisknul k tomu Waltovi, tak
zřejmě skončí, jakože za mřížema dříve nebo později, protože tak to vlastně začalo, když
zdrhal z toho baráku. A takže on je takový zmatený tím životem, vůbec v podstatě neví,
jakoby kterým směrem, takže se nechá vždycky někým vést. I tak to bylo potom třeba i s tou
Jane, když měl přítelkyni…Když měl přítelkyni Jane, tak ta ho v podstatě téměř jakože od
tady tohoto odvrátila, jakože dokonce říkal Waltovi, že teda na to kašle, na ten business a tak,
a že prostě chce dát přednost té přítelkyni, takže on se vždycky k někomu tak upnul, a…
Z: A kdybys měla Waltera naopak ještě trochu rozvést, tak…?
Monika: Je to neskutečná krysa, prostě že mně se nelíbí hlavně ta myšlenka, že lže svojí
rodině, i když to dělá prostě pro dobro, jakože ty peníze, ale ty peníze ho potom tak strašně
ovládly, že prostě ničil tu rodinu, ničil tu Skyler, měl vlastně ještě nově narozené děcko a
vůbec ničemu tady nepomáhal a…prostě já myslím, že skončil tak, jak měl skončit.
Z: No a co se týče Waltera a toho jeho vývoje, tak tím jak jsi říkala teda, že je krysa, ale byl
tam už prostě nějaký konkrétní moment, kdy sis řekla, tak dál už prostě ne? Teď už u mě
skončil…?
Monika: Hm, konkrétní moment…tak mě se nelíbilo i to jak manipuloval třeba s tím Jessem,
prostě jak říkal, ty jo, beze mě budeš nic, jakože byla by to více méně pravda, ale on by byl
bez něho taky úplně nic a jakože on kdyby toho Jesseho neměl, tak on se podle mě nedostane
vůbec nikam a jakmile tady s tímto začal, jakože hodně manipulovat, já myslím, že se to

někdy zlomilo v té druhé sérii…zřejmě nejvíc jsem ho začala nesnášet, jak pozoroval Jane,
jak umírá, a to jsem si řekla, že to je prostě úplně hovado, když to tak můžu říct (smích),
budeš to za mě přepisovat, tak…takže jsem si řekla, že už fakt jako u mě úplně skončil, no.
Z: A proč ses teda na to dál jako dívala? Nebo když jsi říkala…
Monika: Tak já jsem se nedívala na to kvůli Walterovi, mě zajímal celý ten příběh prostě, já
jsem se drogové problematice nijak, jakože nevyznala, tak já nemám k drogám blízko a mě se
strašně líbil, prostě že je to něco jiného, než se dává normálně v televizi, než něco prostě, co
najdeš a tak. A hlavně, jak říkám, ty vývoje těch situací, kdy tam byly prostě vyloženě takové
ty extrémy, když třeba Gustavo Fring umřel, tak jsem si říkala, jak to může jako někdo vůbec
vymyslet ne! Takové prostě, víš co.
Z: Jo jo. A Co si tedy myslíš o tom, jak ten seriál skončil? Byl to dobrý konec, špatný
konec…?
Monika: Hm, tak dobrý konec, špatný konec…tam nemůže být ani dobrý konec, ani špatný
konec, bylo to hodně…jakože zajímavý konec. Věděla jsem, nebo tak nějak jsem tušila, když
jsem se na to poprvé dívala, že Walt nakonec umře. Nevěděla jsem jak, myslela jsem si, že ho
někdo zabije, jakože popravdě. Což nakonec zabil sám sebe, a to mu jakože patří…a…jakože
ráda bych třeba věděla, co je s Jessem no (smích).
Z: Takže bys ještě uvítala další…
Monika: Uvítala bych rozhodně další sérii (smích). To by bylo něco no.
Z: A slyšela jsi o tom Better Call Saul?
Monika: Jo jo jo. Začala jsem se na to dívat. Viděla jsem prvních, já nevím, sedm epizod
první série a nějak mě to nechytlo popravdě, takže jsem se na to nedívala dál. Ale vím, že tam
mají být nějaké, jakože hodně spojitosti s Breaking Bad, čemuž se vůbec nedivím, no.
Z: A kdyby sis měla představit, že jsi seriálový kritik, jakože to děláš odborně, tak, jak bys to
zhodnotila, tady z toho odborného hlediska?
Monika: (Smích) A já se na takové seriály, já se nedívám třeba skoro vůbec na filmy, já se
dívám na takové seriály a Breaking Bad je moje nejoblíbenější, nebo můj nejoblíbenější
seriál. Takže to je takové to, co jsem ti tady teďka všechno řekla. Já bych mu dala tak 98 %,

ty dvě procenta bych strhla za to, že to neskončilo nějak, prostě abych věděla, co se stalo
prostě s Jessem, nebo s Waltovou rodinou atd.
Z: A máš nějaké povědomí o tom, jak je ten seriál hodnocený, buďto na Internetu v nějakých
těch seriálových, nebo prostě v těch databázích…?
Monika: Vím, že na…jak se to jmenuje…Imbd (mezinárodní filmová databáze
www.imdb.com), tak tam je to myslím čtvrtý seriál, nebo tak nějak za, jako co se týče 21.
století, myslím, že tak nějak čtvrtý…jakože hodně vysoko je to hodnocené. V Česku vůbec
nevím, jak je to hodnocené. A na základě toho, co slyším kolem sebe, tak když zmíním
Breaking Bad, tak mi nikdy nikdo neřekl, ty jo, tak mě nudilo, prostě nelíbilo se mi to,
nedoporučil bych to. Takže všem se to líbí kolem mě.
Z: A víš něco o tom jako, jaké ten seriál třeba vyhrál ceny, nebo…?
Monika: Hm, trošku něco vím, ale…jako vím, že vyhrál strašně moc cen, ale nevím jaké
ceny, nebo tak. Moc tak se nezajímám o to.
Z: To nevadí. A napadnou tě nějaké buďto seriály, nebo i filmy, které třeba jsou
Breaking Bad nějakým způsobem podobné? Že mají třeba podobný aspekt nějaký?
Monika: Třeba Dexter se mi líbí hodně, co bych přirovnala. Nevím, jestli jsi viděla Dextera?
Z: Jo.
Monika: Takže je to taky takové nepředvídatelné, je to zase o něčem jiném teda, ale v
podstatě je to na takovém stejném konceptu založené. To je seriál prostě, který bych k tomu
nejvíc přirovnala.
Z: A koncept ten, o kterém mluvíš…koncept čeho?
Monika: Koncept prostě toho, že…Dexter, když se narodil, prostě tak byl v pohodě kluk, do
té doby, než mu nezabili prostě rodiče, což prostě viděl, a to ho ovlivnilo na tolik v tom
životě prostě, že se rozhodl dělat to, co dělal. To samé s Walterem, byl prostě úplně v pohodě
člověk, do té doby, než tam byl nějaký ten zlomový bod, kdy se rozhodl, prostě že bude vařit
perník. A ten Dexter taky prostě, byl úplně zmatený prostě tím celým životem. Nevím, mě to
přijde, kdybych to měla prostě ze všech seriálů přirovnat, tak bych dala nejvíc tohle.
Z: Jo.

Monika: Jako, že to zasahovalo taky hodně do těch osobních životů obou dvou a do těch
rodin, a…
Z: Super. A teď už, se blížíme jako ke konci…Uvědomíš si nějakou situaci, kdy jsi měla
vyloženě chuť se na ten seriál dívat? Jako bylo to sledování podmíněné třeba tvojí náladou,
nebo něčím jiným…?
Monika: Já jsem se na to začala dívat a, jak říkám, já jsem nespala, já jsem se na to dívala
prostě v kuse, dalo by se říct. Já jsem se na to dívala i v práci, já jsem si to dala tak na polici a
dívala jsem se na to, když jsem třeba krájela zeleninu nebo tak. Takže já jsem byla úplně
závislá. Já jsem se na to poprvé dodívala takto, podruhé jsem se na to dívala s kamarádem,
potřetí zase s jiným kamarádem, počtvrté jsem se na to dívala myslím sama a po páté teďka
naposledy jsem to viděla zhruba před rokem, to bylo těsně předtím, než jsem odjela cestovat,
a to jsme taky zhltli s kamarádem během asi tří, čtyř týdnů.
Z: Super, a poslední otázka…jaké jiné seriály ještě sleduješ?
Monika: Tak toho Dextera, hm, Game of Thrones, Orange is the new black, sledovala jsem
House of Cards, ale už to nesleduju, a tož tady tyto jsou takové moje nejoblíbenější.
Sledovala jsem How I Met Your Mother, jsem úplně největší fanoušek Friends (smích)…
Z: Takže jako co se týče žánrů, tak nemáš jako vyhraněný žánr?
Monika: Ne, já, mě strašně baví ty seriály prostě tak, když to má prostě nějaký dobrý nápad
prostě nějakou pointu, tak…
Z: Tak jo, super, děkuju moc.
Monika: Jo? V pohodě.

Příloha č. 9
Respondent: Petr
Věk: 20 let
Datum: 14.3.2016
Z: Tak jo, tak můžu se tě na začátku jenom zeptat, jestli bys mi mohl shrnout, o čem ten seriál
byl?
Petr: Tak seriál…hm…stručně, nebo můžu jakkoliv?
Z: Můžeš jakkoliv, jakkoliv chceš.
Petr: Takže seriál nás přivádí, hm, seriál nám ukazuje otce od rodiny, padesátiletého, který z
ničeho nic zjistí, že má rakovinu a rozhodne se hm, zaopatřit svou rodinu peněžně na další
léta, až zemře. Ze začátku tají, ohledně své rakoviny, avšak časem to vyjde najevo. Důležitý
bod příběhu spočívá v tom, že švagrem tohoto muže je DEA agent, neboli protidrogový agent
z protidrogového oddělení, který mu ukáže, jaký business se skrývá v prodeji pervitinu a ve
výrobě pervitinu. No, a co je nejdůležitější je, že pro našeho muže platí, že to je bývalý učitel
chemie, který je vlastně virtuóz, je to génius, no a setká se, se svým bývalým studentem
Jessem Pinkmanem. Rozhodne se, že on bude vařit pervitin, zatímco Jesse zná právě
záležitosti týkající se businessu, takže společně, že Jesse se bude starat o prodej, zatímco ten
náš muž, Walter White, se bude starat právě, že o výrobu. Pomocí svého talentu objeví úplně
nový model, s tím že je nucen využít alternativní metody k výrobě pervitinu, tak vytvoří jistý
modrý pervitin. No a ten se stane velice populární a oblíbený mezi feťáky a mezi uživateli
drog. Hm, mám pokračovat dál tímto tempem, nebo to můžu zestručnit už?
Z: Můžeš to zestručnit možná…
Petr: Dobře. No tak, potkávají se s různými postavami drogového podsvětí a vlastně Walter
White stoupá ve své kariéře a dostává se postupně z takového toho malého uťápnutého muže,
podpantofláka až jakoby na vrchol, co se týče jeho businessmanovské kariéry. Co je důležité,
je, že existuje, podle mě existují v tomto seriálu dvě postavy. A to je Walter White a
Heisenberg, a ty spolu soupeří o to, kdo, která z nich bude v těle Waltera Whitea. No a seriál
vlastně končí tak, že Heisenberg vyhraje nad Walterem Whitem a ten otec od rodiny už začne
vařit pervitin jenom prostě proto, že mu to šlo a převezme vlastně i kontrolu nad businessem,
což dřív měl dělat Jesse, ale teď už se do toho vloží naplno. No a tak vlastně končí seriál,

kromě toho posledního dílu, kdy se samozřejmě zas vrátí zpátky ke své původní myšlence,
která ho namotivovala na tu cestu.
Z: Super, děkuju moc. A jak ses o tom seriálu dozvěděl, na prvním místě?
Petr: Hm, přes strýce, který sleduje všechny seriály možně a všechny filmy…hm…ukázal mi
to, a mě to zaujalo.
Z: Super. A takže si to začal sledovat potom, co jsi viděl jako…začalo se ti to líbit potom
hned, co jsi viděl první díl?
Petr: Přesně. No…(váhá) ne první díl. Já jsem neviděl ze začátku první díl, já jsem viděl až
nějaký druhý, až možná i…no viděl jsem jako první, druhý díl…takže.
Z: A co se ti na tom seriálu teda líbí nejvíc a proč?
Petr: Miluju kombinaci černého humoru s tím dramatem. V druhém díle je scéna, kdy oni
splachujou mrtvolu, jakoby pomocí…hm…nevzpomenu si na přesný chemický název té
látky, ale pomocí rozpouštědla, pomocí velmi silného rozpouštědla a oni právě takto se snaží
zbavit mrtvoly, ovšem Jesse byl tehdy velmi naivní a rozpustil kromě mrtvoly i vanu a právě
že strop, od svého baráku. A mě zaujal neskutečně ten černý humor, jak právě taková ta
komedie, plná omylů.
Z: To je pravda. A teda pokud bys měl ten seriál doporučit někomu jinému, co bys na tom
nejvíc vychválil, na co bys ty ostatní lidi nalákal?
Petr: No už doporučuji, a doporučuji právě na to, že to je mistrovské dílo, které dokáže
geniálně hrát s postavami. Je to uvěřitelné. Samozřejmě ne všechny momenty, občas se tam
najdou i takové, když to řeknu způsobem v uvozovkách sci-fi momenty, že Walt z ničeho nic
začne jednat jinak, ale dá se to seriálu odpustit, má svůj styl, což je důležité. Je to seriál, který
si vytyčil nějakou cestu a jde v té cestě, hm, no a právě nejdůležitější je samotná práce s
postavami, kterou jsem již zmiňoval a ta uvěřitelnost. No a jedná se o vlastně kompaktní dílo,
jedná se o dílo, které působí…jakoby konec…vlastně celá linka byla vymyšlena na začátku a
pak byla jenom zpracováno přesně tak, jak bylo vymyšleno, že není ponechané nic v náhodě.
Sice není to pravda, Vince Gilligan je ale virtuóz a dokázal to prostě divákovi naservírovat
tímto způsobem.
Z: Ty děláš nějaké recenze nebo něco takového?

Petr: Já jsem spisovatel.
Z: Fakt? Hm, a když jsi teda mluvil o těch postavách, tak byl tam někdo, kdo byl vyloženě
tvůj oblíbenec?
Petr: Walter White. Byl to Walter White a…
Z: Proč?
Petr: Protože, jak už jsem avizoval, jsem amatérský spisovatel a já miluju nejednoznačnost
těch postav, které…já nevěřím v žádné dobro a zlo, ale líbil se mi Walterův motiv zaopatřit tu
rodinu i tady tím způsobem. Ale že prostě měl jako vytyčený nějaký ten cíl a šel si jakoby za
tím. Mě to se tak líbilo, a ta jeho genialita. Já jsem uznával, uznával jsem ho za tu jeho
genialitu.
Z: A kdybys měl říct, byl tam někdo z těch postav, kdo, o kom bys řekl, že ti byl nějakým
způsobem blízký, buďto charakterově nebo povahově?
Petr: Hm, blízký, no tak ono to částečně souvisí s tím Walterem Whitem, ale hodně blízký mi
byl právě hodně i ten třeba Saul Goodman, ale blízký, hm, blízký ve smyslu, že jsem si tu
postavu oblíbil, jakože by mi připomínala mě samotného?
Z: Ano, přesně tak to myslím.
Petr: Hm, tak to jsem tam nenašel. Popravdě jakoby stoprocentní shodu. Našel jsem jedině
prostě motivy, ale to jsem našel ve všech postavách. Takže rozhodně nemohu říct, že byla
jedna konkrétní.
Z: A byl tam někdo, koho si vnímal, jakože byl vyloženě pozitivní postava, jako ten kladný
hrdina v tom příběhu?
Petr: Jak už jsem právě říkal, tak já nevěřím na nějaké tyhle ty klady a zápory, ale rozhodně
samozřejmě Walterův švagr Hank, tak ten se snažil právě jet tím kladným způsobem, ale
rozhodně bych neřekl, že jako to byl takový ten stoprocentní klaďas, jako dobře, byl, ale
nepřevyšoval třeba Jesseho. Jesse jako uvažoval taky kladně, jenom to byl prostě chudák,
který byl jako odmítnut tou rodinou, takže vlastně klaďasů tam je několik. Klaďase udělá
vždycky ten jako samotný motiv, což třeba zjišťujeme, tak Saul Goodman vypadá jako velký
záporák, ale když se podíváme na ten prequel, tak nám dojde, že vlastně Saul Goodman k
tomu měl taky motiv, který ho dotlačil.

Z: No a o Jessem už jsi teda něco říkal, je ještě něco, co bys k němu dodal? K té jeho
postavě? K tomu charakteru?
Petr: Ve vztahu k Waltovi bych řekl, že Walt se k němu choval jako ke svému synovi,
protože hm, Walt jak začal kariérně růst, by se dalo říct, tak si začal podle mě uvědomovat,
že ten jeho syn nemá zrovna takových jako možností. Přeci je to fyzicky postižený kluk a
vypadalo to, že i trochu psychicky. No a tak trošku ten jeho otcovský, hm, to jeho otcovské
jednání se přetransformovalo i právě k tomu Jessemu, takže to abych tak…
Z: Ale to spíš jsi popsal jak se, jak o něm jako smýšlel ten Walter, tak co myslíš, co si myslíš
ty o Jessem, jaký byl Jesse?
Petr: Hm, Jesse se hodně změnil. Jesse na začátku byl jednoznačně fracek, který se snažil
nějak seberealizovat, nevěděl kdo je, nic si neprožil prakticky a byl to vlastně jenom feťák.
Nic v podstatě jiného. Který ale už tehdy byly náznaky, že měl nějaký smysl pro svou vlastní
morálku, smysl pro svou etiku no a později jak se Jesse začal zamilovávat, tak tam byly ty
dvě jeho ženy, no a to ho hodně poznamenalo a hodně dospěl prakticky. To bylo, vlastě že on
dospíval po celou dobu toho seriálu.
Z: A teď teda naopak když přejdeme k Walterovi…tak ty jsi říkal, že Jesse byl jakoby jeho
syn, že byl geniální, ještě něco, co bys k tomu dodal?
Petr: Hm, byl to takový…byl to latentní tvrďák. Ze začátku vypadal jako obří podpantoflák
proti své ženě Skyler, ale aby se později ukázalo, že vlastně celou dobu v sobě skrýval jenom
nějaké emoce nevybouřené, které poté vyplynuly na povrch.
Z: A můžu se ještě zeptat, co si myslíš, že je hlavním motivem toho celého seriálu?
Petr: Hlavním motivem?
Z: Nebo hlavní téma?
Petr: Hlavní téma? Neřekl bych, že je to jedno, teda. Řekl bych, že to je rozhodně o moci,
poté je to dál i o tom dospívání, zcela určitě je to o tom jak vliv právě té moci na lidské
myšlení. Takže…právě tyhle ty tři faktory.
Z: No a jak jsme mluvili o Walterovi, tak byl v průběhu toho seriálu…já vím, že jsi teda, byla
to tvoje oblíbená postava, ale byl v průběhu toho seriálu teda nějaký moment, kdy sis řekl, že
to jeho chování je už jako příliš? Že už prostě to co udělal, už jako bylo moc?

Petr: Dokázal jsem si občas položit otázku, jestli náhodou to nebylo přes čáru, ale když už
jsem se jako začal vciťovat do té jeho pozice, tak mi došlo, že on málokdy neměl volbu se
rozhodnout jinak. Byl tam moment, teď nevím, jestli si budu vybavovat správně, že si vydělal
už dostatek peněz a na místo toho, aby ustoupil, tak pokračoval dál, a tohle je jediný moment,
kdy právě zvítězil jakoby ten Heisenberg nad ním, že chtěl vlastně, že dostal se k tomu
výsledku, po němž bažil, už nemusel pokračovat, no a…
Z: Jo. A který z těch dvou Walterů se ti líbil víc? Jak jsi mluvil o tom, že prvně to byl ten
podpantoflák a potom teda se změnil, tak který z nich se ti líbil?
Petr: Nejvíc ten uprostřed. Nejvíc ten uprostřed, který se dokázal prosadit a dokázal i bojovat
za tu svou rodinu, ale zároveň ustál ten tlak od té Skyler. Takže ten prostřední Walt, ten na té
půl cestě byl…
Z: A jaký máš názor…jo, teďka se dostáváme k té finální scéně, mám ti pustit tu ukázku?
Petr: Ano.
Z: Jako to bude třeba jenom čtyři minuty.
Hraje ukázka ze závěrečné epizody seriálu.
Z: Tak co sis myslel o tom závěru toho seriálu?
Petr: Naprosto výborný.
Z: Proč?
Petr: Žák překonal učitele. To poklepání na ten tlakoměr, tak to bylo přesně, že žák překonal
svého učitele a že učitel byl na to hrdý, protože přesně se tam projevil ten finální otcovský
vztah. Stejně tak i s tou snahou o to zastřelení, to bych také se snažil rozlousknout tímhle tím
podobným stylem, že Walt si uvědomil, že Jessemu vlastně pokazil velkou část života a chtěl,
aby se ten Jesse od něj osvobodil tímhle tím způsobem, avšak zase Jesseho povaha pravá
vyplynula na povrch a ukázala, že to byl vlastně chudák. No a Walter ale stejně docílil toho,
co chtěl a to bylo to Jesseho, nakonec to uvolnění jeho, jak ten Jesse ujel. Asi takhle bych to
shrnul.
Z: Super. A kdybys teda si měl představit, že jsi seriálový kritik, nebo filmový kritik, tak co
bys na tom vyzdvihl nejvíc? Z toho odborného hlediska.

Petr: Z odborného hlediska pomalé tempo, především. Protože si divák stačí všímat…špatně
jsem to pojal. Detaily. Detaily, kterých je tam extrémní množství a právě že jenom v
drobných jakoby scénách, kdy, já si nevybavím nějaký příklad, to se omlouvám, ale jsou to
detaily právě, že z odborného hlediska.
Z: Takže si myslíš, že třeba i stojí za to ten seriál vidět víckrát, abys právě odhalil všechny
ty…?
Petr: Ano. A zvlášť ještě teď s nastupujícím Better Call Saul, tak rozhodně si plánuju, že si to
nakonec dám celé v jednom právě z tohohle důvodu.
Z: A máš nějaké povědomí o tom, jak je ten seriál hodnocený třeba v těch internetových
databázích…?
Petr: Špičkově.
Z: A třeba jestli vyhrál nějaké ceny?
Petr: Jo, tak vyhrával jako mnoho cen, ale…
Z: To nehrálo roli jako pro tvoje, proto aby…?
Petr: Ne.
Z: A potom ještě, už se teda blížíme ke konci, napadnou tě nějaké buď seriály, nebo i filmy,
které třeba sdílejí s tím Breaking Bad nějaký aspekt? Že jsou si nějakým způsobem podobné?
Petr: (Delší pauza) Dalo by se říct, že Hra o trůny má nějaký podobný aspekt, ale kdybych
měl uvést seriál, který je Breaking Bad nejpodobnější, nebo alespoň byl po určitou dobu
nejpodobnější, tak je to Dexter. Je to právě přes ten vývoj jakoby i té postavy a přes tu
vzájemnou jakoby kooperaci, přes to morální hledisko. Přes to morální hledisko, jakože ten
člověk něco musí dělat, s čímž si nemůže pomoci, ale přesto se k tomu dostává.
Z: Super a uvědomíš si, jestli, když v té době, když jsi to sledoval, jestli byla nějaká situace,
kdy jsi měl vyloženě jako náladu na to se na to dívat, jestli to bylo podmíněné, to sledování
něčím. Jestli nějaká situace prostě, jestli tě…
Petr: Prakticky, já jsem, začal jsem seriál sledovat, když už se dotáčela čtvrtá řada a sjel jsem
to za velmi krátký časový úsek no a poté, když vyšel nový díl, tak jsem nedokázal, tak jsem
musel teda vydržet na titulky, protože jsem nebyl tak zdatný v angličtině, takže jsem vždycky

čekal samozřejmě na ty titulky, abych si mohl konečně dopřát to…to bylo přesně jako ten
Heisenbergův matroš, tak pro mě byl ten seriál.
Z: A poslední otázka…jaké jiné seriály sleduješ?
Petr: Hra o trůny, Better Call Saul, sledoval jsem Dextera, a teď 24 hodin. To si pouštím, ale
to spíš tak proto, že se snažím na něčem učit aspoň angličtinu, takže 24 hodin si pouštím
kompletně v angličtině. Občas se kouknu i na Walking Dead, taky jenom v angličtině, ale
Walking Dead považuji za jedno z největších bahen současnosti, takže…
Z: Jo, no, takže bys řekl, jakože máš oblíbený žánr, nebo…?
Petr: Rozhodně mám oblíbené žánry, což jsou takové ty drama-thrillery s velkým
zastoupením černé komedie.
Z: Super. A ještě teda naposled. Jak jsi říkal, že má podobný aspekt Breaking Bad s tou Hrou
o trůny, tak co se ti na tom zdá podobné?
Petr: Práce s postavami a detaily. Ale to je právě jako ten…a taky samozřejmě různé ty
morální dilemata, ale ty nejsou tolik vyhraněné v té Hře o trůny. Ta Hra o trůny je, že spíš
ukazuje nám ty postavy z jiných hledisek, ale zase Breaking Bad tam ty postavy neukazuje z
jiných hledisek, tam se ty postavy vyvíjejí a my už ty hlediska známe obojí.
Z: Super, děkuju moc.

Příloha č. 10
Respondent: Ondřej
Věk: 24 let
Datum: 16.3.2016
Z: Dobrý tak, mohl bys mi na začátek shrnout, o čem ten seriál byl?
Ondřej: Hm, ten seriál vlastně pojednává, já nevím, jestli to mám brát z toho hlediska, prostě
přímo příběh toho seriálu je o tom, jak vlastně v Americe, když doktor chemie, teda
doktor…učitel chemie na střední škole je vlastně diagnostikován rakovinou, a jelikož tam
mají takové docela špatné jako podmínky ve zdravotnictví, tak vlastně ta léčba a všechno
kolem toho je nákladné a tím, že vlastně mu zbývá pár měsíců, let života maximálně, tak
vlastně chce zajistit svoji rodinu a chce, aby prostě po sobě zanechal nějaké peníze. Protože
má vlastně nemocného syna, ten má hm, jak se tomu říká, tu dětskou obrnu, nebo něco
takového. Takže vlastně chce, aby měl i na školu, vlastně mají i dítě, že vlastně je těhotná
jeho manželka, takže vlastně chce nějak zajistit tu svoji rodinu. No, a jelikož jeho švagr je,
pracuje v protidrogové policii, tak ho jednou, tak ho vlastně seznámí s tím organizovaným
zločinem ohledně prodeje a vaření drog a pak ho vezme jednou na takovou vyjížďku, tam se
seznámí se svým bývalým, teda znovu seznámí se svým bývalým studentem a s tím vlastně
začnou vařit metamfetamin. A celý ten seriál vlastně pojednává o té změně z toho slušného
profesora, nebo z toho hodného člověka na toho drogového kingpina, takže o tom vlastně ten
seriál pojednává. Hlavně i o těch morálních hodnotách, a o tom vlastně, jestli když někdo
dělá něco pro rodinu, jestli to ospravedlňuje ostatní činy a tak. Takže ten seriál je opravdu
zajímavý, ale tohle bylo teda k té příběhové linii.
Z: A jak ses o tom seriálu dozvěděl?
Ondřej: Já jsem se o tom seriálu dozvěděl…hm…já teď teda přímo nevím, protože poprvé
jsem se na děj díval, když už byla asi první série, takže už je to nějakých pět, šest let zpátky.
A dozvěděl jsem se o tom tak, že o tom vlastně…já se dívám i na Youtube, na různé pořady,
tak to tam někde zmiňovali, a jelikož já mám rád drama seriály, kde vlastně je postava a ten
vývoj té postavy. Protože třeba nemám rád, když jsou nějaké sitkomy, kde třeba to běží třeba
deset let a ty lidi jsou pořád stejní, což je prostě blbost i v reálném životě. A proto mám rád
dramata, ve kterých je vývoj postav. A tohle je přesně ten případ toho Breaking Bad, že
vlastně já mám rád, když se podíváme na poslední sérii a první sérii, že to je něco úplně
jiného a to mám na tom právě rád. Takže kvůli tomu jsem si to našel, o čem to je, a byly na to

i dobré recenze od kamarádů a takovýhle, takže jsem si, takže jsem se na to podíval a pak
jsem vlastně jenom čekal na nové díly.
Z: Jo, super, takže jsi to viděl online, nebo sis to stahoval?
Ondřej: Hm, díval jsem se…no…díval jsem se, od první série vlastně už to bylo, a na druhou,
třetí, čtvrtou, pátou jsem čekal a vždycky jsem si to stahoval, protože čekat na dabing…navíc
dabing nemám rád a čeká se rok, dva, než to třeba nadabujou, takže jsem si to potom všechno
stahoval a s titulkama jsem se na to koukal.
Z: Co se ti teda na tom seriálu nejvíc líbí? Ty už jsi to teda trochu jako něco pověděl…
Ondřej: No, no…mě se na tom právě líbí ten vývoj těch postav, takže jak jsem říkal, mám
rád, když ten seriál má hlavní postavu, která se vyvíjí. Takže v mém případě jsou to i jiné
seriály, jako třeba House, Dexter, prostě, jo…ta hlavní postava, vývoj těch postav a hlavně si
myslím, že tenhle ten seriál, nebo i se to o něm říká, jakoby dost předefinoval to, jak se berou
seriály. Že vlastně ten vývoj, kdy vlastně v každém díle se něco stalo, každý díl nás prostě
úplně přitáhl tím svým dějem a konec byl takový, že jsme vždycky čekali na další díl, úplně
hotoví z toho…tak si myslím, že ten vývoj postav a vývoj příběhu byl málo kdy, v jakém
seriálu předtím. A že od té doby, co vlastně začal být Breaking Bad, se začal vysílat, tak že se
začaly dělat podobné seriály. Ale do té doby si myslím, že to prvenství v tom měl třeba Lost,
jako Ztraceni. Ale tam stejně ten vývoj těch postav nebyl takový, jako během těch krátkých
pět let tady v tom. Když jsme mohli sledovat, jak vlastně ten, no ten učitel chemie se z něj
stal prostě člověk, který má na svědomí několik zabití a prostě stal se z něj takový psychopat,
kdy vlastně začal z toho důvodu, aby zabezpečil rodinu, potom z toho, že musel a potom z
toho, že si myslím, že už ho to ego tak ovládlo, že už vlastně se nedokázal vrátit zpátky do
svého normálního života. A navíc, kdo zná sílu peněz, tak čím víc máme, tím víc chceme, že
jo. Takže to se mi na tom nejvíc líbilo, hlavně i to, jak musel vlastně hm, být, mezi tím
soukromým životem, kde vlastně večeřel s agentem DEA, který ho vlastně hledal, mluvil o
něm před něj, což byly ty nejlepší scény, kdy vlastně on se dostával k těm informacím o sobě.
Ten jeho švagr párkrát udělal i vtipy na něj, že jo, že to je on a prostě všichni z toho byli
nadšení. A hlavně se mi ta líbil i ten vztah mezi Jessem a Waltem. Takový ten vztah, kdy
vlastně si pořád nadávali, ale přitom, kdykoliv se měli podržet, tak se vždycky podrželi a byli
prostě opravdu dobří přátelé s tím, že teda se i párkrát poprali a prostě…Takže to se mi na
tom líbilo nejvíc, ty vztahy mezi lidma a…

Z: A doporučuješ to i ostatním třeba?
Ondřej: Samozřejmě, jako je to takové, že se tam dějou dost věci, ten seriál si na nic nehraje.
Ten seriál opravdu ukazuje věci tak, jak vlastně tak nějak jsou v tom drogovém světě a
hlavně i ten režisér Vince Gilligan vlastně má takový zajímavý způsob natáčení, že ten seriál,
podle něj je v tomhle tom jedinečný. Pak je tam, jsou tam takové ty prvky jako for-shadowing
vlastně, že předpovídají tu budoucnost, že vlastně máš tam tohle to s tím medvídkem, to, co
se nakonec stane s tím Gusem anebo, že třeba ukážou na začátku dílu konec série, nebo dílu a
vlastně je jenom na nás, abychom si v tu chvíli představili, jak se to asi tak nějak vyvine,
takže je v tom i docela místo pro takovou vlastní fantazii. A myslím si, že ty zvraty a to,
vlastně, že se dokážeme sžít s tou postavou, a že pak na sebe i přijmeme ten stres z nich, že
nás to tak vtáhne do toho děje, že to si myslím, že je na tom skvělé. Ale určitě pokud někdo
má nějakou slabší povahu, nebo prostě se mu takové věci nelíbí, když tam vlastně
opravdu…krev tam je na denním pořádku, tak těm bych to nedoporučoval, ale těm, kteří si
opravdu chtějí užít zajímavý příběh, tak těm bych to rozhodně doporučil.
Z: Super a hm, máš nějakou oblíbenou postavu?
Ondřej: Oblíbenou postavu v tomhle tom případě dřív, když jsem se na to díval poprvé, tak to
byl samozřejmě Walter White, ale teď, když se na to dívám znova, tak rozhodně Jesse,
protože ten vlastně je hodně citový a hodně ho ovlivňuje to dění kolem. Walter White se mi
líbí z toho důvodu, že je to takový MacGyver, že zkrátka všechno vyřeší, je chytrý, má
opravdu jakoby na té šachovnici prostě ty tahy…zná dopředu, ale Jesse je takový lidský. A že
vlastně hodně věcí ho sundá, i když ty drogy a ta jeho nezodpovědnost…to třeba není zrovna
vlastnost, která…bych na něm obdivoval, ale to, jak se vypořádává s tím stresem a takovéhle,
tak to je vlastně na tom ta nejoblíbenější postava. Jinak z těch všech postav, určitě třeba i ten
Gus Fring, který opravdu dokázal taky žít ten dvojí život, uměl se přetvařovat a
takovýhle…takže vlastně asi ty, no. Ono tam moc postav zase není jako jo, ono…
Z: To je pravda.
Ondřej: Jsou tam vlastně většinou jenom ti nepřátelé, že jo a potom ta rodina a takovýhle.
Takže, tam hlavně jak se to točí okolo těch dvou postav jako je teda ten Walt a Jesse, tak to je
prostě duo, jako že to si musí každý oblíbit (smích).
Z: To jo. A řekl bys, že ti byl v tom seriálu někdo nějakým způsobem blízký, jako tvojí
povaze, tvojemu chování?

Ondřej: No to právě že ten Jesse, no. Myslím tím, jak právě se snažil vždycky udělat to, co je
správné, jak vlastně…i jak přistupoval k těm penězům vlastně, když potom se dostal do těch
temných sfér, tak potom vlastně, hm jak třeba byl v tom pokoji, měl tam ty peníze v tom
šuplíku, tam měl několik desítek tisíc a pak přišel a nebyly tam a bylo mu to jedno. Vlastně ty
peníze rozhazoval, protože je nechtěl, protože věděl, že jsou krvavé. Tak takhle asi bych
nějak reagoval já, kdybych přišel k těm penězům a věděl bych, že jsou prostě hm, ze zlých
důvodů, jo. No vlastně z dobrých důvodů se málokdy vydělávají peníze. Takže, s tímhle mi
byl právě blízký i tím, že byl takový lidský. Ten Walter White taky z určitých těch důvodů,
ale víc teda ten Jesse.
Z: A byl tam z těch postav někdo, koho jsi vnímal, jakože je veskrze pozitivní, jakože je to
ten kladný hrdina? Úplně klaďas?
Ondřej: No, kladný, kladný hrdina, no tam vlastně jakoby většina co byli kladní, se nějakým
způsobem zvrtli, třeba i ta Skyler, která vlastně na začátku byla dost jako kladnou postavou,
ale taky se do toho nechala strhnout. Ale určitě teda Hank no. Vlastně ten pořád věřil v tu
spravedlnost, vlastně nikdy jsem ho neviděl nějak dělat něco protizákonného, vždycky se tak
nějak držel těch svých zákonů, taky dopadl blbě, že jo. A jinak jakoby kladná postava,
nejsem si jistý, jestli v tom zrovna byla nějaká kladná postava, která by třeba chtěla to
dobro…
Z: Dobré, stačí určitě.
Ondřej: Jo?
Z: A ty už teda o Jessem jsi už mluvil, je ještě něco, co bys k němu dodal, jako k tomu jaký
byl?
Ondřej: No, Jesse měl takové zvláštní vyjadřovací schopnosti, že jo. Jeho oslovení „bitch“
bylo opravdu v každém díle, bylo to zajímavé. A hlavně mě se líbilo to, jak zkrátka byl
takový že, na venek vypadal, že se k němu nic nedostane. Na venek vypadal hodně silný, ale
nakonec jsme vždycky, když se zavřely ty dveře, zjistili, jak je hodně nestabilní a jak hlavně i
ten jeho vztah s rodičema, kteří ho vlastně kompletně odřízli, tak vlastně se dá říct, že v tom
Waltovi viděl svého tátu, že jo, tak proto vlastně chtěl tu, chtěl od něj to zadostiučinění a což
vlastně mám i já ve své rodině, takže proto jsem se taky s ním docela sblížil. No a líbila se mi
ta jeho povaha, protože si myslím, že byla hodně komplexní. Že byla hodně komplexní, a že
byla hodně promyšlená, a že…mám takový pocit, že si ti tvůrci vždycky řekli…a myslíte, že

by opravdu tak mohl reagovat? Jo, že to prostě nebylo napsané, aby to vyvolávalo
kontroverzi, aby se to někomu líbilo, ale že to bylo předepsané podle toho, že si třeba řekli: a
tak on takový je, a teď budeme ty jeho odpovědi opravdu situovat kolem toho, jak jsme si ho
představili. A takže to se mi na něm líbilo, že byl takový, jak jsem říkal komplexní a
nepředvídatelný.
Z: A co se týče Waltera, tak máš něco, co bys dodal k Walterovi?
Ondřej: Walter je týpek no. Nakonec, jak jsem psal na tom…psal k tomu konci prostě, jsou
různé teorie, že třeba jakoby se to, že by to ještě mohlo pokračovat…samozřejmě pak je ještě
spin-off o tom právníkovi, Saulu Goodmanovi. Ale Walter vlastně skončil tu sérii tak, jak
opravdu chtěl. Že vlastně jakoby všechny, co chtěl odrovnat, tak odrovnal, všechny, co chtěl
zachránit, tak zachránil. Zanechal nějaké ty peníze, takže vlastně si myslím, že hm, opravdu
dokázal to, co chtěl. A jinak teda, občas jsem s ním nesouhlasil, ale bylo vidět, že
když…třeba na začátku ne, ale potom, když opravdu věděl, že něco musí udělat, tak to udělal,
i kdyby šel přes mrtvoly, což se většinou stalo. A navíc ta jeho schopnost žít ten dvojí život
byla skvělá, i když teda občas to bylo takové, že jim třeba něco neřekl, způsoboval té rodině
bolest tím, že se s něma o tom nebavil a takovýhle. Ale zvládnul to skvěle si myslím, ten
stres.
Z: No a který z nich, z těch Walterů se ti líbil víc? Ten na začátku, ten hodný…?
Ondřej: Určitě ten na konci. Určitě ten druhý, protože hm, ten hodný…podle mě, já v tom
jsem viděl takovou, že vlastně jemu bylo padesát na začátku a byl to prostě člověk, který
neměl rád svůj život, jo. Protože vlastně měl nějakou tu, protože učil na té škole, studenti
víme, jak jsou nároční, navíc ještě v Americe. Jako vedlejší dělal v myčce prostě,
rodina…sice měl tak nějak tak funkční vztah, ale nemyslím si, že měl v životě nějaké to
vzrušení právě. Nějaké to, něco, co by mu rozpumpovalo ty žíly, takže si myslím, že to byla
docela taková postava, která jen tak přežívá v tom životě. A tím, že vlastně dostal tu ránu z
hůry, v podobě té rakoviny, tak mohl konečně vypustit tu bestii, která v něm byla. Protože
jinak si myslím, že by nebyl takový jako by byl, kdyby to v sobě už neměl, ale neměl žádný
jiný způsob, jak to vyventilovat.
Z: A co se týče těch jeho jako činů, co jsme jako měli v průběhu možnost jako sledovat, tak
byl tam nějaký moment, kdy sis řekl, že to už je jako moc? Že už prostě si s ním přestal
soucítit a …?

Ondřej: No, no, no tak určitě. Já teď teda tu poslední sérii, jak jsem říkal, tu mám teďkom
ještě před sebou, znova, a jak jsem to viděl před těma x lety, tak už si přímo nepamatuju, ale
rozhodně, když vlastně chtěl toho Jesseho obrátit, proti tomu Gusovi, tak vlastně, tak otrávil
toho jeho přítelkyně syna vlastně, aby to zas jakoby obrátil proti němu, tak to mi přišlo
takové jakoby nefér vůči těm jako nevinným lidem, ale zas na druhou stranu potom, co
všechno udělal, tak už jsem si…jako už jsem se ničemu nedivil. A takže jestli teda jsem do
poslední chvíle s ním soucítil, tak asi jo. Jako nikdy jsem nepřestal.
Z: Hm, a teďka teda o tom posledním díle…co si teda myslíš o tom závěru toho seriálu, líbil
se ti? Vymyslel bys to jinak, nebo…?
Ondřej: Právě, že tam měli dost výhodu. Výhodu mají tvůrci, když se rozhodnou, že oni sami
ukončí seriál, což se málokdy děje. Většinou je třeba zrušený, takže vlastně třeba tam mají
nějaký závěr, který nemůžou dokončit, lidi jsou akorát naštvaní prostě…Ale oni opravdu
věděli, že prostě pět sérií a dost, což je i na takový seriál dost málo, takže že to opravdu
všechno nahustili do těch pěti sérií. Proto jsem říkal, že každý ten díl je tak zvláštní. A ten
konec tím, že vlastně to oni mohli ukončit za vlastních podmínek, tak to přenesli na plátno s
tím, že to Walter mohl jakoby ukončit za svých podmínek. Takže jak jsem říkal, všechny
odrovnal, ty co chtěl, zachránil a jsou, teda já jsem to dřív neřešil, ale teďkom asi před
týdnem jsem viděl rozbor té poslední scény, kde vlastně jeden kluk, který asi nemá nic
lepšího na práci, tak to jakoby rozebíral ze zdravotního hlediska. Jak tam přijeli ti policajti,
všechno co mají jakoby udělat, když přijdou na to místo činu a vyšlo z toho to, že vlastně
jakoby měl přežít ten konec. Že vlastně jakby to zranění nebylo tak vážné, že sanitka se tam
dostala hned, bla bla bla…Takže vlastně si myslím, že i když to ukončili tak, tak že si pořád
nechali zadní vrátka, protože i když tam leží, vypadá to teda, že už nemá známky života, tak
pořád je možné, že by přežil. A hlavně jak jsem říkal, potom udělali ten spin-off, toho Saula
Goodmana, takže si myslím, že není vůbec vyloučitelné, že by se tam mohl objevit i v tom
seriálu. A stejně jako třeba, když vezmeme jiný seriál, Dexter, tak taky, ho ukončili s tím, že
prostě je konec a za dva tři toky začali mluvit o tom, že by to zase otevřeli, což oni rádi
dělají. A myslím si, že lidi se na to docela i těší, ti skalní fanoušci…
Z: A co ty třeba?
Ondřej: No já bych se na to podíval hned. Jako já bych…většinou ty restarty, nebo prostě ty
obnovení těch seriálů už třeba nemají takovou kvalitu, ale zas na druhou stranu, pokud je
něco, na co se rád koukám, jako jsou třeba přátelé, které jsem viděl už sto padesátkrát, tak

pořád ty nové díly je aspoň nový materiál pro nás, že jo. I když je to špatné, nebo dobré, tak
pořád je to nějaký nový materiál, takže kdyby Breaking Bad nějakým způsobem pokračoval, i
třeba bez Walta, tak si myslím, že by to jako určitě šlo.
Z: A kdyby sis měl teda představit, že jsi seriálový kritik, filmový kritik, jak bys ten seriál
ohodnotil z toho odborného hlediska?
Ondřej: Odborného hlediska…Tak už jsem mluvil o tom stylu, co má ten režisér
Vince Gilligan, tak si myslím, že je docela jedinečná věc. Taky to dost ukazuje i v tom
Better Call Saul, tam je to úplně podobně udělané. A jsou tam takové scény, u kterých…to
jsou takové ty umělecké scény, kdy si řekneme, že to jakoby nemá moc smysl, ale když se na
to podíváme z toho celkového hlediska, tak to do sebe všechno zapadá a je vidět, že ten
režisér je podle mě, a v hlavě docela umělec, a že to dokázal i přenést na to plátno. Takže já
bych ten seriál určitě hodnotil pozitivně, a navíc ze všech těch jak jsem říkal, jak sleduju ty
různé seriály, tak je ten seriál hodně jakoby vyzdvihovaný, což už taky něco svědčí, že jo. Že
jsou prostě seriály jako v dnešní době je Game of Thrones, Walking Dead a Breaking Bad,
tak jsou takové ty tři seriály, které jsou podle mě docela vyzdvihovány nad ty ostatní, a
myslím si, že z dobrého důvodu. Protože opravdu splnili to, co se od nich očekávalo a nesešly
z té cesty, jo. Že pořád se tam řešila ta dějová linie, nebylo tam nic navíc, nebylo tam nic
zbytečného, nebyly tam třeba díly, které by jenom vyplňovaly mezery. Všechno se prostě
vázalo k tomu příběhu. Byly tam různé flasbacky, flashbacky do budoucnosti a prostě to si
myslím, že z toho seriálu udělalo dílo, veledílo, takže určitě bych to hodnotil pozitivně a jestli
bych k tomu něco mohl vytknout, tak mě nic nenapadá.
Z: Tak jo, a máš teda, a určitě máš povědomí, jak je to hodnocené třeba v těch internetových
databázích a podobně?
Ondřej: Jo, tak já takhle přímo na ty čísla jakoby nekoukám, ale když…já to mám tak, jak
jsem říkal, že mám rád ty drama, kde je vývoj těch postav, tak já mám vlastně stránku
nejznámější, teď nevím přesně, jak se to jmenuje, ale je tam top padesát nejlepších dramat v
televizi. No a já jsem si to projížděl, víc jak prostě…všechny jsem viděl, já mám takové
kritérium, že co má víc, jak dvě série. Jakmile to má dvě série, tak to nemá smysl, takže
všechny ty seriály jsem vlastně viděl, takže já trpím tím, že nemám žádné drama, na které
bych se koukal. Takže, které by za to stálo, a tam je to Breaking Bad zrovna mezi těch top
pět. Takže to si myslím, že stačí, a že i na tom Serialzone vlastně taky si myslím, že má dost
kladné hodnocení. Ale to už zase záleží na, jestli to hodnotí opravdu odborník, anebo nějaký

divák, který třeba se na to podívá a řekne si: Je tam moc krve, to se mi nelíbí, jo. Tak to už
zase hodnotí jenom z toho jednoho úhlu…
Z: Toho subjektivního…
Ondřej: Přesně tak. A když si vezmeme prostě celkově ten seriál, ve všech možných těch
úhlech, tak si myslím, že je na té špičce.
Z: No, a když si mluvil o těch odbornících, tak víš něco o tom, jestli ten seriál vyhrál nějaké
ceny, nebo…?
Ondřej: Vyhrál, vyhrál. To nevím přesně jaké, ale vím, že kdysi vlastně, když to buď končilo,
nebo někdy v té sérii, tak docela vyhrával ceny a i za ty jejich výkony hlavně. Za ty herecké
výkony, ale jaké, to přesně nevím. Ale vím, že teda vyhrávali hodně ceny, což už…nevím,
jestli přímo to značí o kvalitě seriálu, ale pokud se ten seriál dostane do podvědomí různých
těch akademických cen, tak asi tam má co dělat, myslím.
Z: A jak už jsi mluvil o těch jiných seriálech, které sleduješ, tak vidíš právě mezi
Breaking Bad a jiným seriálem, nebo filmem nějakou podobnost? Že by se to shodovalo v
nějakém aspektu?
Ondřej: Ty jo, tak to mě zrovna nenapadá, nějaká podobnost. Hlavní co teda mají ty seriály
společného je nějaká ta postava, se kterou se člověk může jakoby ztotožnit. Což jak jsem
říkal, třeba když jde zrovna o toho Dextera, tak vlastně Dexter-Breaking Bad je taky nějakým
způsobem jakoby podobný, protože on se taky snaží žít dvojitý život, navíc on je ještě členem
policie, takže on je člen policie…ve svém volném čase zabíjí lidi, kteří si to zaslouží, dá se to
takhle zkráceně popsat. Takže tam je určitě ta podobnost v tom, že se vlastně snaží dělat něco
pro sebe, zároveň i pro to své okolí a hlavně ten vývoj těch postav, kdy vlastně když se
podíváme na poslední sérii a na první sérii a je to úplně něco jiného, jakoby jsme se dívali na
jiný seriál prostě. Což je v tom Breaking Bad taky a i v tom Dexterovi, nebo třeba v Housovi,
to jsou takové ty tři moje nejoblíbenější. Takže určitě tam určitě podobnosti jsou.
Z: Super. Hm, a ještě, už se blížíme k závěru, uvědomíš si nějakou situaci, ve které jsi měl
vyloženě chuť se na ten seriál dívat? Jestli to sledování bylo podmíněné třeba tvojí náladou,
nebo…?
Ondřej: Jo, no tak, jak jsem říkal, já mám teďkom dovolenou, takže jsem ty čtyři série
shlédnul docela během krátké chvíle, kdy vlastně každý ten příběh mě nutí dívat se dál a dál.

A rozhodně jsou, ty seriály mají takovou schopnost dělat ty cliff-hangery, kdy vlastně nechají
ty diváky opravdu napjaté, nejhorší je, když se to stane na konci série, protože to se většinou
musí čekat celý rok. A u toho Breaking Bad si myslím, že to byl každý díl a každý díl nebyl
takový, hm, jsou takové dva ty konce, kdy je to takové, že nemáme dech, že nemůžeme
dýchat a čekáme na ten konec, ale ten Breaking Bad má ty konce takové, že se tam děje úplně
běžná situace a najednou černá obrazovka a my jsme to vůbec nečekali, že zrovna v téhle té
situaci bude černá obrazovka. A tím pádem, pokud to oni nenechají v tom cliff-hangeru,
nenechají to v takovém tom napětí, tak zkrátka si říkáme: a co dál?, prostě. Já chci dokoukat
třeba tu scénu, jo. A to si myslím, že ty lidi táhne k dalšímu dílu určitě víc, než třeba nějaké
cliff-hangery, protože když byly různé ty cliff-hangery na konci série, nebo nějaké ty
momenty, na které jsme museli čekat, tak já jsem byl chvilku naštvaný, že musím čekat, ale u
těch scén je to takové přirozenější a víc se na to těším. A navíc ty seriály dělají takovou
chybu, že vždycky udělají nějaký ten okamžik a pak začnou tu sérii úplně něčím jiným. A
postupně se k tomu dostanou, a to si myslím, že ty lidi hrozně naštve, že jo. Takže to.
Z: No a poslední otázka, jaké jiné seriály sleduješ? Ty už jsi teda říkal, že máš House,
Dextera…
Ondřej: House, Dexter, pak samozřejmě Walking Dead sleduju, Game of Thrones, to si
myslím, že v dnešní době sleduje asi každý. A taková rarita, kterou moc lidí asi nesleduje,
která se mi hodně líbila ze seriálového hlediska, tak byl The Shield., což je Policejní odznak.
Kde vlastně i byl ten vývoj těch postav neskutečný a měl jsem tam více oblíbených postav,
což se mi málokdy stává a hlavně ta poslední série, kdo to viděl, tak může říct, jak to bylo
prostě něco neskutečného, jak to dopadlo. Takže tyhle ty seriály vlastně jsou ty moje
oblíbené, na které se vlastně jakoby dívám vícekrát, než když to shlédnu jednou, stačí mi to,
tak to, je seriál který byl sice dobrý, ale nebyla to moje srdcovka. Takže to je z těch dramat,
nebo ještě bych jeden, Sons of Anarchy, Zákon gangu, taky vývoj postav, ta hlavní postava a
vlastně skvělá symbolika, a tak. To jsou takové seriály, které mám jakoby rád.
Z: Tak, díky moc.

Příloha č. 11
Respondent: Aneta
Věk: 25 let
Datum: 18.3.2016
Z: Tak mohla bys mi na začátek shrnout, o čem ten seriál byl? O čem byl Breaking Bad?
Aneta: O čem byl? Tak hm, je to o učiteli chemie, který se dozví, že má rakovinu a naskytne
se mu taková příležitost využít ty svoje schopnosti při vaření drog. Takže se dá dohromady s
jedním svým bývalým studentem a postupně se z něj stává vlastně záporák, i když se pak
jakoby ukáže, že ta rakovina je na ústupu a…(delší pauza) hm, no a ve výsledku je prostě z
něj záporák a všichni ho honí včetně jeho rodiny (smích). Celkově se rozkmotří se všema a to
bych řekla tak, že je hlavní. Prostě o pánovi, který vaří drogy (smích).
Z: A jak ses o tom seriálu dozvěděla?
Aneta: Asi no…to člověče nevím (smích). Ale myslím, že asi přes Čsfd, protože jsem tam
furt, tak asi, že to bylo v žebříčku, někde na top místě, že jo, tak jsem to začala sledovat, no. I
když možná v té době už bylo hm, jako Perníkový táta no Coolu, když jsem to začala
sledovat, ale to jsem jako nechtěla koukat s dabingem, takže možná i tam.
Z: No a řekla bys, že to je jako tvůj oblíbený seriál, nebo jak bys to…?
Aneta: Jo určitě, určitě. Jeden z nejlepších, co jsem kdy viděla (smích).
Z: A teda co se ti na tom nejvíc líbí?
Aneta: Nejvíc…to se mě vždycky líbilo to vykreslení postav, těch jejich charakterů, hlavně
právě Waltera, a protože to nikde jsem v žádném jiném seriálu neviděla takovýhle jako
přerod té postavy z prostě z úplně nudného učitele na někoho tak totálně
bezpáteřního…jakože pak už ho, mu jde fakt jenom o peníze, ze začátku to bylo, že jo, kvůli
rodině, že teda začal vařit, aby zajistil rodinu, aby se dostal z té nemoci a pak už opravdu jako
jde přes mrtvoly, no. Takže to se mně na tom hrozně líbilo. Ty postavy a pak taky to prostředí
a kamera. Ta byla prostě super.
Z: Takže kdybys to měla doporučit ostatním, tak co bys na tom nejvíc vypíchla? Tady tyhle
věci, co jsi teď řekla, nebo…?

Aneta: No určitě, právě to, jak jsou prokreslené ty postavy, jak je napsaný ten scénář, super
atmosféra, má to pointu, není to hloupé…
Z: A co bys řekla, že je hlavní téma toho příběhu?
Aneta: Hlavní téma? Hm…(dlouhá pauza). Jak jako hlavní téma, no (dlouhá pauza). Já nevím
jak to nazvat (smích), co je hlavním tématem. (Dlouhá pauza) Jak jako, nevím, jak to chceš
slyšet…
Z: Tak, já spíš jako, jde o to, jak to vnímáš ty, jako co pro tebe prostě, co na tebe působilo
jako, že je to hlavní téma toho příběhu.
Aneta: Tak asi vztah k penězům a k rodině, možná obecně jako k životu a…Hm, takhle asi
(smích).
Z: A měla jsi nějakou oblíbenou postavu, tady s těch, které jsi říkala, že byly vykreslené
krásně?
Aneta: Tak Waltera jsem měla ráda ze začátku a pak jsem spíš jako začala sympatizovat s
Jessem, protože on tam byl vlastně věčně ten bitý na tom, že Walter ho do toho jako namočil,
i když ono to s ním taky nebylo jednoduché, ale…Jesseho jsem pak měla ke konci hodně ráda
no. (Dívá se na fotografie) A Hank mi byl taky sympatický, ale stejně mi vadilo, že je jako
furt proti tomu (smích) proti tomu Heisenbergovi a…No tak Saul byl taky dobrý (smích),
vlastně jako kdo ne no. Tam byli všichni dobří (smích).
Z: A řekla bys, že teď, že ti někdo z nich byl nějakým způsobem blízký jako buď chování,
nebo povaze…?
Aneta: Přemýšlím. To bych asi neřekla. (Dlouhá pauza) Asi ne.
Z: A jak bys teda popsala Jesseho? Nějak jeho charakter, jaký byl…?
Aneta: Hm, tak…No, byl takový nespolehlivý, s nikým moc nevycházel, hm, hodně
problémový a hm, co ještě? On byl jako docela citlivý i, no. (Dlouhá pauza) Jinak nevím.
Z: A Waltera?
Aneta: Tak Walter byl hodně tvrdohlavý, ale jakoby i hrdý no a dost ambiciózní. Prostě chtěl
ukázat, co umí. Takže tak.

Z: A jak jsi říkala, že tam byl ten přerod té postavy, tak který z těch Walterů se ti líbil víc
jako ten na začátku, nebo pak ten na konci?
Aneta: Já myslím, že něco mezi. Jako na konci už byl fakt jako hodně velký bad guy. Ze
začátku zas byl úplně nenápadný pan učitel, že jo. Kterého jako by si v seriálu jen tak někdo
nevšiml. To by byla úplně vedlejší postava, že jo, ale. Ale něco mezi právě, když ještě mu šlo
jakoby o tu rodinu, a ještě ne tolik jako jenom o ty prachy, ale pak když už jich měl moc, tak
prostě začal jich chtít víc a víc a to už, to už ne (smích).
Z: No a v průběhu teda toho seriálu, jak se měnil, byl tam nějaký moment, kdy sis řekla, že
už udělal něco, kdy už to bylo jako úplně…
Aneta: Jo. No, tak úplně nejvíc mě dostal hm, v té co to bylo, čtvrtá, nebo už pátá série s tím
Hankem, jak prostě…
Z: Ho zabili?
Aneta: No ho zabili, tak to byla poslední? No a vlastně ze začátku jsem, to bylo v té druhé, s
tou Jane, a tak jak jí viděl umírat a nic neudělal, no. Tak tehdy asi…
Z: Tehdy už to byl ten zlý, jako pro tebe?
Aneta: Hm, jo.
Z: No a co se týče teda závěru toho seriálu, tak já tady teda mám tu ukázku, ale nevím, jestli
si ji teda budeme pouštět, nebo ne…záleží na tobě, jak si to pamatuješ.
Aneta: Tak jako klidně se podívám (smích). Dlouho jsem to neviděla.
Hraje závěrečná scéna z poslední epizody seriálu.
Z: No, tak co sis myslela, nebo jak se ti zdál ten konec?
Aneta: Hm, když jsem to tenkrát viděla, tak mně to přišlo dost emotivní, no, protože jsem to
asi nečekala.
Z: A co sis myslela, že se stane?
Aneta: Já jsem no…hm, já jsem spíš doufala, že se změní no, asi naivně.
Z: Jakože zpátky na, na dobrého?

Aneta: Ne že prostě fakt jako začne žít nový život a…ale jako asi to dopadlo dobře. Vlastně
pro všechny.
Z: A nový život jako ve smyslu s tou jako starou rodinou, nebo jako…?
Aneta: Hm, to už by asi nešlo no. To si myslím, že už by ho jako nevzali, no. Ale to je hodně
naivní představa.
Z: Takže jsi doufala, že to jako přežije, že jako…
Aneta: Jo.
Z: Takže si mu fandila?
Aneta: Stejně jsem mu asi fandila, no (smích).
Z: No a co se týče hodnocení toho seriálu na, jak jsi mluvila o tom Čsfd, tak máš povědomí o
tom, jak je to teda hodnocené, nebo…?
Aneta: Teď už nevím, ale myslím, že když jsem to viděla tenkrát, tak to mělo přes devadesát
snad procent? Já jsem tou taky dala pět hvězdiček okamžitě (smích).
Z: Jo jo jo. A sleduješ ještě nějaké jiné ty databáze, nebo…?
Aneta: Na Imdb občas koukám, no.
Z: A máš, víš něco o tom jako, jestli ten seriál vyhrál nějaké ceny, nebo něco podobného?
Aneta: Hm, myslím, že nějaké Emmy to dostalo, jestli i Glóbus dostali Walter s tou jeho
ženou, teď nevím, jak se jmenovala…
Z: Skyler.
Aneta: Skyler, jo. Tak ta dostala taky ne, myslím? Po té páté sérii.
Z: Jo myslím. On určitě a ona myslím taky no.
Aneta: Hm, nebo aspoň nominaci měli určitě.
Z: No, a kdyby sis měla představit, že jsi filmový kritik, tak jak bys to zhodnotila z toho
odborného hlediska?
Aneta: Z odborného hlediska, jo (smích)? To po mě chceš moc.

Z: Ne to jenom tak.
Aneta: (Smích) To nedokážu (smích).
Z: Nemusíme, to není zas tak důležitá otázka (smích). A sleduješ hodně seriály?
Aneta: Hodně no (smích).
Z: A řekla bys, že máš nějaký oblíbený žánr třeba, nebo něco…?
Aneta: Hm, oblíbený žánr…No, vlastně takovéhle podobné jako je právě Breaking Bad.
Teďka koukám taky na ten spin-off Better Call Saul a Dextera jsem zbožňovala a ono to
hodně i lidi porovnávali konec Dextera s tímhle, že jo. Na Dextera byl každý naštvaný.
A…no, takže spíš než jako komediální, spíš takové dramatické.
Z: Takže Dextera, Breaking Bad, Saula…?
Aneta: House of Cards, pak sleduju Narcos…ty jo ono toho je tolik, že jako nedokážu to ani
hned vyjmenovat. Strašně moc (smích).
Z: A jak jsi říkala s tím Dexterem, že to hodně porovnávali, tak připadá ti, že by to mělo
nějaký podobný aspekt tady ty dva seriály?
Aneta: Hm, no určitě no. Protože vlastně to je dost podobná ta hlavní postava.
Z: V čem?
Aneta: Hm v tom, že vlastně trpí nejvíc jeho rodina kvůli těm jeho činům no. Takže vlastně v
Dexterovi zemře jeho sestra, jeho vinou a tam vlastně on z toho vyvázne, no.
Z: A fandilas Dexterovi?
Aneta: No Dextera jsem zbožňovala no (smích).
Z: A přišlo ti, že je jako…kdybys ho měla porovnat s Walterem, v tom charakteru, jako kdo
by u tebe vyšel jako, že je ten lepší?
Aneta: Jo tak charakterově lepší byl určitě Dexter, protože Walter…Walter byl hrozně
sobecký. A Dexter byl prostě, jako nemocný jsem si tak furt říkala, no (smích).
Z: A ještě poslední otázka, když ses dívala tady na ten seriál, tak měla jsi…stalo se ti,
že…byla vyloženě nějaká situace, kdy jsi měla vyloženě náladu se na to podívat, na ten
seriál? Jako bylo to nějak podmíněné to sledování něčím třeba?

Aneta: Hm, podmíněné to asi ničím nebylo. Spíš, když jsem to začala sledovat, tak už byly
všechny série komplet, takže když jsem…což mám radši, že se na to můžu podívat jako
naráz…a když jsem začala sledovat tohle, tak jsem to měla snad během týdne celé. Takže to
byl spíš podmíněné tím rychle to dokoukat, protože to bylo úžasné (smích).
Z: Takže napínavé a…?
Aneta: No, mě zajímalo, jak to bude no. Oni to tam uměli tak hezky udělat, navnadit, že jo.
Z: Tak jo, super, díky.
Aneta: Tak jo, taky.

Příloha č. 12
Respondent: Ester
Věk: 22 let
Datum: 22.3.2016
Z: Tak mohla bys mi na začátek shrnout, o čem ten seriál byl?
Ester: No, takže o vaření drog. Takhle ve zkratce.
Z: A něco ještě, kdybys to měla trochu rozvést, tak kromě těch drog, tak…?
Ester: No, je to o středoškolském učiteli, který vlastně zjistil, že má rakovinu a potřeboval si
vydělat hodně peněz a zjistil, že si je může vlastně na ty peníze přijít tím, že začne vařit ty
drogy. Tak se do toho pustil a vlastně si k tomu přizval, nebo…našel si toho jeho bývalého
studenta, který mu s tím mohl pomoct.
Z: A jak ses o tom dozvěděla, o tom seriálu?
Ester: No kamarád ze školy mi ho doporučil.
Z: Takže když si takhle vybíráš seriál, tak co je to, podle čeho jako většinou začneš sledovat
něco…?
Ester: Většinou podle doporučení. Pustím si trailer a…
Z: A co se ti na tom nejvíc líbí teda?
Ester: Na tom Perníkovém tátovi? Celkově ten děj byl hrozně zajímavý a herci byli hrozně
zajímaví. Hlavně Jesse teda. Toho jsem měla nejradši.
Z: Jojo, Jesse, OK. Takže Jesse byl tvoje oblíbená postava?
Ester: Jo, rozhodně.
Z: A kdybys to měla doporučit ostatním, tak na co bys je nejvíc nalákala?
Ester: Asi že je to hrozně napínavé, že tam jsou super zápletky, super herci, a že nikdy asi
nemůžou čekat, co přijde.
Z: No a teda jak jsi říkala, že Jesse byl teda tvoje oblíbená postava, tak proč?
Ester: No byl takový zajímavý. Ze začátku byl takový ňouma a pak se z něj vyklubal, že už
nebyl takový ňouma. Hlavně to byl sympaťák, to mu dodávalo šmrnc.

Z: A řekla bys, že by ti nějaká z těch postav byla nějakým způsobem blízká, jako tvému
buď chování, nebo charakteru…?
Ester: Jé, tak to vůbec nevím. To mě teda nenapadá. Asi, asi ne.
Z: A byl tam někdo, koho jsi vnímala jako, že je úplně ten kladný hrdina? Že to je veskrze
pozitivní postava?
Ester: No asi ty děti. A Skyler asi taky, to byla taková…a Hank samozřejmě.
Z: A ty důvody proč, řekla bys mi?
Ester: No protože…byli to prostě klaďasové, šlo jim o dobro. Nedělali jakoby žádné
sviňárny, když to tak řeknu.
Z: A jak bys popsala Jesseho víc ještě do hloubky?
Ester: No, ze začátku to byl takový prevít, pak teda, dá se říct, trošku dospěl, dostal trochu
rozumu, sympaťák. Charizmatický…zábavný asi taky (smích). Asi tak.
Z: A Waltera potom naopak?
Ester: Cože?
Z: Waltera kdybys měla popsat?
Ester: No, tak s tím jsem chvílemi soucítila, chvílemi bych mu dala pár facek nejradši. To
bylo taky takové, že jsem nevěděla, co si o něm mám myslet. Pak jsem teda už…jsem si ke
konci říkala, ať umře, že už toho je moc, no.
Z: No, a kdybys teda měla teda srovnat hm, ty klaďasy, jak si říkala a Waltera, tak jako…kdo
byl pro tebe…prostě kdo ti byl bližší, když to tak řeknu?
Ester: Jako jak to myslíš? Teď nevím.
Z: Komus prostě…kdo byl oblíbenější vlastně pro tebe v tom sledování…?
Ester: Jako ze všech? Tak nejradši jsem měla toho Jesseho a pak asi toho jeho syna staršího.
Z: No a jak jsi říkala, že Walter, že si s ním ze začátku soucítila a pak už ne, tak vlastně v té
jeho proměně, hm…takže v té proměně vlastně ten, co byl už na konci, tak toho už si prostě
zavrhla?

Ester: No akorát teda se mi líbilo, že se snažil pomoct alespoň té rodině, ale to bylo tak jediné
a jinak už u mě skončil (smích).
Z: No a v průběhu té změny, kdy byl ten moment, kdy už teda u tebe skončil? Vzpomeneš si?
Ester: No, tak teďkom se mi vybavilo, jak zabil tu Jane, nebo jak se jmenovala. Tak to bylo
hrozné, to teda, to mě naštvalo. Tak to mě napadá.
Z: Takže to byl ten moment?
Ester: Jo.
Z: No ale teda, když u tebe skončil, tak vlastně…on teda nebyl ten důvod, proč ses na ten
seriál dívala dál?
Ester: No tak ten důvod byl hlavně ten děj a ten Jesse, no (smích).
Z: A, tak teď se dostáváme k tomu závěru toho seriálu, tak já pustím…
(Hraje ukázka z poslední epizody seriálu)
Z: No, tak co sis myslela o tom konci?
Ester: Já si myslím, že to dopadlo nejlíp, jak mohlo asi. Hlavně, že to Jesse teda přežil…to
pro mě bylo důležité.
Z: No a…takže…a uvítala bys třeba nějaké rozvedení ještě toho jeho příběhu, nebo něco
podobného?
Ester: Hm, možná jo…ale myslím si, že to skončilo jakoby v dobrou dobu, že jak se říká v
nejlepším přestat. Takže to je asi takhle dobré, no. (Delší pauza) Akorát mi teda bylo líto, že
to nepřežil Hank.
Z: Jo, no. Takže si v podstatě fandila těm kladnějším hrdinům…?
Ester: Tak, to je jasné.
Z: A kdyby sis měla představit, že jsi seriálový kritik…tak jak bys to hodnotila, ten seriál, z
toho odborného hlediska?
Ester: Ježišmarja, to nevím. Já bych to hodnotila dobře (smích). Mně se to líbilo. Je to můj
nejoblíbenější seriál a to ještě koukám na hodně, teda.

Z: A máš nějaké povědomí o tom, jak je to hodnocené dejme tomu v nějakých těch
seriálových databázích…?
Ester: No vím, že to je většinou jakoby na vrcholu těch žebříčků. Že třeba v prvních deseti
nejlepších, jsem koukala.
Z: A co se týče…tak sleduješ…jaké právě tady ty databáze třeba sleduješ?
Ester: Třeba Čsfd, nebo na to Serialzone koukám.
Z: A řídíš se podle toho, když vybíráš seriál?
Ester: Jo, občas taky. To bylo taky vlastně jeden podnět k tomu, že jsem začala na to koukat.
Z: A víš něco o tom, jestli ten seriál vyhrál nějaké ceny?
Ester: Jo. Vím, že i Jesse i Walter, že vyhráli nějaké…já nevím, co to bylo, Emmy
nebo…jsem i koukala teda na videa teda, takže to vím. I asi ten seriál sám o sobě taky něco
vyhrál, to už nevím.
Z: No a jak jsme se bavili ještě o těch dalších seriálech, tak jaké jiné seriály sleduješ?
Ester: Třeba Hru o trůny, Walking Dead, Průměrňákovi…já koukám fakt na všechno možné.
American Horror Story taky jsem sledovala. Já nevím, čím mám začít ještě (smích). Jak jsem
poznal vaši matku, klasika, Teorie velkého třesku…
Z: Aha, takže co se týče žánrů, řekla bys, že máš nějaký oblíbený žánr, nebo je ti to jedno?
Ester: Mám ráda i sitcomy a mám ráda takhle i napínavé drama jako. Teďkom na Ve jménu
vlasti taky jsem začala koukat, a tak.
Z: No a z těch teda seriálů co sleduješ, řekla bys, že je nějaký z nich z těch seriálů, nebo i
třeba z filmů, cos viděla…řekla bys, že je něco podobného vlastně s Breaking Bad? Jako že
to má podobný aspekt, nebo…?
Ester: To nevím. Třeba Walking Dead, to je tak podobně napínavé, Hra o trůny taky, ale jinak
mě teda nic nenapadá.
Z: Tak asi už teďkom bude poslední otázka…uvědomíš si nějakou situaci, kdy jsi měla
vyloženou chuť se na ten seriál podívat?
Ester: Přestat dívat?

Z: Ne přestat, ale právě jako pokračovat v tom sledování. Jako jestli to sledování tvoje bylo
podmíněné nějakou třeba situací, nebo náladou tvojí, nebo tak něco?
Ester: No tak už tím, že to vždycky skončilo napínavě, že člověk potřeboval se podívat, jak to
dopadne, tak si pustil ten další díl a pak u toho seděl celý den (smích).
Z: Tak jo, tak díky moc.
Ester: Nemáš zač.

Příloha č. 13
Respondent: Zdeněk
Věk: 37 let
Datum: 25.3.2016
Z: Tak mohl bys mi jenom tak shrnout, o čem ten seriál byl?
Zdeněk: Tak učitel chemie, který vlastně měl, teď myslím, že byl šťastný, prostě měl rodinu,
měl syna, a vlastně zjistil onemocnění rakoviny, kdy vlastně v tu chvíli…nevím…to prostě, v
tu chvíli, když to zjistil, tak se mu naskytla taková možnost, nebo potkal kluka, který prodává
drogy a on vlastně jako chemik, dobrý chemik věděl asi jak všechno spojit ty látky
dohromady a dokázal vytvořit takovou drogu, která byla top potom. A z počátku to vlastně
začal dělat kvůli tomu, aby zabezpečil tu rodinu, protože věděl, že umře. A vlastně to bylo to
první rozhodnutí. Ani nevím, proč tenkrát do toho šel vlastně, když to vlastně jsou drogy, je
to nezákonné a všechno, ale tam viděl asi to, že on tady nebude a má tu rodinu a chtěl jí
zabezpečit. A viděl ten přínos peněz, který najednou prostě z toho šel. No ale pak se to
najednou nějak zvrtlo v něm a to je právě ten Breaking Bad, si myslím. To je právě ten název
toho, že on vlastně se zlomil v něco…on už pak ty peníze nevydělával jenom pro tu rodinu
nebo jenom proto…ono toho pak bylo víc a víc a člověk asi…já nevím, jak bych se v téhle
situaci zachoval, ale já si myslím, že bych byl stejný asi (smích). On prostě potom začal v
tom vidět ty peníze, začal vidět tu moc, najednou byl někde jinde, byl úplně v tom podsvětí a
největší mazec byl v tom, že vlastně to tajil před tou rodinou a co on dokázal kvůli tomu
udělat. On třeba šel v těch trenkách, nebo slipech nebo co to měl prostě do toho krámu
tenkrát a to bylo úplně nesmyslný, že prostě něco takového on se dokáže tak shodit jenom
kvůli tomu, aby udržel to svoje tajemství. No ale vlastně tak o čem…no, o tom tomhle
vlastně, no. Jak to vlastně i potom tu drogu vlastně dokázal úplně jako tu nejlepší a ti největší
mafiáni a bossové v tomhle tom ji potřebovali, no. A on uviděl peníze, peníze, peníze a pak
už vlastně jich měl plnou garáž a…do té doby vlastně, než si to uvědomil, že těch peněz má
hodně no. Ale furt v tom pokračoval. Je to takové zajímavé.
Z: A můžeš mi říct, jak ses o tom seriálu dozvěděl?
Zdeněk: Dozvěděl jsem se, že tak prostě jsem fanoušek filmů a hodně listuju na Čsfd a
koukám na hodnocení a různé…no, takže vlastně tam. Pustil jsem si první, na ten další jsem
se podíval ještě ten den (smích), protože jsem potřeboval vědět, jak to všechno bude

pokračovat. No a on ten každý díl končí tak, že prostě člověk potřebuje vidět další, no. Takže
Čsfd.
Z: No a nejvíc se ti na tom seriálu líbí co?
Zdeněk: Nejvíc se mi na tom seriálu líbí asi ten, asi ta manželka (smích), ne teď žertuju. Ne,
asi právě ten zlom jak on prostě z toho učitele vlastně slušného chlapa s rodinou, vlastně se
stane někdo prostě takovýhle. Tady ten zlom, no, a že si vlastně…jak to tajil, jak to dokázal
utajit. Tak to je asi na tom to nejlepší, co se mi na tom líbilo. Pak když už to všichni věděli,
nebo všichni…vlastně to nejdřív věděla manželka, a to…pak už to bylo takové…mě se líbilo,
když to ještě nikdo nevěděl a on to všechno tajil, no. Ale dobré, jako pořád to bylo dobré.
Z: A teda, měl si nějakou oblíbenou postavu?
Zdeněk: Oblíbenou postavu? Walter byl asi číslo jedna a já jsem měl rád Mikea. Mike, ten
byl, to byl můj to…on byl takový…on byl dobrý, on byl hodný, on ne, jak bych to řekl sakra.
On byl spravedlivý ten Mike. On pracoval sice pro toho, on pracoval pro ty špatné, ale byl
takový spravedlivý. Já jsem ho měl rád. Fakt když zemřel, tak jsem byl docela smutný. Jsem
si říkal, ach jo. No, ale jo…toho jsem měl rád. Ale Jesse samozřejmě taky, ten to prostě byl
mladý kluk, který se do toho svez a tam no…tam jak s ním měl to pouto, to se mi na něm
taky líbilo, no.
Z: Takže ale Walter byl číslo jedna, jak jsi říkal?
Zdeněk: Myslím, že jo.
Z: A proč? Proč jako si myslíš, že si ho měl radši, než tady ty další, co jsi vyjmenoval?
Zdeněk: Protože…protože to dokázal podle mě. Protože se dostal tam, kam se dostal a taky
proto, že vlastně ať s Jessem měli jakékoliv rozepře, nebo ať už prostě v jednu chvíli se chtěli
zabít, nebo já nevím, ale já si myslím, že on byl prostě…vždycky chtěl, aby Jesse prostě z
toho nějak vyváznul a vždycky mu nějak pomohl. A i ten konec vlastně je o tom, že…on ho
měl rád, prostě. A…měl jsem ho rád, no.
Z: A řekl bys, že ti v tom příběhu byla nějaká postava blízká, jako buďto tvojí osobnosti,
nebo tvému chování…?
Zdeněk: No, blízká…tak blízká, já nevím. Blízký byl takový…já nevím. Já jsem
vlastně…(dlouhá pauza) jsem v životě trošku, jsem přičichnul k nějakým věcem takovým

podobným, které se tam odehrávaly, a měl jsem takové mládí, trošku zapeklité s těmahle
věcma. Sakra! Nebudou to číst nějací policajti (smích)? Ne, to nevadí. Já jsem prostě…určitě
jsem tam našel nějaké věci, které jsem…které by mi byly podobné, ale já jsem, jak jsem
potom odjel do světa a už jsem osm let ve světě, tak na to teď koukám jiným způsobem. Ale
já nevím, Jesse by mi mohl být v určitých nějakých věcech podobný, když jsem byl mladší.
Jo Jesse.
Z: Super. A byl tam někdo z nich, koho jsi vnímal, jako že je vyloženě ten kladný hrdina?
Jako že to je veskrze pozitivní postava v tom seriálu?
Zdeněk: Asi Walterova manželka. Ona byla taková…ona byla taková hodná, no. A vlastně
když zjistila, že co on vlastně všecko dělá, tak…je zajímavé, že ta, já nevím, jestli to říct jako
láska a tohle to všecko, že vlastně ona byla pořád s ním. To je pěkné, to se mi na ní líbilo, no.
Že nešla vlastně za tou policií a nešla to prásknout a nebyla taková…prostě byla s ním, no.
Uzavřeli spolu spíš nějaké…Ano, budu s tebou až do smrti, a ona to prostě…jo, Walterova
manželka.
Z: A už jsme se o Jessem bavili, tak kdybys ho měl ještě nějak víc charakterizovat, jaký byl
třeba, anebo něco o něm říct, tak co bys o něm řekl?
Zdeněk: Jesse? Tak on byl takový klasický v dnešní době týpek, který…mladý kluk, který dá
přednost takovému tomu podsvětí, než nějakým knihovnám a diplomkám (smích). Ne, jako
takovýchhle lidí je strašně moc teďka, v tomhle tom, v téhle té době. A myslím si, že jako lidi
na ně nadávají, ale ne, prostě. Oni mají svůj život a on byl v pohodě, akorát když potkal
Waltera, tak to rozjel trošku víc, no. A asi s tímhle tím nepočítal, že se dostane tak daleko a
myslím si, že kdyby ho nepotkal, tak by si užil nějak to svoje mládí a nakonec by potkal
nějakou slečnu, pak by měl rodinu a byl by z něj úplně normální táta od rodiny, který by
chodil do práce a nedělal by žádné problémy. Ale tím že prostě…ale jako ono to možná tak
skončilo, že on tak potom takový byl (smích).
Z: Možná že jo, hm.
Zdeněk: Ale, no, já si myslím, že on nebyl špatný, no. On si chtěl jenom užívat život, že…jo,
někdo chodí do kina a někdo chodí na párty. A on byl ten na párty.
Z: A tedy, kdybys tohle stejné měl udělat jako s Walterem? Jaký byl? Ještě ho popsat víc…?

Zdeněk: Jaký byl? On byl…jak jsem říkal, no. On byl určitě super táta, který vlastně chtěl
zabezpečit svoji rodinu, tím to všechno začalo, takže on to nemyslel vždycky špatně. A proč
to udělal? On využil jenom toho, co on vlastně umí, on by ty peníze jinak nevydělal, nebo
jako…jak by jinak vydělal. On prostě…on byl chemik, takže on věděl jak to…byla to jediná
možnost, kde on se může uplatnit. V dnešní době opravdu jako, kdyby šel někam do
laboratoře a hledat nějaké možné výzkumy na nějaké nemoci, tak nevím…vždyť to strašně
dlouho trvá. Vynalezli támhle všechny možné věci, ale tady to je štve…takže on to myslel
dobře a on…to byla jeho možnost, no, kterou využil, no. Začal dělat špatnou věc, ale věděl,
že tím jeho rodina potom bude zabezpečená. Takže on byl hodný.
Z: A jak jsi říkal, že právě, že se v průběhu toho…toho seriálu, jako že se změnil, že to byl
teda…to break bad, jakože to je podstata toho příběhu, tak který z těch Walterů se ti líbil víc,
jestli ten na začátku, nebo ten vlastně na konci?
Zdeněk: Ten plešatý (smích).
Z: Takže Heisenberg?
Zdeněk: Heisenberg no. Asi jo, on byl potom někdo, no. On se ničeho nebál. On si prošel už
takovýma věcma, že…já si myslím, že našel v sobě sám sebe a ať už se stane cokoliv, tak on
dokázal vymyslet prostě nějaké řešení a určitě ten špatný no.
Z: A byl tam v průběhu toho příběhu teda nějaký…ty teda jsi říkal, že je to tvoje oblíbená
postava a teda, že se ti víc líbil ten jako horší, nebo teda ten na konci, ta jeho verze, ale byl
tam přece jenom nějaký moment, kdy sis řekl, že to, co udělal, už bylo jako prostě za hranicí
něčeho? Že už to bylo moc?
Zdeněk: Určitě. Určitě neměl nechat zemřít tu Jesseho holku. To bylo až hodně kruté, to jsem
ho neměl rád, no. Ten díl, to si pamatuju, že jsem ho neměl rád, ale on potřeboval Jesseho,
no. On potřeboval Jesseho k tomu, aby to dotáhl až do konce. A on by ho ztratil, kdyby ta
holka přežila, takže prostě za…on dělal prostě jenom to, co potřeboval přežít. Potřeboval se
dostat tam, kde to…a člověk v dnešní době já nevím, no. Pořád koukáme na ostatní, ale
dřív…taky lidi prostě se bránili jenom svůj život, a když potřebovali něco k tomu, tak prostě
pro to udělali cokoliv. Ale neměl jsem ho rád, no. Já jsem chtěl, aby Jesse byl s tou holkou,
ale takhle to dopadlo. Takže v téhle chvíli, no.
Z: No a jak sis pouštěl teda tu ukázku z toho závěru seriálu, tak co sis myslel o tom, jak to
skončilo?

Zdeněk: No, je pravda, že vlastně už je to dlouho, co jsem to viděl naposled a tady
vůbec…úplně jsem zapomněl, že tam Jesse má vousy nějaké a když jsem to viděl, tak se mi
to hodně připomnělo ale…myslím si…pamatuju si, že tenkrát jsem hodně přemýšlel nad tím
koncem a zas prostě to skončilo tak, jak říkám celou dobu. On, že toho Jesseho měl v
podstatě rád a vždycky pro něj chtěl…on věděl, že ho do toho zatáhnul, on věděl, že prostě se
dostal tam kvůli němu a vždycky prostě mu nějak pomohl. On mu pomohl už kolikrát a na
konci já jsem…myslím, že to skončilo tak, že on…hm…on mu prostě vysvětlil, že má
možnost prostě odjet a začít právě jako někdo úplně jiný a řekl mu to, že už je konec, že je
opravdu konec a to…a ten Jesse si to fakt uvědomil v to autě, to je to úplně úžasný. A
asi…myslím si, že odjel a myslím si, že teďka je právě s tou nějakou krásnou slečnou a má
rodinu a vzpomíná už jenom tak jako…jako my všichni jsme z toho vyrostli (smích) a už
neděláme kraviny, takže to. Takže on mu prostě jenom podal takové to řešení, že může tam
začít znova a on toho určitě využije. Vždycky co mu řekl, tak když mu něco poradil, tak
to…bylo to dobré. On byl chytrý Walter, on měl dobré myšlení, takže on to určitě udělal.
Z: Hm, takže jsi teda spokojený s tím, jak to dopadlo? Nebo bys vymyslel nějaký jiný
ještě…něco tam bys doplnil, nebo podobně?
Zdeněk: No, asi ne. Já jsem docela i spokojený, že umřel nakonec ten Walter. Protože ono
tam…já jsem doufal teda, že to takhle dopadne, protože to by bylo takové divné, kdyby to
skončilo dobře no, pro něj. Takže já si myslím, že tenhle konec byl takový…tak, jak to mělo
být. Asi bych to neměnil.
Z: A teda jak jsme se bavili o tom Čsfd, takže víš, jak je to hodnocené na Čsfd zhruba, ten
seriál?
Zdeněk: Ježiš, já už jsem se tam dlouho nekoukal, ale přes 80 % určitě to má.
Z: A sleduješ ještě nějaké jiné třeba databáze internetové, tady těch seriálů, nebo filmů?
Zdeněk: Hlavně Čsfd. Nikam jinam nechodím ani.
Z: A víš něco o tom, jestli ten seriál, jestli Breaking Bad vyhrál nějaké ceny, nebo něco
podobného?
Zdeněk: Jo, myslím, že jo. Že jsem viděl kolikrát nějaké videa na Youtube, že tam Walter s
Jessem mávají rukama a jsou rádi…jo, určitě jo, že to vyhrálo něco. Ale co…to už jsem zas
nějak moc nesledoval.

Z: Jo jo jo. A tys říkal teda, že spíš sleduješ filmy, než teda seriály…hm, ale napadnou tě,
nebo já teda nevím…jsou nějaké jiné seriály třeba tvoje oblíbené?
Zdeněk: Co jsem teďka sledoval, bylo Fargo, to byl…vlastně teďka tři série byly natočené, to
bylo super, to se mně líbilo strašně moc. Ještě…no, taky jsem dokoukal na Homeland, to bylo
teď nevím, nějak o tom teroristovi, který vlastně ho vysvobodili, vrátil se zpátky domů a on
byl potom na obou stranách, se z něj stal muslim…no bylo to takové zajímavé. Pro dnešní
dobu hodně zajímavé. To se mi líbilo, no. No a jinak teda nevím, na ty seriály moc nejsem,
no. Občas se kouknu na Hru o trůny, ale to většinou usnu (smích).
Z: A napadá tě i třeba co se týče filmů i těch seriálů, napadá tě nějaký, který by
s Breaking Bad měl nějaký společný aspekt? Nebo co by prostě se mu nějak podobal?
Zdeněk: Tak určitě, oni natáčejí Better Call Saul, že jo. To je vlastně jakoby o tom
Saulovi…já jsem se o něm ani nezmínil, že jo. To je zajímavé, že jsem na něj zapomněl, ale
já jsem ho…nevím…já jsem ho tam moc nemusel, no. V tom seriálu, to je zajímavé, ale já
jsem viděl, Better Call Saul jsem viděl první tři díly a pak jsem si říkal, že počkám, až bude
celá série a mám ji uloženou, ale ještě jsem se k tomu nějak nedostal. Nevím, nějak…já jsem
čekal, že to bude hodně podobné…jako oni tam jsou v tom takové ty rysy toho
Breaking Badu ale asi mě to trošku zklamalo a počkám si, až budu marodit, a až budu týden v
posteli a nebudu mít co dělat, tak si to pustím.
Z: A jaké jsou ty rysy teda?
Zdeněk: Tak určitě tam jsou herci někteří z Breaking Badu, je tam dokonce ten první…jak on
se jmenoval, první herec, ten první záporný takový…
Z: Ten Gus? Gus Fring?
Zdeněk: Ne, ne…ještě předtím, tam vlastně…
Z: Tuco?
Zdeněk: Jo jo, Tuco, ten tam hraje.
Z: Jo? Tak to jo. No a kromě teda Better Call Saul tě nenapadá nic jiného, co by se nějak
podobalo Breaking Bad v něčem?
Zdeněk: No, ani ne, ale hodně lidí říká, že…já jsem to teda neviděl, ale ono se spíš nějaká
komedie o nějaké trávě? To bylo něco takového, že někdo začal…nevím, ale…nevím.

Z: A seriály jako třeba…nebo jak jsi říkal, že jsi sledoval ten Homeland, tak vidíš v tom
nějakou podobnost mezi Breaking Bad a Homeland?
Zdeněk: To asi ne. I když, když se nad tím zamyslím…(delší pauza) a tak jako
podobnost…tak je to taky člověk, který vlastně dělal něco špatného, proto aby přežil a
aby…je to hodně podobné (smích). Vlastně jo, vlastně…já asi vyhledávám takovéhle seriály.
Ale jo, je to, má to…asi mám rád tyhle ty hrdiny, kteří to…kteří se snaží vlastně dělat i tu
špatnou věc, ale k tomu, aby prospěli svojí rodině a vlastně i okolním lidem…oni to vždycky
dělali pro někoho, ale dělali to špatné. Takže vlastně má to nějakou takovou podobnou
podstatu.
Z: Super. A ještě teda poslední otázka. Uvědomíš si nějakou situaci, kdy jsi měl vyloženě
chuť jako se dívat na Breaking Bad? Jestli to sledování bylo podmíněno nějakou,
něčím…buď tvojí náladou, nebo něčím podobným?
Zdeněk: Tak já jsem…já jsem vlastně první sérii a druhou jsem viděl tak nějak rychle za
sebou a pak jsem čekal na ty další série, kdy vlastně každý díl přicházel, já nevím, po týdnu
myslím…jako, tam asi nebylo moc o žádné náladě, tam byla ta nedočkavost. Já jsem
potřeboval…v úterý jsem se kouknul na jeden díl a věděl jsem, že další úterý přijde další a já
jsem celý týden na to čekal a vůbec jako jsem nepřemýšlel nad tím, že bych neměl náladu,
nebo něco, určitě ne. Prostě jsem na to čekal i někdy v noci, kdy už to tam dají a kdy už se na
to budu moct koukat. A třeba ráno jsem byl ospalý v práci a to jsem vůbec neřešil. Já jsem to
chtěl vidět, já jsem potřeboval vědět, jak to dopadne. Opravdu seriál mě dostal tak…a plno
lidí si myslím, plno různých známých to tak má. Vidíš jeden díl a potřebuješ vidět další,
protože to je…to tak je, no.
Z: Hm, tak jo. Super. Tak jsme hotoví.

Příloha č. 14
Respondent: Štěpán
Věk: 19 let
Datum: 26.3.2016
Z: Tak mohl bys mi shrnout na začátek, o čem ten seriál byl?
Štěpán: Hm, o učitelovi chemie, středoškolském, který měl postiženého syna, a nějak mu
našli rakovinu, no a sháněl prachy na léčbu a teď nějak úplně si nevzpomínám při
nějakém…myslím s někým z rodiny jel…jestli to byl tchán nebo tak nějak, jel na nějaký
zátah protidrogový a tam nějakou náhodou narazil na Jesseho, jeho starého studenta myslím.
A, no, toho tak nějak zachránil před tím zatčením, začali se asi bavit, jestli tak nějak si to
ještě pamatuju dobře no a vlastně ten Jesse jako ho tak nějak přivedl na nápad, že by mohli
jako začít vařit perník a prodávat ho, že se na tom dá dobře vydělat.
Z: Super, a vzpomeneš si, jak ses o tom seriálu dozvěděl?
Štěpán: Jo. To bylo myslím z Teorie velkého třesku, v nějakém, už nevím, nějakém díle v
televizi, se zmínili o metamfetaminu, a jelikož jako tady toto mě hodně zajímá jako drogy a
tak jako s chemií, tak jsem jako potom začal pátrat po té látce, no a myslím na Wikipedii jako
jsem si něco přečetl, no a tam byla, jakože to je odkaz na Perníkového tátu, no a přesto jsem
se to vlastně dozvěděl. Na to jsem se potom ještě podíval, jakože o čem to tak je, no a hned
jsem začal stahovat.
Z: A takže jsi to začal sledovat kvůli tomu, že tě zajímala spíš ta jako stránka té chemie a těch
jako drog?
Štěpán: Dalo by se to tak říct.
Z: Nebo si k tomu měl ještě nějaký jiný podnět?
Štěpán: Asi, asi ne. Jakože tady toto no. Zní to teda jako divně ale…
Z: A co se ti na tom seriálu teda nejvíc líbilo?
Štěpán: No, asi tak jako celkově.
Z: Celkově? To znamená co?

Štěpán: Jako i ten děj, mě to docela nadchlo, sice jako teda sledovat seriál po tři čtvrtě
hodině…trošku jsem s tím měl potom problémy…
Z: Jakože je to moc dlouhé?
Štěpán: No, a nebylo čas takřka na nic. A jako většinou ty díly končily jako hodně napínavě,
takže to nutkání pustit si jako znova ten díl bylo veliké. A…jako, tak nějak do…jako
postupem času jak se…jak to začali vařit ve velkém, tak samozřejmě i jako ta distribuce a
tady toto…tak nějak všechno no.
Z: A byla tam nějaká tvoje oblíbená postava?
Štěpán: No, jakože asi dvě, ale možná tak nějak nejvíc asi Jesse Pinkman, no.
Z: A proč?
Štěpán: Tak, on je takový jako ty jeho hlášky, to jako…to je nezapomenutelné, no. No a
vlastně Perníkový táta, tak to je klasika, no. To je jako…na něm to stálo, že jo, takže to je…
Z: Ale Jesseho bys teda dal jako na první místo?
Štěpán: Pravděpodobně asi o, no.
Z: A byl tam někdo z těch postav, koho bys vnímal jako, že by ti byl nějakým způsobem
blízký, jako buďto chováním, nebo v povaze, nebo něčem?
Štěpán: Jakože takto blízký…to nevím, to asi ne, jakože tak nějak měl jsem rád toho Jesseho,
jo jo, jako někdy jako tím chováním mě dosti sral, teda jako s prominutím, ale…a jako potom
ještě se mi líbil ten uklízeč, tento (ukazuje na fotografii).
Z: Jo jo, Mike.
Štěpán: No, a ten jako potom taky tak nějak jako mi byl hodně sympatický.
Z: A co se ti na něm líbilo?
Štěpán: No, hm…to jak uklízel stopy (smích) a tak jako, tam měl, pokud si dobře pamatuju,
tak měl taky rodinu, myslím dceru měl…takže jako i tam to nebyl nějaký…nějaký ten černý,
co měl ty…
Z: Tady ten? (Ukazuji na fotografii)
Štěpán: Jo.

Z: Gus?
Štěpán: No, jo jo. Tak ten mě moc jako sympatický nebyl.
Z: Protože byl jako…proč ti nebyl sympatický?
Štěpán: No, tak nějak jako tím chováním a tak no. Jako nebyl takový, jako dle mého jako
nerovnal s něma na rovinu, no.
Z: A byl tam někdo z těch postav, koho jsi vnímal, jako že je úplně ten kladný hrdina, jakože
vystupoval pozitivně?
Štěpán: No, ty jo…(dlouhá pauza) jako pozitivní možná ten syn postižený, jo. To bylo
takové…ale jako co jsem slyšel, tak on to prý taky jako nebral potom moc jako dobře. Ještě
jako vím, že to tak nějak zjistil, že vlastně jeho táta vaří perník, ale potom kolem té páté série
už nevím, no…tam. Ale prej to jako nebral, no moc, to.
Z: A jak jsi říkal teda, že Jesse byl tvůj oblíbený, tak ještě mohl bys ho nějak popsat víc? Jaký
byl…a jako ta postava?
Štěpán: No, jo. Taková rozporuplná. Jako na jednu stranu jako se mi líbilo, jak někdy jednal,
ale na druhou stranu jako, když měli nějakou zakázku, nebo to…a potom jak tam i kradl jako
ve velkém ten perník a prodával to, nebo se nakuřoval crackem, to nebylo…to se mi úplně
moc nelíbilo. A za to jsem ho neměl moc rád, no.
Z: Tohle byla ta stránka, která se ti nelíbila, ale líbila se ti jaká teda jeho stránka?
Štěpán: Tož takový jako pohodář, no. Jako na to, že jim šlo více méně o život, dost často co
si vybavuju, tak to jako bral docela pozitivně myslím, co si teda tak jako pamatuju ještě, no.
Jako nebyl…jak jeden ten, když se jako pohádali o tom úmrtí nějakého toho syna od té
milenky Jesseho, tak tam to bylo taky, jakože na vážkách. A to bylo takové…tam mě štvalo,
že moc nechtěl jako pochopit tu jako tu pravdu, nebo to vysvětlení od toho taťky, no. Jakože
tam se mu snažil, jakože říct, že on za to nemůže, a že prostě to byla náhoda a to mně přišlo
takové jako…
Z: A teda naopak Waltera, kdybys měl popsat?
Štěpán: No, jako hodně odvážný. Jako začít vařit crack a ještě jako takto potom ve velkém,
ale zas, že jo…měl rakovinu, takže více méně jako tak nějak…on neměl co ztratit, akorát teda

ta rodina a tu chtěl zabezpečit a z učitelského platu to moc nešlo. Takže jako odvaha, často i
upřímnost, a jako někdy i přímočaré řešení problémů.
Z: A jo…ale teda jak jsi říkal, že řešil ty problémy přímočaře, ale tak tam v průběhu toho
seriálu byly určité momenty, kdy jako udělal něco, co nebylo úplně jako v mezích zákona,
bylo to někdy třeba kruté…tak byl tam nějaký moment, kdy sis řekl, že jako to už, to co
udělal, už jako bylo právě za hranicí?
Štěpán: Tak…
Z: Pro tebe jako, že prostě ty jsi vnímal, že už to jako bylo fakt špatné, to co udělal.
Štěpán: Jako možná něco takového bylo, ale to si jako úplně nevybavuju, ale zas, že jo. Ono
jako, když člověk vaří ve velkém jako drogy a ještě to distribuuje, tak jako těžko může potom
nějak jako brát ohledy, jo jako. Tam to moc…jako už jenom, že se pro to rozhodl, tak nemohl
jako jednat v rukavičkách většinu času, jo. Většinou jim šlo o život, když domlouvali s
nějakýma těma dealerama ty obchody, takže tam jako to, že je nechali odstraňovat, hold to už
prostě patřilo k tomu, no. Jediný okamžik, kdy kradli ten efedrin, nebo co z toho vlaku, a jak
tam zabili toho kluka na té motorce. Ale to pokud si pamatuju, tak myslím nezabil ani Walter.
A to bylo takové jako rozporuplné, no. Že to myslím Jesse ho zabil?
Z: Ne-e, to byl ještě nějak úplně jiný…
Štěpán: Jo? To byl ještě třetí? A to bylo jako takové, to mě naštvalo teda, jo. Ale zas záleží,
jo.
Z: Ale vždycky pro tebe to bylo zdůvodnitelné tím, že…?
Štěpán: Jako toto právě asi nebylo úplně moc zdůvodnitelné, no. Jako to, že zabíjeli dealery,
to prostě je risk, jo a součást povolání, ale jako to děcko, to už bylo takové jako hodně na
hraně, no.
Z: A teda ty jsi říkal, že jsi to teda nedodíval, ale tak nějak víš, jak to dopadlo. Ale kdybys
měl říct podle sebe, jak by to dopadnout mělo, tak jak bys chtěl, aby to dopadlo?
Štěpán: Aaa…to jde těžko, když to vím, ale…asi bych byl rád jako, kdyby přežil Walter s
Jessem, no. To, co jsem tak nějak jako, že se dozvěděl od bráchy, tak Walter asi nakonec
umře, že to je takové jako velmi pravděpodobné na tom konci. Údajně jakože by se mu měla
vrátit ta rakovina a jako rád bych, no, že jo. Tak když má člověk prostě hlavního hrdinu, tak

je blbé, když potom umře na konci, jo. Ale jako rád bych, kdyby žil, no. Kdyby to prostě tak
nějak jako dopadlo…jako kolikrát jsem byl naštvaný, i když Jesse se pohádal, jo s Walterem
a prostě už to vypadalo jako dost na ostří nože…myslím byly tam pokusy, kdy ho vlastně
Jesse chtěl zabít, jo takže to taky bylo jako takové. Ale jako prostě dva hlavní hrdinové jako
umřít, dle mého prostě nemůžou, no. To je jako takové…
Z: Ale tak kdyby sis měl vybrat teda mezi Jessem a Walterem, tak koho bys vybral, aby
umřel?
Štěpán: Aby umřel?
Z: Jo. Kdyby sis jako musel říct, že jeden prostě z nich umře, tak…
Štěpán: Jaj. To nevím, to je těžké rozhodnutí. Jako, já je měl rád oba. Ono je to
takové…těžko říct, takhle. Jo, jako chvílemi jsem to přál Jessemu, jako Walterovi jsem to
nepřál jo, to je blbé hlavnímu hrdinovi, ale jakože bych to vyloženě přál jako Jessemu, aby
umřel, to ne, jo. Jako prostě, když se třeba pohádali, nebo jako když chtěl zabít Waltera, tak
jako jsem byl hodně naštvaný a jako přál jsem mu to, aby umřel Jesse, jo, ale jako takto na
konci, aby umřel jeden z nich, asi ani jednoho.
Z: Ok. Hm, a víš něco o tom, jak byl ten seriál hodnocený třeba na Internetu v nějakých těch
databázích, nebo něco podobného?
Štěpán: No, jakože podle Facebooku, jestli nelže, tak měli vyhrát Oscara asi ne, ale nějaké
jakože ocenění a nebylo jich málo teda, pokud vím a jakože takto na Internetu si myslím, že
byl hodnocený jako hodně kladně. Jako nečetl jsem asi nic, nebo si to teďka nevybavuju, ale
myslím si, že byl jako hodnocený jako hodně kladně, no.
Z: A sleduješ teda ty databáze jako třeba Čsfd, nebo nějaké jiné?
Štěpán: Čsfd jo, ale nedíval jsem se popravdě tam na Perníkového tátu. Ale myslím si, že
bude jako hodnocený přes 70 asi určitě.
Z: A jaké teda jiné seriály sleduješ?
Štěpán: Hm, no tak sledoval jsem jednu dobu Big Bang Theory, to bylo vlastně ještě takový
by se dalo říct vůbec můj první seriál. Tam jsem skončil taky někde u té čtvrté série, protože
pátá u nás nebyla asi teda. No a Dva a půl chlapa, Přátele…
Z: Takže spíš sitcomy by se dalo říct?

Štěpán: Jo, no. Tak ono jako tady ta tématika podobná Perníkovému tátovi se hledá blbě.
Z: Jo jo, to jo.
Štěpán: To aby někde vařili perník, nebo nějaké jiné drogy…to moc ne no.
Z: A takže…napadnou tě buď nějaké i třeba filmy, když říkáš, že sleduješ teda spíš tady
tyhle, tohoto typu toho sitcomu…napadly by tě i třeba nějaké filmy, nebo něco podobného,
co by bylo s Breaking Bad nějakým způsobem jako podobné? Co by mělo nějaký podobný
aspekt?
Štěpán: No, jako určitě jsem něco viděl, ale nevzpomínám si asi, no. Jako asi teďka…
Z: Nevadí, hm, tak jo. A kdybys měl, kdyby sis měl představit, že jsi filmový kritik, nebo
seriálový kritik, tak jak bys ten seriál zhodnotil jako z odborného hlediska?
Štěpán: Z výtvarného?
Z: Ne, z odborného jako obecně prostě.
Štěpán: Z odborného…já bych ho asi hodnotil jako kladně. Ono, jako hodně lidí si myslím,
že si přijde na své v tom. No jako ať už by se na to díval laik, jo z pohledu mého, když jsem
se na to díval a jako zajímalo mě to, ohledně těch drog a tady to. Myslím si, že i odborník
jako by si v tom našel své a jako i ty role zahrané si myslím, že byly výborné, no.
Z: Fajn. A poslední otázka. Uvědomíš si nějakou situaci, kdy jsi měl vyloženě jako chuť se
na ten seriál podívat? Jestli to sledování bylo podmíněné buďto náladou nebo prostě něčím
jiným?
Štěpán: No, tak jako to navazovalo strašně rychle jako, co jsem shlédnul vlastně první díl v
první sérii, tak od té doby jsem jako minimálně každý den musel tři další jako díly shlédnout,
jo. A nedej bože, když třeba končila série a končilo to jako tak nějak neuzavřeně, jo. Tak to
prostě hold učení šlo stranou a Perníkový táta jako se začal stahovat, no.
Z: Tak jo, paráda, děkuju moc.

Příloha č. 15
Respondent: Tomáš
Věk: 18 let
Datum: 26.3.2016
Z: Tak jo. Tak mohl bys mi na začátek shrnout, o čem to teda bylo? O čem byl
Breaking Bad?
Tomáš: Takže jakoby popsat, o čem to bylo svými slovy, jo? No tak, jeden středoškolský
učitel se rozhodl, že…protože dostal rakovinu, tak se rozhodl, že chce zabezpečit svoji rodinu
a jelikož je chemik, tak…už ani nevím teda, jaké byly teda jeho pohnutky, ale rozhodl se, že
prostě začne trošku fušovat do drog, hlavně do vaření pervitinu a využil k tomu jednoho
svého bývalého žáka, o kterém věděl, že je v tom namočený a tak postupně se do toho dostal,
ale potom se to trošku zvrtlo a tak nějak se to potom hodně zvrtlo (smích) a ten seriál to tak
nějak popisoval, no.
Z: A jak ses o ně dozvěděl teda?
Tomáš: No, o tom seriálu jsem se dozvěděl, bych řekl z televize, protože vím, že ho dávali na
Nova Cinema, nebo na Nově, to je jedno. Akorát to bylo v době, kdy ten seriál ještě asi běžel
v Americe a já jsem se ale nerozhodl se na něj dívat, vůbec jsem nevěděl o čem to je a až
potom, někdy před rokem, nebo tak jsem se rozhodl, že se na to podívám, protože jsem si
přečetl tu synopsi, o čem to je a to se mi fakt líbilo.
Z: Tak to jo. Hm, takže sis to…takže jsi to začal sledovat na základě teda popisu, o čem to je?
Tomáš: Jo jo. No, možná trošku se na tom podepsalo, že hm, jedna spolužačka se na to dívala
a řekla mi, že to mám zkusit a pak jsem se až dozvěděl, o čem to je a mě to chytlo, no.
Z: Super. Hm, a co se ti na tom teda nejvíc líbilo?
Tomáš: Nejvíc se mi asi líbilo…to je těžko říct, jestli jedna věc.
Z: No tak klidně…
Tomáš: Tak celkově ten seriál. Ten děj byl podle mě dost propracovaný, přitom některé
epizody samozřejmě byly slabší, ale jinak to bylo jako zajímavě napsané, dost to ubíhalo, řekl
bych, že tam nebylo jako u některých seriálů, že by ta…že by to klesalo postupně, akorát

bych řekl, že všechny ty série byly dobré, možná i ty pozdější byly lepší, než ty dřívější,
takže mělo to tak celkově takovou atmosféru, která se mi hodně líbila.
Z: Tak jo. Hm, a kdybys to měl doporučit ostatním divákům…tak na co bys je nejvíc třeba
nalákal v rámci…?
Tomáš: Tak nalákal bych je asi hlavně na ten námět no, protože mi přijde, že je to dost
unikátní. Řekl bych, že sice jsou originální seriály, ale tenhle je jeden právě z těch hodně
originálních, protože je spousta seriálů, které už můžete vědět, co tam bude a předpovídáte to.
A tady i ta atmosféra, když se někomu líbí ta Amerika a tamto Nové Mexico a tak celkově ta
poušť a tak, tak to je dost jako propracované a i ty postavy jsou podle mě jako dobře napsané.
Občas mi to přišlo takové jako dost komplikované, ale neztrácel jsem se v tom, právě. Takže
podle mě to bylo…to je jako dost unikátní a tak nějak takhle.
Z: A co bys řekl, že je hlavní téma toho seriálu? Nebo jako pro tebe, jak jsi to vnímal?
Tomáš: Hlavní téma…asi…já jsem to vnímal tak, že to je hodně o té hlavní postavě, o tom
Walterovi, protože tak jakoby on je tam takový ten ústřední bod a nejdřív ta jeho postava
zažívá asi největší ten přerod, protože ze začátku je to prostě učitel, který chce uživit rodinu a
na konci už to dělá, protože hm jakoby cítí, že je v tom dobrý, a že má nějakou úctu a nějaké
jméno. Takže bych řekl, že je to hlavně o něm, no.
Z: A měl jsi nějakou oblíbenou postavu?
Tomáš: Oblíbenou postavu…samozřejmě ty hlavní dvě postavy, ten Walter a ten Jesse, ti se
mi hodně líbili. Z těch vedlejších ten…postava Hanka, to byl policajt, který šel po tom
Walterovi a, i když vlastně on byl v jeho rodině a nevěděl o tom, takže to se mi líbilo hodně,
že ten Walter vlastně byl v těch…v té rodině a nikdo ani, a měl v té rodině teda toho z
protidrogového a nikdo o tom nevěděl, takže to bylo tak hezky skryté a toho Hanka jsem měl
docela rád, fandil jsem mu, ale když se pak dozvěděl o tom, tak už jsem ho tak nějak neměl
rád. A pak ještě, z těch vedlejších, postavu Saula, toho právníka, který pak dostal i svůj
vlastní spin-off, jako vlastní seriál. Takže asi z těch vedlejších dvě a ty hlavní samozřejmě,
no.
Z: Jo, takže ale…takže Jesse a Walter byli u tebe jako tak na stejné tak úrovni bys řekl,
nebo…?

Tomáš: Jak kdy, no. Ale tak celkově bych řekl, že ten Walter, protože tam se mi fakt líbila ta
postava, i celkově prostě ten jeho vývoj. Takže asi ta hlavní postava.
Z: A z těch postav byl tam někdo, koho jsi vnímal…nebo no…koho jsi vnímal, jako že by ti
byl nějakým způsobem blízký? Jako buďto tvojemu chování nebo uvažování třeba?
Tomáš: No, takhle bych to asi neřekl o nikom, no. Přímo že by mi byl blízký chováním, nebo
tak. Asi nevím, no…asi nikdo.
Z: Nevadí.
Tomáš: Asi nejsem dost podobný, jako tam ti lidi z toho Nového Mexica (smích).
Z: A z těch zase postav, byl tam někdo, koho si vnímal, jakože byl vyloženě ten kladný
hrdina v tom příběhu? Jakože to byla fakt pozitivní postava?
Tomáš: Pozitivní postava bych řekl, že ten Hank. Ne kvůli tomu, že je policajt, ale on tak
nějak celou dobu…on vlastně, tam sice víc postav v ničem nejelo, ale on byl prostě celou
dobu ten chytač těch…chytač (smích)…ten, kdo chytá ty zloděje, ten, kdo chytá ty drogové
dealery a potom i po tom Walterovi šel, když se to dozvěděl, byť byl v jeho rodině, bylo mu
to jedno, takže bych řekl, že on byl taková kladná postava…jinak z těch ostatních docela dost
lidí, kteří měli být jakože kladní taky v něčem jeli, nebo se podíleli na tom, takže…tak.
Z: Super. A jak bys popsal Jesseho? Ten jeho charakter, jaký byl…?
Tomáš: Jaký byl Jesse? Hm, Jesseho bych popsal, že byl hm, jako…nevím, jestli to takhle
říct…jako člověk to nebyl špatný, ale prostě jel v těch drogách, no. To sice pak i Walter, ale
Jesse byl v pohodě, bych řekl. Jemu potom, on si i občas uvědomoval, že prostě ten Walter
ho bere…že ho má rád a tak, a když zrovna nebyli proti sobě, takže Jesse…nevím, jak ho
popsat, no. Jako postava se mi fakt líbila. Protože byl…byl prostě, nebyl svině, byl
upřímný…
Z: Super. A kdybys tohle stejné měl udělat s Walterem, jako popsat Waltera?
Tomáš: Popsat Waltera? Walter…toho asi jednoduše nejde popsat. Protože jak jsem říkal už
asi třikrát, se mi líbilo, jak on se vyvíjel během toho seriálu, že jo. Takže on prostě ze začátku
byl takový, i v tom chování dost takový utlý. Takový, že by, nikdy snad jste si neřekli, že by
mohl někomu něco udělat a na konci už prostě jste si mohli říct, že může zabít kohokoliv
a…ale i tak prostě to nebyl jako zlý člověk. Byl prostě…nejdřív to dělal pro to, pro tu rodinu

a potom bych řekl, že to nebylo…nezačal jsem ho kvůli tomu nenávidět, když jakoby, jsem si
začal uvědomovat, že on se v tom začíná trošku vyžívat, protože přece jenom už měl nějaké
jméno a byl v tom dobrý a…jak on tam říkal. Jak on sám říkal, že začal žít, což se i taky
líbilo, protože prostě vyšel z normálního života.
Z: Hm, jasně. A jak jsi teda říkal, že jsi ho sice jako nezačal nenávidět, ale byl tam přece
jenom nějaký moment, kdy sis řekl, že to, co udělal, bylo prostě jako za hranicí, nevím.
Prostě už přes čáru?
Tomáš: Jasně, chápu. No, moment…bych přímo neřekl, že by byl takový moment, kdy jsem
si řekl, že tohle už fakt dělat neměl, protože za prvé jsem to asi tak vnímal, že prostě v rámci
toho příběhu, i když udělá něco, co je fakt jako špatné, že prostě on je taková dobrá postava,
že se mi to možná někdy i líbilo (smích). A asi nic, no. Protože všechno mi přišlo, že je
jakoby opodstatněné. Mě osobně, no.
Z: A jo jo jo. A teda z těch dvou Walterů, jak jsi říkal, že ten na začátku byl jiný, než ten na
konci, tak komu si fandil, nebo prostě kdo pro tebe byl atraktivnější? Nebo lepší prostě. Koho
jsi měl radši?
Tomáš: Jasně. No atraktivnější. No kdybych to měl brát celkově, tak asi bych ani neřekl, že
jeden z nich, protože jakoby je beru pořád jako jednoho člověka, oba dva. Ale takhle
samozřejmě, když si to vezmu jako příběhově, tak ten na konci byl takový drsňák, takže ten
je takový víc cool…ale zase ten na začátku, nevím no. Spíš toho na konci, protože ten se mi i
tak celkově líbil. Na začátku to byl prostě jenom chlap, který do toho pomaličku začíná padat
a ten na konci fakt už byl prostě…byl to takový drsňák, ale přece jenom věděl, co dělá,
protože nebyl blbý, byl to inteligentní člověk, jo.
Z: Super. A hm, co si teda myslíš o tom, jak to dopadlo? O tom konci?
Tomáš: No, já osobně si myslím, že to dopadlo docela dobře, no. Nebo dobře. Že to, že ta
poslední epizoda celkově, to finále bylo dobře udělané. Ten Walter udělal, co chtěl, snažil se
zabezpečit pořád ty svoje děti i přesto, že už byl od nich a snažil se s každým se, jakoby
rozloučit s kým mohl. S každým si jakoby uspořádat, co měl za problémy. To s tím Jessem,
to jsem možná trošku nepochopil, a spíš to bylo asi naschvál udělané tak otevřeně a jinak ten
konec se mi líbil. Prostě uzavřeli seriál a Walter prostě zemřel, což teda předpokládám, že
zemřel. Zdálo se to. Což mi teda nevadilo, protože to prostě byl konec. Aspoň nemůžou lidi

dělat nějaké teorie, že by ten seriál pokračoval a tak, protože by to podle mě možná i zkazili.
Pokud něco nenajdou sami teda ti tvůrci (smích), jako kličku.
Z: Takže by třeba…takže bys tam neměl něco, co bys na tom změnil třeba?
Tomáš: Na tom konci, nebo celkově?
Z: Přesně tak, na tom konci.
Tomáš: Na tom konci bych asi neměnil více méně nic. Sice jsem trošku doufal, že jak on si
tam na konci prostě v té laboratoři jakoby se loučil s tím vybavením, se kterým pracoval
řekněme v celém seriálu, tak jsem předpokládal, že tam bude ještě aspoň jednou, bude vařit
ten metamfetamin (smích), takové rozloučení, ale to byla jenom taková poznámka, že jsem si
tak myslel, že co se tam bude dít. Ale nakonec mi to ani tak nevadí. Takové kratší rozloučení.
Z: A kdyby sis měl představit, že jsi filmový kritik, tak jak bys ten seriál ohodnotil z toho
odborného hlediska?
Tomáš: No, tak to upřímně nevím, jak si představujete tuhle odpověď (smích).
Z: To je na tobě jako úplně.
Tomáš: To je na mě? Já bych řekl, kdybych to měl zhodnotit, že ten seriál je dost originální,
je podle mě dost dobře napsaný a taky se mi líbí ta kvalita, která podle mě neklesá, spíš
možná i stoupá. Není to dlouhé, zbytečně natahované. Některé seriály mají prostě tendenci
dělat další a další série. Ten příběh podle mě dost dává logiku, i když samozřejmě spousta lidí
by tam podle mě našlo nějaké chyby, možná i nějakou nelogičnost, což já jsem teda osobně si
nenašel, možná protože to ani tak nevyhledávám, že by tam byly nějaké nelogické chyby. A
doporučil bych to asi všem, kdo mají rádi tenhle ten žánr, kdo mají rádi takové dramatické
seriály, i když samozřejmě tam byly i různé komické prvky. Ale já bych to zhodnotil teda
kladně za sebe. Řekl bych, že je to jeden z těch dost originálních seriálů, je to jeden ze
seriálů, které jsou už na filmové úrovni, i když to dneska už je většina seriálů, těch áčkových,
dá se říct. Takže podle mě je to jeden z nejlepších seriálů, co jsem viděl.
Z: Máš nějaké povědomí o tom, jak je to hodnocené na nějak, třeba v těch internetových
databázích? Sleduješ je nějak?
Tomáš: O tom jak je to hodnocené…já bych řekl, že je to kladně hodnocené. Pokud jsem se
koukal dobře (smích). Většinou. Samozřejmě našel jsem tam i komentáře, kde jsem jako,

které jsem si četl a tak jsem si i říkal, že mají možná i pravdu, když tam někdo psal o
některých záporných věcech, sice si teď už nevybavím o čem, ale já jsem si řekl, že to prostě
jenom někdo si tam našel, a že já nejsem tak náročný, a že mně se to líbí. A řekl bych, že
hodnocení to má kladné, pokud se nepletu. Na většině těch databází.
Z: A jaké třeba sleduješ? Nebo…
Tomáš: Tak co se týče třeba toho Serialzone, tak tam občas zajdu, pokud jde o Čsfd, jako
Česko-slovenskou filmovou databázi, tam taky jsem koukal na ten profil. Tam chodím dost
často, ale tam chodím hlavně na profily filmů a jinak tak celkově. Není žádná asi stránka,
kam bych chodil pravidelně, ale sleduju to občas.
Z: Jo, super. A víš něco o tom, jestli ten seriál vyhrál nějaké ceny, nebo něco podobného?
Tomáš: Vím o tom, že vyhrál určitě, ten seriál, nevím přímo, jestli ten seriál, ale vím, že ti
herci vyhráli za některé role určitě nějaké ceny Emmy, to jsem i viděl něco, ale nejsem si jist
jak často, kolikrát, nebo ještě nějaké jiné ceny…a kdo přesně, taky nevím.
Z: To nevadí.
Tomáš: Myslím, že za toho Jesseho jsem viděl jedno udílení dokonce, ale jinak nevím, no. A
vím, že to dostalo poměrně dost cen. Jestli se nepletu.
Z: Jojo. A už se teda blížíme ke konci, hm, co jsem teda pochopila z toho, co jsi říkal, tak
hodně sleduješ seriály?
Tomáš: Seriály…spíš dost sleduju filmy, bych řekl, když to teda porovnám s těma seriálama.
Protože ze seriálů nevím, jestli jsem něco sledoval takhle, že bych fakt se o to zajímal. To
spíše tohle. I když je fakt, že třeba seriál Doctor Who, britský, tak ten jsem sledoval hodně,
ten jsem viděl několikrát, několik těch sérií, takže tam se považuju taky dost za fanouška, ale
zbytek nevím no, že bych sledoval seriály, když vychází nějaký nový, tam na Serialzone
často píšou o tom články, že jo. Tak, že bych se přímo tam koukal na ty nové, na ty pilotní
díly těch nových seriálů a tak, tak to vůbec. To možná když by byl nějaký dobrý a fakt bych
ho někde viděl, že se o něm mluví, tak bych se na něj zkusil podívat.
Z: A teda takže Breaking Bad, Doctor Who a ještě něco, co jsi tak sledoval, třeba?
Tomáš: Tak jakože víc a zapáleněji myslíte, jo?
Z: Jo.

Tomáš: Tak když tak zapřemýšlím, možná tak Jak jsem poznal vaši matku, což je trošku jiný
žánr, ale to jsem sledoval docela hodně, to jsem se i těšil, když bylo finále toho seriálu taky.
Takže to taky, to je trošku jsem odbočil k žánru, ale to se mi taky hodně líbilo a jinak takhle
jako přímo cíleně, že bych se na to díval na Internetu, to vůbec. To jedině pak že v televizi
jsem se kouknul na pár dílů nějakého seriálu.
Z: A kdybys…uvědomíš si, jestli třeba co se týče těch seriálů, buďto seriálů, no…ještě znovu
(smích) znovu začnu.
Tomáš: V pohodě.
Z: Jestli si uvědomíš buďto nějaký film, nebo teda seriál, který se Breaking Bad nějakým
způsobem podobá v čemkoliv, v nějakém aspektu?
Tomáš: Film, nebo seriál. Tak teďka jste mi připomněla ještě jeden seriál (smích).
Z: A to?
Tomáš: Seriál Fargo, který teďka nevím, jestli je od, na stejném, taky na kanálu AMC, vím,
že tam běžel. A ten jsem vlastně, teďka si vzpomínám, viděl taky celý, ale to už bylo, když
byl nový. To má deset hodinových epizod, a tam bych řekl, že byla podobná třeba, mě
napadla podobná věc, ten hlavní hrdina, kterého tam hrál Martin Freeman, taky zažil takový
přerod, protože on na začátku byl takový utlý, potom se mu podařilo určitým způsobem zabít
svoji ženu a na konci už prostě měl za sebou několik vražd a šli po něm policajti, takže to
bylo takový podobný přerod postavy, bych řekl. A jinak třeba…jinak nic jako podobného mě
nenapadá. Ani tou atmosférou, asi jsem nekoukal moc na seriály, že by byly takhle z toho, z
té Ameriky, tam kde právě je to Mexiko a tak, to asi ne. A jinak…s ničím jiným nevím, že
bych měl nějaký seriál, co je podobný.
Z: Nevadí, děkuju.
Tomáš: Nebo film.
Z: A ještě teda poslední otázka. Uvědomíš si nějakou situaci, ve které jsi měl vyloženě chuť
se teda na Breaking Bad dívat?
Tomáš: Situaci? Nevím, jestli to dobře chápu, ale…
Z: No, jestli to sledování bylo podmíněné něčím, třeba tvojí náladou, nebo něčím podobným?

Tomáš: Jasně, jasně. To sledování bylo…já vím, že jsem se na ten seriál začal dívat asi před,
já teďka nevím, jestli to byl půlrok, nebo rok, ale začal jsem prostě…zkouknul jsem si dvě
série a pokračoval jsem až teďka někdy před měsícem, ani ne. Před čtrnácti dny. Čistě
náhodou jsem začal pokračovat a tak nějak ne kvůli něčemu, ale asi kvůli tomu, že mi to
někdo připomněl a já jsem si řekl, že bych se na to mohl podívat a měl jsem zrovna čas
volný. A potom už jsem se na to díval, protože už jsem nemohl se dočkat, co bude dál. A
myslím, že tu pátou sérii jsem shlédl deset epizod za jeden den, v tu středu teďka naposled
mám pocit. Takže něčím to extra podmíněné nebylo.
Z: Tak jo, tak super. To je všechno, děkuju.

Příloha č. 16
Respondent: Jiří
Věk: 20 let
Datum: 31.3.2016
Z: Tak jo, tak mohl bys mi na začátek popsat, o čem ten seriál byl? O čem byl Breaking Bad?
Jiří: O čem seriál byl? Byl o…no, to jsem si měl zjistit na začátku přesně (smích). Byl
o…abych to formuloval správně, musím přemýšlet chvíli. Jo, byl o situaci…o hm, hlavní
postavou je Walt…
Z: Walter White.
Jiří: Walter White, no. Takže Walter White, středoškolský profesor chemie, který zjistí, že
má rakovinu…a rozhodne se, aby si vydělal na svoji léčbu, živit se zločinem. Což vlastně,
tím překročí nějaký svůj morální limit a zároveň jak se do toho dostává a přijde jakoby k těm
kriminálním živlům, k tomu jeho bývalému studentovi, hm…
Z: Jessemu.
Jiří: Jessemu Pinkmanovi a potom, co k němu dojde, tak vlastně postupem času celý ten
seriál jak postupuje, tak on vlastně čím dál víc propadá jako Breaking Bad, což jako ten
anglický název mi přijde naprosto geniální, proti tomu českému překladu. Propadá vlastně
tomu zlu mnohem víc, takže se mine, všechny morální bariéry, propadá se prostě čím dál
hloubš a potom je tam dalších víc dějových linií a nevím jako struktura, no prostě. Třeba jsou
tam určité takové, já nevím no, jestli tam nějaké archetypální postavy v podstatě, toho
vlastně, toho člověka. Teda ten, jak je tam ta hlavní postava je taková, která propadá tomu
zlu, pak je tam ten vlastně ochránce toho…ten, tady přesně ten…
Z: Ten Hank.
Jiří: Hank přesně, já fakt ty jména už si vůbec…
Z: To nevadí.
Jiří: No, pak ta jeho žena, že jo, která vlastně nemá o ničem tušení, pak to zjistí, teďka jako
vlastně jestli jakoby to přijmout, nebo nepřijmout. Nějaké role tam určitě fungujou, no. Pak
právník, absolutně bez skrupulí. Pak jeho syn, který zase jako morálně, naprosto jako

nejčistší ta postava tam, asi. No, pak různí ti kriminálníci okolo. Takové jakože prostě nic
není černobílé, prostě, asi tak.
Z: A jak ses o tom dozvěděl, pamatuješ si to?
Jiří: Dozvěděl jsem se o tom asi přes toho kamaráda, který mi to doporučil, že to je zajímavý
seriál. Vím, že jsem to nějak pak jako, že jsem to nějakou chvíli nesledoval, ale jakože, když
to bylo zrovna, ale pak že někdo říkal, že je to docela zajímavé, tak jsem si říkal, že se na to
rozhodnu podívat a první tak tři díly to mě nějak moc jako, že mě to vyloženě jako extrémě
nebavilo, ale pak mě to jako hodně chytlo, protože mě jakože…prostě ten, to jako ten dějový
vývoj mě prostě hrozně chytnul, takže jsem jako to fakt sledoval hodně a pak už jakoby, že i
začlo klasicky, že to ten bing watching přesně klasický. Prostě první dvě série během
několika dní a pak jsem to zas sledoval po tom týdnu, že jsem se na to těšil prostě. Klasika,
prostě volnočasově. Jako ne, že bych nad tím nějak uvažoval, jako hloubš, to až potom třeba,
že mě to došlo, že až ke konci, když už byl ten seriál ukončený, tak mi vlastně došlo, že to
bylo vlastně jakoby neskutečně dobře…Nebo jako co oceňuju na tom seriálu, že byl prostě
neskutečně dobře strukturovaný, že byl…že prostě to v té televizi, podle mě, to přelomilo
takový ten formát…že vlastně možná Ztraceni dejme tomu a takhle, že vlastně jakoby že ten
silný dějový…silná dějová linie, přejde z toho filmu do toho seriálu v podstatě. Jo, do
televize, která byla považována v té době jako spíš jako horší médium, tak mně přijde, že se
to jako spíš vyrovnalo. Možná i předčila nějaké ty filmy.
Z: No a to jsem se teda teď chtěla zeptat, co se ti na tom nejvíc líbí, takže to je právě ta…tady
to co jsi řekl, nebo ještě něco bys k tomu dodal?
Jiří: No líbí se mi na tom ta komplexnost toho všeho. Že vlastně, že tam není nic
jednoznačného. Líbilo se mi na tom to, že tam nebyly černobílé figury, prostě postavy jako
americké produkce. Prostě to byl neskutečně chytrý, inteligentní scénář, ukazuje to tam i
vlastně, já nevím, nějaké to pozadí těch událostí, té doby v podstatě. No to přímo ne, ale
myslím to…jak to říct…to prostředí, tak prostředí. No vývoj těch postav, to se mi nejvíc na
tom líbilo. A že to vlastně nesouvisí, že ten vlastně ten příběh není ani absolutní…že sice jsou
tam jako velké dějové zvraty, ale ten hlavní…podle mě ten hlavní jakoby, jak to říct prostě
(smích), Teď nevím, jak se mám vyjádřit, no. Prostě to…
Z: To hlavní téma?

Jiří: No, ten hlavní obsah prostě není v těch dějových zvratech, nebo v nějakém tom oblouku
a tohle, ale je prostě v takových těch událostech, co se dějou mimo. Takové to, co řeší každý
ten člověk…nebo takové ty rozhovory u snídaně, prostě. A tak.
Z: A doporučuješ to i ostatním třeba?
Jiří: Doporučuju, určitě. Doporučuju. Když mám možnost, tak to doporučuju.
Z: A měl jsi nějakou oblíbenou postavu? Byl tam někdo takový?
Jiří: Oblíbená postava? Přímo, no. Oblíbená úplně asi ne, no. To jako, že bych se s někým
ztotožnil, asi úplně ne. Tak asi jako Jesse je taková jako…ale to zas jako úplně ne ve všem,
že jo. Prostě to je takové, jako…vím, že právě ten…já si právě fakt jakože, říkám…já na tom
oceňuju právě ten vývoj těch věcí a jako to, co se odehrává jakoby nějaké to drama uvnitř,
než že bych si teďka…S tím velkým časovým odstupem si už nevzpomínám na nic, co by mě
úplně zasáhlo.
Z: Dobře. Ale kdybys teda měl porovnat třeba dejme to mu Jesseho s tím Walterem, protože
to byly takové ty dvě hlavní postavy, tak koho bys řekl, že byl pro tebe ten lepší prostě jako
pro diváka atraktivnější?
Jiří: Pro diváka je rozhodně atraktivnější Walter, ale jakoby v tom postupu toho děje mě
tam…že na začátku mi byl neskutečně sympatický ten člověk, a na konci prostě už jím tak
trošku opovrhuju. Nebo opovrhuju…prostě už je to…nevím no. Prostě úplně jakoby částečně
vlastně v některých věcech třeba s ním dejme tomu třeba souhlasím, ale obecně si myslím,
jakože nevím, no. Prostě tak (smích).
Z: Jo a byl tam někdo teda, říkal jsi, že ses s nikým neztotožnil, takže blízký ti nebyl vůbec
nikdo v tom příběhu jako povahově, prostě chováním, nebo tak?
Jiří: Chováním, charakterově, to asi ne, úplně. Jako protože to je všechno takové…není tam
nikdo v tom seriálu, já na tom oceňuju, že tam není nikdo čistý, schematický prostě
schematická postava, že to není prostě, že to není, že bych se ztotožnil s někým, protože je
celou dobu na správné straně prostě. Tam není nikdo na správné straně, a proto si nemyslím,
že bych se mohl s někým ztotožnit. Nebo respektive jakoby tím pádem, tím si taky říkám
bych se měl teda víc ztotožnit, ale můj pocit takový není.
Z: A kladný hrdina byl pro tebe někdo vyloženě, ten pozitivní? Tys říkal teda, ten syn, že byl
charakterově čistý …

Jiří: Kladný hrdina. No ten syn byl, jako kladný hrdina si myslím. Ale jako zároveň jako
viděl taky jo, že vlastně zavrhnout otce si nemyslím, že je úplně správná věc. Že si
jako…nemyslím si, že jako…ale jo, byl…asi jako určitě byl jako kladný, no. Nevím,
nedokážu říct, že by tam byl vyloženě jako nějaká jedna kladná postava. Jako ten Jesse byl na
konci…na konci…to je prostě otázka toho času prostě. Protože kdybych na to koukal někde
uprostřed tak řeknu, že to byla ta kladná postava, ale jakoby ve výsledku si nemyslím, že by
tam byl někdo…Možná teda po závěru bych řekl, že Jesse byl pak ve výsledku už kladná
postava, no. Čím vším si jakoby prošel. Nebo já si vzpomínám, jak tam byla…já teď fakt
budu mlít…já se omlouvám, že když…že budu mlít jako mimo, ale protože tam byla nějaká
ta jeho…jak jí jakoby rádoby otrávil ten Walter, ta jeho přítelkyně, ten její syn, tak ta podle
mě byla jako…to podle mě byla jako ta kladná postava, že jako za nic nemohla, ale prostě…
Z: Jo jo. A kdybys měl popsat Jesseho ještě víc do hloubky, jak bys ho popsal?
Jiří: Jesseho? Teda to je takové, já nevím, takový jako týpek trošku jednoduššího rázu, který
neví, nemá, nevím no. Který jenom na začátku trošku nepřemýšlí nad tím jako, co se děje, na
nějakých svých morálních bariérách, no tak to mu je tak trošku jedno, jde mu o sebe, jde mu
o to, aby jako se zajistil, aby byl spokojený. Aby prostě měl peníze z těch drog a tak, aby si
užil hlavně a ve výsledku pak se to přetáčí v to, že vlastně nad sebou se tak zamýšlí…jakože
se propadne tak strašně hluboko, ale ne díky…ne kvůli sobě, že vlastně jakoby zároveň
částečně…by někdo řekl, že si za to může moct, ale může za to, to okolí v podstatě.
Z: A jak bys popsal Waltera teda?
Jiří: Waltera? Waltera bych popsal jako nejvíc chladně uvažujícího hrdinu seriálového snad,
co jsem kdy viděl. Nebo jako prostě filmového skoro. To asi zas úplně ne, ale jakože fakt
jako největší…nejvíc pragmatický přístup v podstatě ke všemu, jo. Nebo jakoby…že je
prostě chladný pragmatik. Nevím jak víc to popsat.
Z: A tys říkal, že tam byl vývoj té postavy vlastně a potom, že už si ho jako zavrhl v podstatě
na konci…
Jiří: Jako nezavrhnul, no, ale…
Z: No ale prostě nebyl to takový sympaťák jako na začátku (smích)…
Jiří: No to rozhodně ne.
Z: Tak teda koho, z těch dvou prostě jsi měl radši, no?

Jiří: No, z těch dvou jsem měl radši toho Jesseho, protože jako…
Z: No já myslím jako v rámci té postavy toho Waltera, jak se změnil vlastně.
Jiří: Jo takhle, z toho toho. Já si myslím, že…já nevím teď. Takové komplikované věci
trochu. Kdybych se na to podíval znova, tak ti to řeknu úplně s přehledem. Já prostě jsem to
trošku podcenil, že…takže tohle to…takže toho Waltera…na začátku si myslím, že byl
možná relativně svůj, ale myslím si, že jakoby jistější si byl v těch svých chladných,
pragmatických, vražedných prostě zločineckých aktivitách, než v tom začátku. V tom
spořádaném rodinném životě. Takže si myslím, jakože v tom byl autentičtější pak ke konci,
ale zároveň si myslím, že zas jakoby na sobě měl prostě obří masku, prostě. Něčeho, do čeho
se úspěšně stylizoval. Co asi zároveň chtěl být, no. Jako myslím si, že jakoby…když si to tak
vezmu, tak si myslím, že jakoby nějak dotvořil ten svůj život…on se vlastně jakoby, kdyby se
to nestalo, tak vlastně by ten člověk byl podle mě jako takový ten klasicky vyhořelý
padesátník, šedesátník. A takhle zároveň asi jakoby prostě by měl toho čeho litovat, jakoby
asi sám pro sebe si dotvořil svůj, nevím, nějaký obrázek. To bych se spíš zeptal toho herce,
co to hrál, než někoho, kdo to nedělal (smích). Nebo nějakého filmového kritika.
Z: A to pro tebe teda jako bylo atraktivnější na konci?
Jiří: Tak na konci, no jako pro diváka samozřejmě.
Z: Dobře. A…no, teďka se dostáváme…pamatuješ si ten konec, jako tu poslední epizodu?
Protože já mám i ukázku, takže si…
Jiří: No, to bych možná radši…radši si pustím, protože jako já si…vzpomínám si, fakt jakože
mám prostě probliky, ale nepamatuju…
Z: Jo jo, v pohodě.
Jiří: Vzpomínám si na konec čtvrté série, Gus Fring…ale nevzpomínám si…na tu pátou si
vzpomínám, jakože vím, že tam byl v těch horách někde, pak přijel zpátky a všechno to
dokonal. Všechno to prostě se zbořilo absolutně. A vím, že mi to přišlo naprosto geniální
finále prostě všech dob, ale (smích). Vším, že ten se dostal pryč…jo on umíral vlastně v tom
tom…
Hraje ukázka ze závěrečné epizody seriálu.

Jiří: Teď už asi…to už vím. Jo, ale to, co předcházelo si už úplně…to už si trošku
nevzpomínám, ale to je jedno.
Z: Nevadí. Jenom co sis teda myslel o tom, jak to dopadlo? O tom konci?
Jiří: Myslím si, že je to naprosto geniální. Že to je geniálně vymyšlené.
Z: A proč?
Jiří: Protože to je všechno na něm. Že už ho jako…nevím, protože…on sám dokonal
všechno, co započal, prostě. Do čeho se pustil, tak prostě on to všechno zakončil. On ten
příběh začal, on ten příběh skončil. Nevím co víc, no.
Z: Takže kdybys…takže bys na tom nic neměnil?
Jiří: Asi ne. Jako já si myslím, že prostě já tyhle ty rádoby spekulace, co by kdyby, nemám
rád, takže já si myslím, že ten…
Z: A víš něco o tom jak je ten seriál hodnocený třeba v nějakých internetových databázích?
Jiří: Já si myslím, že hodně vysoko. Jako jeden z nejlepších jako s Hrou o trůny, že jo, asi.
Z: A jaké sleduješ třeba ty databáze? Nebo sleduješ nějaké…
Jiří: Čsfd, tam jsem aktivní docela, takže (smích). To sleduju Čsfd. Imdb nesleduju, to ne.
Z: A víš o tom, jestli to vyhrálo nějaké teda ceny nebo něco podobného?
Jiří: Emmy to myslím vyhrálo nějaké a podle mě dost málo teda (smích).
Z: Na to, jak to…
Jiří: No. Myslím, že jako na to, jak to kolik tam jako předvedli výkonů a scénáře a tak si
myslím, že…ale jako jo.
Z: A kdybys teda…kdyby sis měl představit, že si filmový kritik…já teda vím, že spekulace
nemáš rád, ale kdyby sis to měl představit, tak jak bys to zhodnotil vlastně z odborného
hlediska, ten seriál?
Jiří: Jako ten seriál? No to už sem říkal, no jakože prostě…jo takhle. No to já jsem jako
napsal blbý komentář na Čsfd, ne že prostě mi to přišlo, že to je skvělý příběh jako dvou
kontrastů, které se vzájemně stírají. Tak prostě to mi přijde, že je, jakože geniální myšlenka.
Já nevím, jestli to tak bylo od počátku vymyšlené, ale podle mě, pokud byl ten koncept od

počátku vymyšlený takhle, jak to postupuje pomalu, tak mi to přijde naprosto skvělé, jako ten
Gilligan. Jeho další jeho věci jsem neviděl, ale jakože hlavně tam jako se mi líbila ta…jak
jsem nad tím pak uvažoval, jakoby ta symbolika, jo. Že tam byl prostě White a Schwartz a
vlastně ten Schwartz, který je vlastně jakoby ten vlastně toho…to byl vlastně, teď doufám, že
to řeknu správně, dělal ty nějaké léky, nebo něco, ne?
Z: To si vůbec, já nevím.
Jiří: Tam byl nějaký ten Schwartz, kterého nevzali oni…oni právě do toho…
Z: Jo, jakže to byl ten jeho…
Jiří: Oni ho nevzali do party, jakoby kdyby on vůbec…tak by se nestal zločincem. Nějaký ten
manželský pár.
Z: Jo jo jo jo jo.
Jiří: No tak to byl Schwartz a on byl White. Černá, bílá. Takže vlastně jakoby, že on vlastně
bílá, a že on vlastně jakoby důvěřivý, že jo, takže on vlastně nebyl oceněný, tak byl jenom ten
učitel té chemie, oni vedli nějakou nadnárodní společnost, pokud se nemýlím. Takže prostě
vlastně pak jim to dal na konci taky sežrat. Že vlastně jim tam dal ty nějaké odstřelovače,
nebo co. Já fakt strašně se mi to teďka mate. Takže, no to je jedno. Takže prostě jako se mi
líbily ty kontrasty toho Schwartz, White, jo a pak že se tam prostě stírají ty rozdíly, kdy
vlastně on na začátku je vlastně ten bílý a na konci je úplně prostě černo černý. A ten Jesse
zase naopak, jo, že na začátku je prostě jasná černá proti tomu bílému a na konci je prostě už
jako bílý prostě proto, že ho nechá sám zemřít. Jako dojít si té spravedlnosti sám, protože
kdyby ho zabil, tak už je ten špatný, že ho zabil, že jo. Takže jako si myslím…nevím, no.
Takže jako nic…já si myslím, že to je jako koncept, ten koncept mi přijde naprosto skvělý. A
jako to mezi tím, to prostě neohodnotím, to si nepamatuju…kdybych si to pamatoval, tak to
bych to možná ohodnotil líp, ale tohle to.
Z: A uvědomíš si nějaký buď seriál, nebo film, který by se Breaking Bad nějakým způsobem
podobal? Jako že by měl společný nějaký aspekt?
Jiří: No, ty jo. Tak teďka to bych musel hodně uvažovat (smích). Jako film jo, nebo seriál? Ty
jo, tak to vůbec teďka mě fakt nic nenapadá, fakt. Já vím, že určitě přijdu domů a napadne mě
něco. Ne (smích), nevím no, ty jo. Musím něco, no tak ježišmarja…
Z: A co třeba jiného sleduješ za seriály?

Jiří: Já sleduju třeba…no tu Hru o trůny, sleduju teďka…už jsem dlouho nic neviděl, já jsem
sledoval takové komediální věci spíš. Já nevím…nějaké tyhle ty Modern family a tahle,
Big Bang Theory, ale jako to, ježišmarja to je seriál, ty jo. Seriál jako neznám žádný
podobný.
Z: A viděls třeba Dextera, nebo House of Cards…?
Jiří: Dextera jsem neviděl. House of Cards mám stažené, ještě jsem neviděl, neměl jsem čas.
Z: Nebo třeba Doktora House, nebo…
Jiří: Doktora House znám, no.
Z: Fargo…
Jiří: Toho House mi to fakt nepřipomíná.
Z: To ne? Dobře.
Jiří: Fakt nevím, ale jako…ježiš nevím, ty jo. Já fakt nevím teďka. Já vím, že mě určitě něco
napadne, ale nevím film. Film, já nevím, možná…jako nějaký film mi to určitě připomnělo,
ale nejsem si jistý teďka…někdo, kdo se propadá…jo jasně, no tak jako pokud jde o tu hlavní
postavu, tak třeba takové to God Bless America, nebo Volný pád s tím, nevím, kdo tam
hraje…takové to prostě jak se zblázní a začne mlátit všechno okolo a vezme se zbraň a prostě
začne rozbíjet symboly pop kultury prostě. A všechno, protože ho to prostě štve. Ale teďka to
si myslím, že je jako, to je trošku něco jiného…to není to, že by se jakoby z vlastní…tohle to
je tak, že prostě mu hrábne, no. Ale o, jako myslím si něco takového. Tohle si myslím, tenhle
způsob takového toho…transformace toho hrdiny. Nevím, co ještě.
Z: A poslední otázka asi. Uvědomíš si…ale ty už jsi tak trochu říkal na začátku…jestli byla
nějaká situace, kdy jsi měl vyloženě chuť se na to dívat, na ten seriál? Jestli to bylo
podmíněné to sledování něčím, třeba tvojí náladou, nebo něčím podobným?
Jiří: Náladou ani ne, to spíš takové jakože mě to zajímalo, a takové ty cliff-hangery a prostě
ty situace celkově, no. Hlavně potom jakože jsem chtěl vědět, jak to dopadne, no prostě. To
to.
Z: Jo, děkuju.
Jiří: To je všechno?

Příloha č. 17
Respondent: Petr 2
Věk: 34 let
Datum: 5.4.2016
Z: Takže mohl byste mi popsat, o čem ten seriál byl? (smích)
Petr 2: Takže teda o vlastně o Walteru Whiteovi, což byl učitel chemie. Diagnostikovali mu
smrtelnou nemoc, na základě toho on se rozhodl, že jako potřebuje zajistit rodinu během
nějakého roku, což mu predikovali a s tím, že teda začal vařit perník a proto, aby teda tu
rodinu zajistil, aby si vydělal nějakých, kolik…650 000, nebo kolik to mělo být? 672 000
myslím potom měl…
Z: Dokonce takhle přesně? (smích)
Petr 2: Myslím, že jo, teda, ale nechci kecat. Takže více méně o tom. A je o vývoji té jeho
postavy, že on vlastně na sebe nabaluje další a další lidi a vytváří si svoje drogové impérium.
Z: Super, a jak jste se o něm dozvěděl?
Petr 2: Hm, od kamaráda, který mi ho doporučil.
Z: A hm, co se vám na tom nejvíc líbí, co vás nejvíc zaujalo na seriálu?
Petr 2: Nejvíc, hm, nejvíc mě na tom… nevím, jak jsem odpověděl předtím, sakra. No ono je
to víceméně furt podobné. Zaujalo mě na tom ty zvraty, které prostě tam furt jakoby jsou, ten
seriál graduje nějakým způsobem, vyvíjí se a vyvíjí se ty postavy a jsou podchycené si
myslím moc dobře. Takhle jsem neodpověděl předtím, ale to je jedno.
Z: Hm, takže kdybyste to měl doporučovat těm ostatním divákům, tak byste je nalákal tady
na ty zvraty, nebo ještě na něco jiného?
Petr 2: Určitě, určitě na ty zvraty, na to, jak jsou ty postavy zahrané, jak jsou vlastně napsané
ty postavy.
Z: A byl tam někdo z těch postav, o které byste řekl, že je vaše oblíbená?
Petr 2: Jesse Pinkman.
Z: A proč?

Petr 2: Protože to je takový hodný kluk, který prostě okolnostma, nebo okolnostma ani ne, on
byl hajzl, ale byl to prostě jakoby hodný kluk. V jádru to byl dobrý kluk a no, tak nějak, no.
Z: A byl vám tam někdo z nich teda nějakým způsobem blízký?
Petr 2: Jo, ano. Jesse Pinkman. Už jenom proto, že ten jeho osud, v něm jsem se v tu dobu
hlavně teda nějakým způsobem hodně viděl a takže tak, i proto mi byl blízký. Hlavně proto, a
hlavně proto, že po tu dobu, přesto, že dělal prostě to, co dělal, tak pořád to byl vlastně ten
nejkladnější hrdina ze všech.
Z: A co vám na něm teda bylo jako blízké, na Jessem?
Petr 2: No, jak odpovědět…Hm, to, že nikdy vlastně neudělal nikomu nic špatného, když to
tak vezmu, jo. On byl vlastně…když se nad tím tak zamyslím, tak vlastně po celou dobu toho
seriálu neudělal nic špatného. Vždycky byl na té dobré straně, no, vlastně. Byť teda vařil
perník a prodával ho a podobně.
Z: A byl tam někdo z těch postav, koho byste vnímal jako kladného hrdinu toho příběhu?
Petr 2: Taky no Jesse Pinkman, z těch samých důvodů vlastně.
Z: A takže, jak byste ho popsal ještě víc dopodrobna?
Petr 2: (Smích) Ty bláho. No, vlastně kluk, který, byť měl teda spoustu těch kamarádů, byl
hrozně moc sám. A vždycky hledal nějaké blízké lidi, se kterými by mohl být a se kterýma to
nešlo pořádně. Všechny kamarády si kupoval, byť si to neuvědomoval, i když pak po čase
ano, že jo. Jak byly na tom baráku, že jo a jak tam dělali ty párty, tak vlastně jenom z té
samoty on vlastně, on potřeboval mít ty lidi kolem sebe, tak si je kupoval těma drogama…
Z: A co Walter White? Jak byste ho popsal?
Petr 2: Walter White (smích), morální kripl, bezpáteřní, který vlastně…machiavelistický, to
je taky dobrá charakteristika pro něj. On vlastně se zhlédl v té moci, kterou měl nad těma
feťákama vlastně. No, ty peníze samozřejmě taky jako tam hrály roli, ale mnohem
podstatnější pro něj byla ta moc…to bylo evidentní celkově koncem toho…
Z: No a teda kdybyste mohl popsat, jak jste říkal, že tam byl ten vývoj, tak jak byste ho
popsal na začátku toho příběhu a na konci příběhu?

Petr 2: Na začátku tam hrála roli ta rakovina, kdy on zjistil, vlastně byl vyděšený z toho a
všechno dělal vlastně jenom prostě pro tu rodinu, což se pak postupem času stala taková
mantra, kterou on opakoval pořád, ale už to vůbec nebyla pravda, že jo. Už to dělal prostě pro
ty prachy a pro tu moc a ten jeho vývoj tam je vlastně hrozně znát. Graduje to vlastně sérii od
série, kdy on prostě si stvoří to své drogové impérium a chce mu vládnout a chce prostě být
jediný v tam tom městě, v tom svém jakoby, v tom svém okolí, nebo on pak už expanduje do
toho Mexika, že jo. Takže to už pak ne jenom, pak ještě…ale začíná to takhle víceméně, jo.
Prostě vlastně chce mít tu obrovskou moc, chce vědět, že prostě si ty lidi může koupit, že je
může ovládat a že mu jdou na ruku všichni, prostě.
Z: Paráda. A kdybyste teda měl porovnat tady ty dvě stránky toho charakteru, tak kterou
tak…kterou byste řekl, že jste měl radši potom na tom Walterovi?
Petr 2: (Smích) No, ta ustrašená vlastně, když byl vystrašený z té rakoviny, tak to vlastně
shodou okolností mi byl nesympatický v té pozici. Nevím proč, to nedokážu nějak vysvětlit,
nicméně jako člověk může mít rád i vlastně zápornou postavu. A jeho jsem měl rád, on byl
takový parchant prostě, ale jo…měl jsem ho rád, no pro tohle.
Z: A proč a teda proč si myslíte, že člověk může mít rád i zápornou postavu?
Petr 2: (Smích) To je dobrá…no protože se s ní člověk dokáže i ztotožnit, že jo. Protože
všichni, nikdo nejsme černobílý, každý máme své dobré i špatné stránky, takže proč se
neztotožnit i s hajzlem, že jo, jako. Jo, neříkám, že prostě každý, kdo má rád Waltera Whitea
je prostě bezpáteřní prostě hajzl, ale přesto určitě jsou vlastnosti, které na něm člověk může
mít rád, jo. Byť prostě je takový a takový.
Z: Super. A jo, ještě teda potom když Walter teda už byl jako horší a dělal ty různé špatné
věci, tak byl tam nějaký moment, kdy jste si řekl, že to, co udělal, už bylo jako za hranicí
nějakého morálního opravdu limitu, nebo podobně?
Petr 2: No, jedna z věcí určitě byla to, když zavolal Hankovi jakoby z toho karavanu ohledně
té Marie, ale zas jako dalo se to v tu chvíli pochopit…co tam byl ještě takového hrozného,
kdy by si člověk jako fakt měl chuť odplivnout nad ním? No pak už ke konci, jak se jakoby
choval, jak prostě…on to omlouval, že jo tím, že prostě mu jde o blaho té rodiny a tohle
prostě, přitom to byl prostě už jenom prostě dobytek, no.
Z: A co si myslíte o tom, jak to dopadlo? Jak ten seriál skončil, vlastně o tom finále?

Petr 2: Tam bylo hrozně…mě to ovlivnilo v tom, no ten názor to ovlivnilo v tom směru, že
já…když dávali poslední epizodu, tak já jsem vůbec nevěděl, že to je poslední epizoda, než
mi to došlo. Takže jako tak na to koukám a najednou to mělo hrozný ten spád prostě, jo. Tady
ten závěr byl prostě úžasný. Až asi pět minut před koncem mi došlo, že tohle asi fakt jako je
finále (smích), ale…Jaká byla ta otázka, teďka?
Z: No co jste si myslel o tom, jak to dopadlo vlastně?
Petr 2: No, dostal, co si zasloužil a přesto jakoby dokázal aspoň napravit aspoň něco, jo.
Samozřejmě spousta už toho napravit nešla, ale myslím si, že aspoň jako udržel mě v tom, že
prostě v jádru to nebyl zas takový špatný člověk, prostě no. Mě aspoň…jsem rád, že to
dopadlo takhle, no.
Z: Super, takže kdybyste…jako neměnil byste na tom něco na tom závěru?
Petr 2: Hm, asi ne. To tahle to bylo super právě, no.
Z: A kolikrát jste to teda viděl, můžu se zeptat?
Petr 2: Pětkrát, šestkrát určitě. Možná víckrát. Některé díly samozřejmě jako si člověk dává
víckrát, ale jakoby celek jsem viděl tak pětkrát, šestkrát.
Z: A řekl byste, že jako pokaždé v tom jako nacházíte nové třeba věci, nebo něco podobného,
nebo…?
Petr 2: No, určitě, no. Jako jak člověk ví, že prostě, zvlášť u toho Waltera, jak jakoby jak to
bude jako se stupňovat, tak je dobré na to koukat úplně od začátku, kdy je ještě takový jako
nevinný…a kdy se v podstatě prezentuje jako oběť. A už to je takové…když jsem to třeba
viděl pak častěji, tak bylo vidět, jak ten záměr ti filmaři jakoby měli, že jo…že prostě to bude
mít takovýhle vývoj a to jsou takové ty malé detaily, kterých si pak člověk všímá, tak dávají
mnohem větší smysl, no.
Z: Super.
Petr 2: Nevím, jestli jsem teda srozumitelný v tomhle, ale…
Z: A kdybyste si měl představit…tohle je taková docela hloupá otázka, ale kdybyste si měl
představit, že jste seriálový kritik, tak jak byste to ohodnotil z vlastně, nebo filmový kritik,
jak byste to ohodnotil z odborného hlediska?

Petr 2: Hm, tak filmařsky to bylo úžasné, oni tam jsou úplně skvělé ty narážky, zvlášť v té
druhé sérii, jak některá epizoda se jmenovala Seven for Seven, nebo tak nějak, něco co bylo
takové…hlavně v té druhé sérii jsou takové ty narážky na to, co se jakoby na konci stane. To
se mi jako filmařsky strašně líbilo, to bylo super. Vlastně se mi nelíbil teda díl s tou
mouchou, ten byl takový divný…nevím, jaký na to máte názor vy…?
Z: No, mě se taky nelíbil, no.
Petr 2: To mi přišlo takové až moc jako…až moc…já nevím, jak to říct, jo. Já nejsem nějaký
kritik…já nevím, jestli to je artové moc, nebo jak to jako popsat. To se mi teda fakt jako
nelíbilo, ale jinak filmařsky to bylo super prostě, no. Scénáristicky taky bomba, že jo. Tomu
se nedalo vytknout fakt nic. Nebyl tam asi…jako z toho scénáristického hlediska tam nebyl
fakt asi moment, který bych udělal jinak. Možná osekat ty scény s tou rodinou, které byly
zbytečně rozvleklé, ale ve finále tomu dávaly taky nějaký atribut, nebo to…A po té filmařské
stránce super, no. Mně se to líbilo moc.
Z. Super. A díváte se hodně na seriály?
Petr 2: Jo, jo. Teď už míň, protože máme malou, takže to tak flákám, ale po nocích ještě
koukám.
Z: A na co tak se díváte, nebo jako kdybyste měl vyjmenovat, co jsou vaše oblíbené…?
Petr 2: Co jsou moje oblíbené seriály? Chicago Fire mám rád, mám rád…jak se to
jmenuje…Mayswitz dejme tomu, mám rád…počkejte, já se podívám do složek, co tady
někde mám a hned vám řeknu, co mám rád. Já tam mám ten tablet takový, že vidím tak půlku
obrazovky,
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Orange is the New Black, to není špatně, to je docela i dobré, to mě baví. Teď sjíždím znova
Matku, ale tak to za to asi moc nestojí, za zmínku úplně, protože je to takové oddychové.
Newsroom nebyl špatný, nebo není ještě…nebo House of Cards, ale už to začalo pak jako, už
na konci té druhé série už mi to přišlo všechno hrozně moc stejné, ale nebylo to špatné, bylo
to dobré. Prison Break mám rád, ten je dobrý…co ještě? Co mě napadá? No asi si ještě
vzpomenu pak, ale teď to nevydoluju, no.
Z: Jasně, a řekl byste, že…nebo znáte nějaký seriál buďto, anebo film, který se Breaking Bad
nějakým způsobem podobá v nějakém aspektu?
Petr 2: No ten Wire aspoň trochu, že jo. Ale jinak na tohle to téma, asi moc ne, no.

Z: A v čem byte řekl, že se podobá ten Wire Breaking Bad?
Petr 2: Tak je to víceméně taky, že jo drogy, nějaké gangy, nějaké prostě řešení okolo toho
prostě, jo. V tomhle tom to má tu podobnost, jinak jakoby potom i tím vývojem a takhle,
nevím…asi bych k tomu nedokázal nic přirovnat popravdě.
Z: A viděl jste třeba Dextera?
Petr 2: Ne, ne Dextera…nebo respektive Dextera jsem viděl první díl a prostě mě nebavil a
mě jakmile první díl nebaví, což jako je docela komplikované, protože ty první díly jsou
vždycky takové, že jo to musí člověk přetrpět, ale toho Dextera…nějak mi to bylo
nesympatické hrozně.
Z: A jak jste říkal to House of Cards, tak vidíte v tom nějakou podobnost s Breaking Bad?
Petr 2: No taky, že jo. To je taky to, že ten Spacy hraje takového toho kripla, prostě hodně
podobného, že jo Whiteovi. Taky že jo, boj o moc, o prachy, takže jo jako. Ano, je pravda, že
v tomhle tom je to vlastně docela podobné.
Z: A to je tak asi všechno, už se teda určitě blížíme k závěru, vlastně ještě asi poslední
otázka. Uvědomíte si nějakou situaci, kdy jste měl jako vyloženě chuť se na Breaking Bad
dívat? To znamená, jestli to sledování bylo podmíněné nějakou buďto vaší náladou, nebo
něčím takovým?
Petr 2: Hm, přemýšlím. Asi, ne. Asi ta motivace byla vždycky jenom taková, že
říkám…Hergot, na to už jsem se dlouho jako nemrknul, říkám, takže to sjedu znova. Nebo
jsem si třeba pustil nějaký svůj oblíbený díl, který mám a pak už říkám, tak jo…tak to
dokoukám, prostě jo. Můj nejoblíbenější díl je Four days out, jak on…ve druhé sérii myslím,
že to je…jak vařili v tom karavanu venku, jak jeli pryč a jak jim došli…
Z: Došla baterka, ano. Jasně.
Petr 2: Tak to byl můj nejoblíbenější díl a minimálně dvakrát se stalo, že právě od tohohle
dílu jsem si to pak jako sjel celé, že prostě říkám…hergot, teď když je to jako dobré, tak si to
dám prostě, no. Tohle to byl vždycky spouštěč, no. To je pravda. Že prostě jsem si pustil
nějaké své oblíbené díly.
Z: Super, tak jo. Já myslím, že jsme hotoví. Tak děkuju moc.
Petr 2: Super.

Příloha č. 18
Respondent: Jan
Věk: 25 let
Datum: 7.4.2016
Z: tak mohl bys mi na začátek shrnout, o čem to bylo? O čem byl Breaking Bad?
Jan: Tak Breaking Bad je seriál o středoškolském učiteli, který zjistí jednoho dne, že má
rakovinu plic. A začne přemýšlet, co by…jak by měl zaopatřit svoji rodinu a začne přemýšlet
prostě o tom prostě, co se stane potom, až zmizí z jejich života a jediné, co ho napadne je to,
že rychle se dají vydělat peníze přes jeho chemické umění a začne vyrábět drogy.
Metamfetamin. A největší problém tam na začátku má s tím, jak tu drogu v podstatě prodat.
Tam se dostane do spojení se svým bývalým žákem Jessem, zjistí, že ten dopadnul, jak
dopadnul, takže znamená, že je drogově závislý, který se trošku pohybuje v tom a ví, jak se
drogy dokážou prodávat. Takže se dostanou…nějak se spolu spojí a začnou spolu vařit drogy.
A celý prostě začátek toho seriálu je založený na tom, aby člověk zjistil, jak normální
obyčejný člověk, učitel, má přijít na to, jak se v podstatě prodávají a distribuují drogy. Takže
je to prostě zajímavý takový vhled…asi by takhle dopadnul i normální člověk. Prostě
nevíš…když ti někdo přijde, dá ti kilo metamfetaminu a řekne: Prodej to! Jak, ty jo? Nebudu
fakt vědět. Takže takový zajímavý začátek toho a další sezony toho seriálu pokračujou, prostě
ukazujou kariéru toho, jak se…jak postupuje. Jestli se mu to podaří prodávat, jestli začne
vydělávat na tom, jestli bude mít problémy a je zajímavé, že prostě každá sezona…Mě ten
seriál bavil nejvíc v tom, že každá sezona je udělaná strašně realisticky. Nepodaří se mu hned
prodat tunu drog, prostě se mu to nepodaří. A začne prostě mít hned od začátku nějaké
problémy s těma dealerama, začne mít problémy se svojí konkurencí a je fakt uvěřitelné, jak
to podali, že mu nejde všechno tak, jak by chtěl. Takže mně se hlavně líbil seriál v tom, že
fakt je realistický a věřil bych tomu, že kdybych se někdy rozhodl prodávat takhle drogy, že
by to takhle asi vypadalo.
Z: No a jak ses o tom dozvěděl?
Jan: Já jsem věděl, že ten seriál existuje, protože já jsem hodně aktivní sledovatel seriálů. Do
seriálů jsem se zamiloval, jakože hodně ve velkém, když začaly Losti a Prison Break, to jsem
byl ještě na střední. A prostě Losti, to byla taková mánie ty jo. To přišlo do České republiky a
najednou prostě BUM. Hlavně do seriálů mě úplně nejvíc uvrtala stránka Lost.cz, která se
pak přetvořila v Ednu.cz, která funguje dodnes a tam byla skvělá komunita lidí, která prostě

každý týden o tom seriálu mluvila horem pádem, prostě se probíraly teorie atd. atd. a díky
tomu tam pak lidi začaly dávat i různé alternativy, co by člověk mohl sledovat, takže jsem se
tak nějak zamiloval do seriálů a moje volná chvíle není nějaké výlety, nebo něco takového,
ale spíš seriály doma se rád podívám.
Z: Tak to jo. Takže spíš jako bys řekl, přes tu Ednu teda?
Jan: Spíš přes Ednu a začal jsem seriál sledovat až v době, když skončil. Úplně mě
přesvědčilo v tom, když jsem viděl celý cast seriálu u Conana O’Briana, když se loučili s
divákama, a když tam začali házet po lidech, po divácích…udělali si jakoby umělý
metamfetamin a začali to házet po divácích. Říkám sakra! Ti herci vypadají, že si to užili, tak
to zkusím. A pak jsem za celé léto zkouknul celý seriál. Jsem rád, že jsem to udělal (smích).
Z: No a jak jsi říkal, že teda nejvíc se ti líbí, že je to teda realistické, tak je tam ještě něco, co
teda, co bys na tom jako vypíchnul? Co se ti strašně moc líbilo?
Jan: Tam je…to je opravdu jeden z mála seriálů, kde se sešla fakt skvělá parta lidí. Hlavní
mozek za tím seriálem se jmenuje Vince Gilligan, který prostě přišel s tvůrčím nápadem a
viděl, jak to pojmout. Viděl prostě jak to začít od blbé kamery, přes skvělý casting, fakt se
jim povedlo obsadit ten seriál skvěle. A řekl bych, že i vůbec jakoby skladba těch epizod.
Většina epizod vždycky začala scénkou, která…člověk ani nevěděl, kam jako zapadá do toho
seriálu, až třeba na konci epizody, nebo až na konci sezony člověk zjistil, kam ta scénka
zapadá. A vůbec jakoby výběr…říkám, to je jeden z mála seriálů, to fakt seriálů moc
neexistuje, kde fakt funguje všechno. Funguje scénář, funguje kamera, fungujou herci a v
poslední době ani nevím, který seriál mě takhle jako Breaking Bad mě uchvátil. Asi
Daredevil. Ten se podobá taky hodně. A první řada True Detective, Temný případ. Říkám, je
to ten top seriál, který bych fakt doporučil lidem, i když teda nevím, jestli úplně každému,
protože je to docela i drsný příběh. Hlavně ten hlavní hrdina v podstatě ani není hrdina,
protože ty skutky, co on pak dělá v průběhu toho seriálu, tak ho spíš zaškatulkujou…ani
antihrdina možná. Možná už fakt padouch ke konci. Je to fakt i filozofické jakoby otázka,
kam se ta postava dostane, jestli vůbec člověk chce fandit té postavě, protože ty rozhodnutí
během toho seriálu, během těch pěti sezón…občas člověk začne přemýšlet, jestli mu má
vůbec fandit. Ale je to tak podané, že člověk mu bude fandit, protože chce jakoby vědět, jak
dopadne, chce vědět, kam se dostane, jestli se rozhodne v tom, co chtěl, jestli opravdu
zaopatří svoji rodinu tak, jak by chtěl. Chce získat miliony prostě, protože prostě chce zaplatit
synovy vejšku, během druhé řady se mu narodí dcera, takže je to takové…otázka kam by

člověk zašel, aby zaopatřil svoji rodinu. Hlavní téma toho seriálu samozřejmě jsou drogy, ale
hlavně láska k rodině, takže…
Z: Dobře, super. A byla tam teda nějaká postava…měl jsi nějakou oblíbenou postavu?
Jan: Samozřejmě Heisenberg (smích). Ten byl skvělý. Jesse jako jeho sidekick, bych řekl, byl
taky skvělý, protože je to postava, která začíná jako drogově závislý odpad společnosti,
prostě s tím člověkem by se…nechtěla bys ho potkat vůbec na ulici, kamarádit se s ním,
vůbec nic takového. Ale během toho příběhu si ho člověk trošku i zamiluje. Takže opravdu ti
dva hrdinové…Ty vedlejší postavy nevím, třeba Walterovu manželku jsem moc nemusel. I
když teda byla podaná dobře, asi by takhle většina manželek reagovala, kdyby zjistila…můj
manžel, který má rakovinu najednou začne být jeden z největších drogových dealerů v okolí,
to jako…Synátor jeho taky byl…dejme tomu no. Zahraní byli dobře, jako postavy dokázali
člověka naštvat, ale asi by…člověk jim věří, že by takhle reagovali, kdyby zjistili, že prostě
jejich hlava rodiny najednou je narko boss. A když se koukám takhle tady na fotku toho
Guse, tak tahle postava byla skvělá, jako padouch. Padouch, v podstatě předposlední padouch
seriálu, který tam vydržel přes dvě sezony. Gus, je to takový manažerský parchantík, kterému
patří řetězec fast foodu. A člověk by prostě v životě neřekl na něj, že on je ten hlavní dealer v
okolí, jaký je. Takže tahle postava jako padouch byla fakt skvělá, Gus.
Z: Tak jo. No ale, kdybys to teda měl jako říct, která je úplně tvoje nejoblíbenější…?
Jan: Heisenberg rozhodně.
Z: Tak je to Heisenberg. A to znamená jako Heisenberg jako už to…jako alter ego?
Jan: Jako ten dealer, přesně tak. Protože ty morální rozhodnutí a všechno, co on musí udělat
byly skvěle zahrané, skvěle podané, člověk tam neviděl nějaké…strašně často se v seriálu
stává, že to…že vidíte, člověk vidí nějakou postavu jak se…jakoby průběh její postavy, ale
nevěří mu to, protože prostě přijdou okamžiky, kdy si řekne: ale to by neudělal, tohle by
prostě…je moc rychlé, uspěchané, špatně zahrané, špatně napsané…Heisenbergovi to člověk
prostě věří. Věří, že Walter jako postava se dostane od toho, že…je skvělá jeho minulost,
protože se zjistí, že on je fakt chytrý člověk, ale už v průběhu vysoké školy se snažil založit
nějakou firmu se svýma spolužákama, ale vypekli ho asi jako Zuckerberg vypekl svoje
spolužáky při Facebooku, tak takhle byl vypečený i on. A skončil prostě jako průměrný
středoškolský učitel, a přitom ten chlap je strašně chytrý. A dokázal by být i…tam to jde o
lováky prostě, jo. Vždycky jde o peníze a je to o tom, že on vždycky byl hodný. On byl

strašně hodná postava a díky tomu dopadl špatně, protože když člověk je hodný, tak bohužel
často dopadne špatně. Někdo ho vypeče, nebo něco. Takže v podstatě Walt se stane
Heisenbergem, on v podstatě když na konci seriálu, když se na něj člověk podívá, tak jsou
jedna postava. Na začátku ne. Na začátku opravdu tam je morální rozhodnutí, než dojde k
prvnímu prodeji, než dojde k prvnímu nějakému násilnému činu, tak člověk vidí to jeho
morální dilema, kdy on prostě si řekne: sakra, vždyť jsme ho umlátili! Co je, ty jo? Ale na
konci řady prostě nemá problém vzít kulomet a rozstřílet kompletně asi deset lidí, ty jo.
Takže opravdu Walt se pomalu stane Heisenbergem, ale na konci už fakt člověk nemůže
rozpoznat, jestli jsou to dvě postavy. Je to prostě jedna postava a moje nejoblíbenější postava
si Heisenberg, protože Walt jako mi připomíná strašně mého učitele dějepisu na střední škole.
Byl přesně takový typ. Brejličky a hi hi hi. Takže on jakoby nebyl ani jako moc populární,
takže určitě bych se s ním nekamarádil. Nebo nekamarádil bych se s ním ani jako dealerem,
ale jako postava, jako charakter je zajímavější jako ten Heisenberg.
Z: A byl tam někdo z těch postav, o kom bys řekl, že je to vyloženě ten kladný hrdina teda v
tom příběhu?
Jan: Vyloženě kladný hrdina…nejspíš jeho synátor, protože ten prostě ještě neměl čas se
prezentovat jako nějaký neřád, no. Je to postižený člověk, který každý den bojuje se svým
postižením, bojuje s tím, jak ho přijímá okolí a neudělá za celý seriál rozhodnutí, kdy by si
člověk řekl: Ne, to je parchant! Nebo něco. On je kladná postava. Jeho manželka…na té se
postupem času, i když mu vyčítá to, co dělá, vyčítá mu, že prostě jak můžeš vydělávat
drogami na to, abys nás uchránil, jsi parchant, nechci s tebou žít, jo. Rozvedou se v průběhu
seriálu. Nechci s tebou vůbec nic mít, ale zajímavé je, že když v průběhu druhé poloviny
seriálu se zjistí, že i ona dělala…ona totiž byla účetní a se svou bývalou, dejme tomu láskou,
kterému patří nějaká firma, tak mu dělala účetní a zjistí se, že mu i zatajovala nějaké různé
daňové úniky atd. atd. Takže i ona…je přímo jako kladná postava, je to matka, ale jako každá
kladná postava nemůže člověk mít prostě sto procentně kladnou postavu. Nemůže to být
Mirek Dušín, nemůže to být kapitán Amerika v komiksech, ne v těch filmech co ho udělali.
Prostě kladná postava udělá nějakou špatnou věc, ale pak záleží na tom, jak k tomu člověk
nahlídne. Jestli to je špatná věc, kde okradeš stát na daních o miliony. Někdo řekne: jo ty jo,
stát stejně ty peníze rozkrade někde jinde…Takže seriál není černobílý, rozhodně ne. Každá
postava, i když je kladná, nebo záporná udělá nějakou chybu. Říkám, až na toho synátora, ten
opravdu mi připadá…je to obyčejný teenager, no. Nedostane se…není to parchantík, který by
se třeba dostal do lapáku, nepřidá se k tátovi, když zjistí, že je dealer. Neřekne: ty jo, tati

jdeme vydělávat ještě peníze, budu z toho něco mít já. Ne, on prostě zanevře na tátu, což mě
na jednu stránku i naštvalo, protože během toho příběhu, během té doby, člověk si prostě k
Walterovi udělá vztah, ale zase může pochopit synátora, když se mu řekne, že jeho táta je
drogový dealer, způsobil tolik a tolik smrti a hlavně tolik a tolik závislých a jeho reakce
jsou…na jednu stránku člověka můžou i naštvat. Dokážu pochopit lidi, kteří řeknou: ta
postava je úplně mimo, fakt jsem ho neměl rád. A setká se s tím člověk samozřejmě, když
vidí ty různé nějaké recenze. Si řekne: ty jo manželka, senátor, to byli prostě idioti, kteří
nepochopili…co vůbec jakoby dělali. Ale člověk se musí jakoby zjistit, co by dělal…jasně
kdyby přišel. Člověk si uvědomí, přijde táta a řekne: jsem drogový dealer, tady máš prostě
pakl bankovek, co budeme dělat? Nikdy člověk neví, jak by zareagoval. A je to i morální
dilema, jak jako by se ten člověk zachoval.
Z: A byl tam někdo z těch postav, koho jsi vnímal…nebo jako o kom…který ti připadal, že je
ti nějakým způsobem blízký, jako buďto povahou, nebo chováním, nebo tak?
Jan: Možná ten Jesse. To je člověk, který prostě…v tom příběhu ani pořádně není řečeno,
kolik mu je, ale předpokládám, že je v pozdních dvaceti letech. Takže v podstatě bych asi už
měl uvažovat, jako on uvažuje. A je to člověk, který prostě nedostudoval, nešel na nějakou
vejšku nebo něco, neměl příležitost. A snaží se nějak životem prokopat. Potká se s lidma v
okolí, kteří prostě jsou drogově závislí a prostě on je takový ten klasický swager, co dneska
jdou prostě: Yeah mutherfucker. Takže jakoby hodně lidí se s ním asi může zosobnit, může
prostě říct: Hele, já se v něm vidím. Já teda osobně ne, protože jsem nikdy nepatřil do
takovýchhle těch partiček atd. Takže s nějakou postavou, že bych si fakt řekl: vidím se v tom,
asi ne. Asi ne kvůli tomu, jakoby tématu toho seriálu. To téma seriálu…samozřejmě je to
rodinné drama, hlavní téma je rodina, ale to nejdůležitější asi jsou tam ty drogy a prostě
nesetkal jsem se ani ve svém okolí znám drogově závislé lidi, ale jakoby neznám je osobně,
takže opravdu nevím ani jak k těm lidem přistupovat, ani nic takového. Takže přímo, že bych
si s nějakou jako postavou řekl: Jo, vidím se v tom, vidím nějaké charakterové rysy, co mám
já, to ne. To ne a je to zajímavé tím, že mě ten seriál zaujal i díky tomu, když se člověk občas
koukne…hlavně v sitcomech člověk si říká: hele ten se zachoval, občas to je co dělám já a
kvůli tomu mám třeba ten seriál, nebo tu postavu radši, tady ne. Ale prostě ten seriál je tak
dobrý, že ani nemusí. Prostě fakt to je kus umění, a jsem rád, že jsem ho viděl (smích).
Z: No, a kdybys teda měl Jesseho ještě víc popsat…? Jsi říkal, že byl teda swagger, a že…

Jan: Je to kluk prostě, který neví, co se svým životem udělat, no. To je asi v dnešní době
zásadní téma. Dneska taky lidi, když vystudujou třeba, i když půjdou i po té střední škole,
nebo po vejšce, než člověk najde tu první práci, je to komplikované a ne všichni vědí, co
chtějí dělat prostě. Někteří lidé už prostě od základní školy řeknou, že: Chci tam a tam, a
nakonec třeba tam půjdou…pak hodně velké rozhodnutí, že jo při maturitě člověk se
rozhoduje, kam chce jít, ale třeba já osobně taky jsem na vejšce, že jo a pořádně nevím, kam
po té vejšce půjdu, protože nevím, no. Je to o příležitostech. A ten člověk nechtěl makat nějak
tvrdě. Rozhodně je to na něm vidět, že prostě chtěl vydělávat nějaké jednoduché peníze, ale
hold dnešní kultura západního světa je založená na tom, že musíš mít vejšku, abys někam se
dostal, a když nemáš vejšku, tak ti dáme podřadnou práci, která třeba mu nevyhovovala a
viděl únik možný ze světa, z těch problémů v drogách. Takže začal být drogově závislý i jeho
okolí bylo taky drogově závislé, tak si řekl: jo asi jo, asi to tak bude pokračovat. Ale je dobré,
že v průběhu toho seriálu si uvědomí, že na tom není dobře. Že prostě…myslím, že pro něj je
takový šok, když mu…když se spolu s Walterem dojde k prvnímu zabití…zabijou prostě
člověka a nevědí, jak se zbavit těla. Takže začnou přemýšlet, začnou zmatkovat, prostě
nevědí co s tím. Nakonec se rozhodnou, že toho člověka rozpustí v kyselině a dopadne to tak
špatně, že Hank pošle Jesseho, aby mu našel nějakou plastovou nádobu, Jesse nemůže najít tu
nějakou tu platovou nádobu, co by chtěl, ve stejné velikosti, tak on nakonec to tělo rozpustí
ve své vaně. A to dopadne tak, že kyselina tu vanu prožere a spadne mu prostě do obýváku
tělo rozložené. A myslím, že to byl první krok, kdy si Jesse řekl: ty kráso, co tady jako dělám,
ty jo (smích). Já jsem se dostal do takové cesty, že zabíjím lidi a rozpouštím je ve své vaně?
To nikam nevede, ty jo. Takže myslím, že to byl první okamžik, kdy si řekl: ty jo, něco je
špatně. Pak si začne dokonce i hledat nějakou normální práci, člověk vidí, že si hledá práci a
všichni mu dávají…dostane práci, že by dělal maskota a to on prostě nechce, a když uvidí, že
jeho známý dělá toho maskota a přijde k němu a řekne: Jé Jesse čau, tak prostě to v něm
trkne, že by asi měl dělat něco jiného, ale nemůže, protože nemá to vzdělání. Nemá známosti,
které by ho asi dostaly někam jinam, takže zase přijde do toho kruhu, že chce nějaké peníze a
ty peníze vidí jak získat jenom tím, že začne prodávat zase drogy a zase to sklouzne do toho,
že je v drogách. Naštěstí pak ty drogy přestane brát, a to v okamžiku, kdy se jeho
přítelkyně…spolu se předávkují v podstatě a jeho přítelkyně mu umře v jeho náručí, i když o
tom neví, protože je v rauši a neví, co se stane, až když se probudí, tak vidí, že jeho
přítelkyně prostě se předávkovala a umřela. A to byl pro něj takový hodně velký signál, že si
řekl: tak drogy ne. Prodávat jo, ale drogy neužívat. A myslím si, že ten člověk jakoby je
rozpolcený. Chtěl by dělat něco jiného, ale nevidí jakoby únikovou cestu žádnou. Prostě neví,

kde ty peníze by vydělal, kde by je sehnal. Rodina mu není moc nápomocná, vlastně byl jako
teenager to byl parchantík, prostě možná dělal nějaké malé zločiny, nějaké krádeže, nebo
něco takového. Asi už jako teenager bral nějaké ty drogy, takže se rodina od něj distancovala
a je to těžké, no. Když člověk nemá nějaké zázemí, nemá se o koho opřít, sám na sebe, no. Já
si myslím, že nakonec jako dopadnul asi špatně, mohl dopadnout líp, ale ve svém okolí prostě
neviděl únikovou šanci. Možná, kdyby se přestěhoval někam jinam, kdyby potkal nějakou
jinou partu, nějaké jiné lidi, kteří by mu dali příležitost. Tan kluk totiž nebyl úplně…on nebyl
hloupý. On byl spíš líný, nebo možná v sobě měl i nízké mínění, protože když člověk pak
postupem času zjistí, že dokáže dokonce dělat i ty komplikované chemické složení a ty různé
kreace, než ta droga vznikne. A zjistí, že se to dokáže naučit, tak si říkáš, ty jo, kdyby asi dal
tomu učení trošku víc, tak by se mohl dostat někam jinam. On není hloupý. To je skvělé na
tom, že on prostě není hloupý, ale okolí a všechno tohle to ho do toho dostalo a…není to
záporná postava, je to prostě…je to ztracený kluk a kdyby ho člověk dal někam jinam, měl
jiné příležitosti…tak to má hodně lidí, kdyby mělo jiné příležitosti. Ale snažil se z toho, co
měl, ze své situace vytřískat to nejlepší a dostal se tam, kam se dostal, no.
Z: A jak jsi říkal o Walterovi teda, že vlastně potom už byl spíš teda jako padouch, ale říkal
jsi, že i tak mu jako lidi fandí, nebo nevím, jestli…tys taky říkal, že vlastně Heisenberg byl
vlastně tvůj oblíbenec, tak proč si myslíš, že to tak je?
Jan: Myslím, že lidi se hodně promítli v tom, že by dělali podobné věci. On sice…to je právě
to skvělé, že tvůrci dokázali podat tu postavu tak, že si ho člověk neznepříjemní. On nezabíjel
nevinné lidi. Prostě on zabíjel drogové dealery a lidi, kteří šli po něm. Takže v podstatě se dá
říct, že ty jeho zabití a různé ty věci, co on dělal, se dá obhájit tím, že to nebyly…nešel po
ulici a nezastřelil někoho. Neudělal teroristický útok, neudělal nic takového, ale prostě to
byly spíš takové drogové války, no. Nevím. Nevím, jestli to…říkám, pro mě to není kladný
hrdina, protože rozhodně není. Kladný hrdina ti prostě nezabije člověka, nerozpustí ho, aby
se zbavil důkazů, ale dokáže ho člověk pochopit, proč to udělal a hlavně je to seriál. Není to
skutečnost, takže řekneš si: Jo, budu se bavit jenom. Tam si vystřílí toho a toho. Je to skvělé a
hlavně je to skvělé v tom, že nezabíjí na začátku. Nepřijde hned první den, neudělá první
várku a hned někoho nezabije. On zabije…první osoba, kterou zabije je na konci první
sezony a to prostě situace ho k tomu donutí, protože kdyby nezabil tu osobu, tak zabije jeho.
Je to drogový dealer, který po něm chce pořád větší várky, ale dává mu míň peněz, takže on
to nechce jakoby…je to konkurenční boj, no. Je to, dva mafiáni půjdou po sobě a jeden zabije
druhého. Takže tím to dokáže jakoby člověk obhájit, lidi mu fandili a hlavně říkám, v

seriálech člověk promine větší věci, než kdyby to bylo ve skutečnosti. Ve skutečnosti by
tohohle člověka prostě lidi pranýřovali prostě. To by bylo hned, se rozprýsklo, jaksi nemůžeš
zabít člověka, nejsme na divokém západě, nejde to. Není to kulturně vnímané dobře, což je
dobře (smích). Ale říkám, v seriálu si ho člověk dokáže oblíbit, je zahraný skvěle, Cranston
fakt ho zahrál naprosto bravurně, je to pořádná první role, co jsem u něj viděl a od té doby už
sleduju každý projekt s Cranstonem, protože fakt je skvělý. A říkám, skvěle zahrané, skvěle
napsané, postava se vyvíjí, neustrne na jednom bodě, není to nějaký superhrdina, který
prostě…říkám, najednou nezačal dělat drogy, nezačal prodávat po celé Americe, začal to
prodávat v jednom městě a hned měl problémy. Takže dokáže si ho člověk oblíbit, dokáže ho
pochopit a říkám, není to psychopat, není to člověk, který prostě nevraždí na potkání, vraždí
svoje prostě soupeře a musí je zabíjet, no. A hlavní dilema je to, že když zabije první osobu,
tak se mu to nelíbí, což je skvělé. Nebylo to, jakože prostě jsem ho zabil a pohoda. Měl
vnitřní dilema morální a to bylo skvělé. A ta postava se vyvíjela tak, že s průběhem seriálu
docházelo k dalšímu zabití, zabíjení a na konci už ten člověk možná i to zabíjení bral, jako
nevím, jestli součást práce, asi to bral, že to patří k těm drogám. Že člověk jako zabije. Takže
i v tom se změnil. Vnímal zabití asi jako každý člověk, je to prostě vražda, nemá se to dělat,
je to stigma prostě, tabu, ne. A na konci toho seriálu asi pro něj bylo jako pro postavu lehké
to, že zabíjel padouchy. Já myslím, že kdyby měl zabít nevinného člověka…to bylo skvělé
drama v poslední řadě, kdy tam snažili se dostat…teď si nepamatuju, co to bylo za látku k
výrobě drog a ukradli to z vlaku a překvapilo je tam dítě. A vedlejší postava to dítě zabila a
on byl z toho fakt špatný, takže bylo furt vidět, že ten člověk…není to padouch, dokáže nějak
něco vnímat.
Z: A bylo tam přece jenom něco jako v těch jeho…v tom co dělal, kdy sis řekl, že to už bylo
přes čáru? To už bylo právě za tím morálním jako limitem?
Jan: Hlavně zabití Guse, to bylo takové hodně zajímavé, ale to ho taky k tomu donutilo
okolnosti. Gus chtěl zabít jeho, tak ho zabil on jeho. Ono asi nejzákladnější, co na tom je, je
prostě to jeho rozhodnutí. On se rozhodnul, že prachy získá přes drogy a musel vědět, že
bude prodávat drogy, tak za prvé se setká s lidma, se kterýma by se normálně nesetkal,
nechtěl setkat a za druhé je jediná asi taková výtka, no. On trošku nepřemýšlí, co se děje s
těma lidma co kupujou ty drogy. Tam to není ani ukázané, že jo v podstatě. Nejsou tam ti lidi,
co ty drogy berou. Prostě je tam ukázané jenom ta distribuce, ti hlavní šéfové a nikde není
ukázané…jenom jednou ukázané, když umře ta Jesseho přítelkyně, že drogy můžou vést k
tomu, že lidi umřou. A hlavně není ale ukázané, kdo to bere. Určitě ty drogy berou i

teenageři. A to je právě…nikdy se nad tím jakoby Walter nezamyslí, jestli to…Sakra
prodávám drogy dětem, nebo něco takového, jo to nikde tam není. Nevím, nad tím jsem
nikdy tak jako neuvažoval, ale asi to byla jedna z takových výtek, no. Co by člověk mu řek.
Ty jo, jsi takhle narko boss, tvoje drogy užívají třeba i moje dítě…nevím.
Z: No teda a o tom závěru seriálu…já nevím, už nám to trvá docela dlouho, tak já to asi
nebudu pouštět. Ale co sis teda myslel o tom, jak to skončilo?
Jan: Skvělé, jak jsem byl fakt úplně nadšený z toho. Hodně seriálů ztroskotá na tom, že prostě
to ukončí špatně. Hlavní případ posledních let, jak se zakončili How I Met Your Mother. To
bylo naprosto příšerné. To bylo jedno z nejhorších zakončení. Losti ztroskotali na konci.
Prostě ten…dobré zakončení seriálu má hodně málo seriálů. Hodně seriálů skončí dřív, než
začalo, prostě je utnou. Hodně seriálů je prodlužovaných do nekonečna a oni už prostě se
vytratí to kouzlo a Breaking Bad prostě skončí tak, jak jsem i možná doufal, že to skončí.
Neskončí to happy endem, což je naprosto skvělé. Skončí to tak, že Walter jako postava je na
tom už opravdu špatně. Rodina se ho zřekne, není se svou rodinou, neprodává už tak, jak by
chtěl, všechny svoje konkurenty on v podstatě zničil, ale nemá možnost ty drogy prodávat a
nakonec se musí dokonce uchýlit do osamocení, je někde v lesích na nějaké chatě a schovává
se přede všema. Protože v průběhu páté řady on tam získá nové parťáky, kteří ho postupně
vyštípou z toho businessu, chtějí to převzít a chtěli ho zabít. Tak on prostě utíká a vidíme ho
jako v podstatě zlomeného člověka, ty jo. Protože on ví, že už nemá šanci, jak se vrátit do
toho businessu, jeho rakovina se mu zase vrací, takže je zase nemocný a opravdu člověk už
jako vidí zlomeného člověka, který ví, že už mu asi nezbývá moc času. Do toho zjistí, že jeho
parťáci, kteří se na něj už vykašlali, unesou Jesseho, a Jesse teda na konci taky nedopadne
moc růžově chudáček. A úplně ta poslední epizoda úplný závěr, řekl jsem si: jo, skvělé.
Protože to nebyl happy end. Dopadlo to, jak to dopadlo…můžu to říct asi (smích)? Dopadlo
to tak, že v podstatě vypadá to, že Walter umřel. Je postřelený, a skončí seriál v tom, že
postřelený na zemi ho zatkne policie. Teď se zase mluví o tom, že ho v seriálu Better Call
Saul se říká, že by se možná jako postava Waltera vrátila. Jenže neví člověk, jestli se vrátí
jako ve flashbacku, nebo jestli se vrátí jako člověk. Takže v podstatě asi ta postava umřela.
Ale umřela za okolností toho, že se ukázalo, že je to kladná postava. Šel zachránit Jesseho z
područí svých bývalých spolupracovníků. Byli to prostě mafiáni, parchanti, kteří věděli, co s
drogama a nebáli se zabíjet. Walter vymyslel plán a chtěl dostat Jesseho pryč. Všechny
vyzabíjel. To bylo prostě jedno z těch zabití, kdy si člověk říká, ty jo zabíjí parchanty, jo
super. Ti si to zasloužili. Přišel s dobrým plánem, dopadlo to, jak to dopadlo. Strašně se mi

líbí to, že jako Walter nejspíš umřel…vypadá to, že prostě umřel a Jesse je zachráněn. A to je
skvělé pro Jesseho, protože si myslím, že Jesse do budoucna má potenciál. Možná kdyby se
pak objevil v seriálu Better Call Saul, tak by ho lidi i přijali. Ale Jesse jako postava…na
konci mi ho bylo fakt líto. Ten člověk prostě si prošel peklem, no a u něho…ti parchanti ho
zaměstnávali tak, že ho přikovali, že jo a prostě ho mučili, drželi ho a on pro něj musel vařit
drogy. A nevím, jako konec mi přišel skvělý v tom, že to není happy end, dopadlo to
hořkosladce, jedna hlavní postava umřela, jedna utekla po trýznivém několika měsíčním
věznění a neřekl jsem si na konci seriálu, že bych byl třeba na seriál naštvaný, že bych ztrácel
s ním čas, ne. Příběh skončil, mohl pokračovat třeba s postavou Jesseho, nepokračovali, což
je asi dobře, protože by to asi nebylo tak kvalitní, jak to bylo. Líbilo se mi, že ten seriál
nenatahovali do nekonečna. Vypadá to, že Vince Gilligan jako tvůrce měl prostě představu,
jak to chce ukončit a ukončil to tak, jak chtěl. A to je skvělé. Opravdu ten seriál není
natahovaný, není to prostě…nepřipadá si člověk, že by si řekl, že už prostě ne, už nechci na
to koukat, už mě to nebaví, nebo něco takového. To se děje u hodně seriálů, teď se mi to třeba
děje u seriálu 2 Broke Girls, Dvě socky, tam už ten seriál prostě je natahovaný a už bych
chtěl, aby skončil. A líbilo se mi to, fakt se mi to líbilo, je to uspokojivé, že ten člověk
nemůže říct, že tam něco není nedořešeného, postavy se dostaly tam, kam se asi měly dostat,
poslední řada je dobrá v tom, že se tam zabije hodně postav, což se mi líbí. Opravdu to není
nějaké cukrování okolo, že všichni žili šťastně až do konce, hlavně jakoby ten seriál ani o
tom nebyl, že by to bylo nějaké moc kladné a prostě to byla taková tvrdá realita, no a ten
závěr se k tomu jakoby hodil.
Z: A hm, napadnou tě…nebo, ještě teda jiná otázka, máš nějaké povědomí o tom, jak je ten
seriál hodnocený? Buďto na internetu v nějakých těch databázích…?
Jan: Mám samozřejmě. Kvůli tomu hodnocení jsem se k němu i dostal, protože jsem…já
jsem celou…v průběhu toho seriálu jsem věděl, že existuje, ale nekoukal jsem se na něj,
protože jsem měl další seriály. To je prostě, člověk nestíhá. A na konci, když jsem viděl, že
ten seriál skončil, tak jsem si i prošel jakoby hlavně americké různé databáze samozřejmě
Imdb, Rotten tomato a takové a všude v podstatě lidi jsou z něj nadšení. Je hodnocený skvěle,
všude se podíváte a minimálně 80 % má. Takže to byl jeden z důvodů, proč jsem se na ten
seriál začal dívat a jeden z velkých důvodů, proč jsem se koukal, je Vince Gilligan jako
hlavní producent, protože on se podílel i na Akta Xech a Akta X jsou kultovní záležitost.
Naprosto to miluju a řekl jsem si, že chci vidět nějaký další jakoby seriál od stejného tvůrce a
za druhý jsem asi ještě se nekoukal na seriál, který by byl o drogových dealerech, takže mě to

fakt zajímalo. Je to seriál z produkce americké kabelovky AMC, což je v podstatě
dneska…americké kabelovky jsou záruka nějaké kvality. Ty nejlepší seriály už nevznikají na
produkci té velké pětky, ale spíš na kabelovkách a i díky tomu jsem se…prostě víc okolností.
Bylo to dobře hodnocené, chtěl jsem to téma se podívat, tvůrce…prostě já jsem ty herce
předtím neznal, až na Hanka, skoro nikoho jsem neznal a možná to bylo i takový, možná i
rozhodnutí…nevím. Mám rád seriály, které nemají moc známé postavy, nebo jakoby herce,
protože občas se ty seriály zaměří jenom na toho herce a ostatní jde do kopru, takže víc
okolností. Zajímalo mě to prostě. Fakt jsem se na to chtěl podívat a nebylo to hodnocené
špatně, tak jsem si řekl proč ne, a jsem rád, že jsem to udělal.
Z: A máš nějaké povědomí o tom, jestli to vyhrálo nějaké ocenění?
Jan: Se závěrečnou sezónou to vyhrálo různé ocenění, i ještě jak se jmenujou, ty jestli to je
Emmy, asi Emmy to je. Takže v poslední sezoně tam vyhráli pro nejlepší vedlejší herce,
nejlepší vedlejší herečku, vyhrálo to myslím, že i nejlepší seriál. Prostě se závěrečnou řadou
to získalo strašně moc ocenění a jsem rád, že to získalo, protože ten seriál…možná ta
poslední řada nebyla úplně ta nejlepší, možná ty nejlepší řady byly s Gusem jako s hlavním
padouchem, ale myslím, že to ocenili na tom seriálu za celý jeho průběh a jsem rád, že to
takhle dopadlo, protože ten seriál si prostě ocenění zaslouží. Rozhodně víc, než některé
seriály, které to dostávají i nezaslouženě.
Z: A jaké teda ještě jiné seriály sleduješ? Už jsi něco říkal…How I Met Your Mother, 2
Broke Girls, Lost…
Jan: Osobně teď nejvíc…teď mám za sebou druhou řadu Daredevila, skvělé, fakt skvělé. To
by se na to měli lidi koukat, skvělá sezona. Poprvé jsem to viděl na Netflixu, přímo na
Netflixu, protože oni teď vstoupili na český trh a nabízí měsíc sledování zdarma, tak jsem to
vyzkoušel. Nemá to českou podporu, má to jenom anglické titulky, ale naštěstí už jsem se
dostal do takového stadia, že se slovníkem, když si něco hledám, tak už dokážu rozumět
seriálu i s titulkama anglickýma. To bylo skvělé. Hlavně jsem se teď přetransformoval na
diváka, který sleduje…snaží se sledovat celou řadu najednou, než v průběhu toho vydávání.
A na Netflixu oni vždycky, když vydají ten seriál najednou. Takže Daredevil, koukám…jsem
fanoušek
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Agents of S.H.I.E.L.D. je moje, Jessicu Jones jsem shlédnul taky, teď se dokoukávám,
zbývají mi poslední dva díly druhé řady Agent Carter. Těch seriálů je strašně moc, je jich
možná až moc. Někteří lidi říkají, že jsem už blázen trošku na ty seriály. A je toho strašně

moc a ty nejzajímavější ty Daredevil, Agents of S.H.I.E.L.D., ty jo, mám toho strašně moc.
Začal jsem teď poslední řadu Vikingů. Je toho moc. Můžeš na Serialzonu na mém profilu, je
tam celý watchlist co sleduju, takže člověk se může podívat (smích).
Z: A napadá tě teda nějaký buďto, asi teda seriál, když sleduješ hlavně ty seriály, který by se
právě Breaking Bad podobal v nějakém aspektu?
Jan: Wow, hodně dobrá otázka. Breaking Bad je výjimečný v tom tématu a jak je podaný. To
nesleduje člověk policajta, který bojuje s drogama, těch je strašně moc, ale sleduje člověka,
který ty drogy dělá. Já bych ten seriál nejblíž asi dal první řadu True Detectiv. Sleduje člověk
detektivy, kteří řeší jeden případ strašně dlouhou dobu. A je to dramatický seriál, který je
strašně dobře natočený a myslím, že spolu s Breaking Bad mají podobné téma v tom, že ty
postavy nejsou černobílé, jsou prostě, že mají různé dilema, jako lidi, ve svém pracovním
životě, je to skvěle zahrané, skvěle natočené. Všechno prostě. Ten průběh seriálu je
výjimečný, hodně výjimečný v tom jeho průběhu a myslím, že asi pro lidi co viděli
Breaking Bad, tak bych doporučil první řadu True Detectiv, samozřejmě pokračující seriál
Better Call Saul, který jsem ještě bohužel neviděl, protože to nestíhám a nic jakoby
podobného…mě fakt nenapadá. To spíš nějaké filmy. V poslední době Sicario.
Z: A to je jako podobné v čem?
Jan: To je…je to o tom, jak američtí policajti bojují s drogama. A tam ve filmu spíš se dívá
člověk na ty policajty, na detektivy, ale je to podobné téma v těch drogách, taky se dostanou
ty postavy do Mexika. Je to takové temné drama, je to dobře natočené, v tom je to podobné a
asi s nějakým…možná nějaké gangsterky, kdyby někdo chtěl vidět, nebo něco podobného.
Spíš nějaké gangsterky, než to. Protože opravdu takových seriálů…nevím. Určitě něco musí
existovat, ale není to v nějakém širokém povědomí, protože nějaké ty velké hitovky seriálové
buďto znám, protože se o to zajímám, částečně o tom i píšu na nějakých těch fanouškovských
webech, takže to povědomí mám a nevím o nějakém seriálu, který by byl podobný jako
Breaking Bad.
Z: A viděl jsi třeba Dextra, nebo House of Cards, nebo podobné věci?
Jan: Viděl jsem Dextera.
Z: A Dexter ti nepřipadá podobný?

Jan: Možná v tom podání té hlavní postavy, která není kladný hrdina. Asi jo. Ale Dexter je
výjimečný v tom, že je to prostě sériový vrah a hodně lidí mu nemusí fandit, i když má
nějaký ten kodex atd. atd. Není…jako třeba Dexter mi není jako postava podobná k
Heisenbergovi, protože ten Dexter to v podstatě dělá ze své vůle. On sice říká, že má
nějakého toho temného toho, co mu to říká, že prostě musí zabíjet, ale jo. Je to tmavý seriál,
je to drama, asi by se taky na to mohli lidi podívat, ale Dexter mě třeba…mám to za sebou
taky zhlédnuté kompletně všechno, ale Dexter třeba na konci už vyhasnul ten seriál, už nebyl
tak dobrý. Ale tak dejme tomu. Je to taky…je to postava, kde hlavní postava není kladná, je
to spíš takový parchant, nebo antihrdina. Ten pojem nemám moc rád, antihrdina, ale dejme
tomu. Tak asi jo, Dexter jo. House of Cards si říkala? Underwood je taky zajímavá postava,
ale tam je to…já bych řekl, že takhle vypadají všichni politici, takže (smích). Takže je to
kvalitní seriál. Je to zase kvalitní seriál, jo určitě by se na to měli lidi podívat, je to drama. Jak
to říct. Je to drama, který není prostě pro…House of Cards, Breaking Bad…asi každému
bych to nedoporučil. Asi svým rodičům bych to nedoporučil, moje babička si myslím, že by
se určitě na to nekoukala.
Z: Proč se myslíš, že starší lidi by se na to nekoukali?
Jan: Já nevím, mně se zdá, že každý se dneska kouká na tu Ordinaci a Ulici a to je i když
vidím ty čísla, kdy Ulice…na Ordinaci kouká 2 miliony lidí, tak mi úplně hlava chce
vybouchnout, ty jo. To je prostě pětina v České republice se kouká na takovou…na takový
špatný seriál, nevím. Nevím, fakt nevím. Ono hlavně je těžké v tom přístupu, no. Tyhle ty
seriály v poslední době, na tyhle ty seriály se koukají lidi mezi 20 a 30 rokem, koukají na to s
titulkama, a většina už dokonce s anglickýma titulkama, a než tyhle ty seriály doputujou do
Česka, než se nějak představí…nevím no. Asi by si to našlo samozřejmě…myslím,
že…nevím Breaking Bad jak byl sledovaný u nás jako Perníkový táta, já myslím, že to Prima
vysílala, teď si nejsem jistý.
Z: Myslím, že i Nova Cinema právě.
Jan: Netuším. Netuším, jak to bylo sledované, jestli to bylo dobře sledované. Vím, že moje
babička se na to nekouká. To je klasická telenovela. Moje mamka asi taky ne, ta je
komplikovaná, zrovna na seriály. Ta kouká jenom na různé, jak se jmenujou ty…ježišmarja,
takové ty dokumenty, jak ti mají ukázat, jak se má člověk přeměnit. Nákupní maniačky a
takovéhle ty blbosti. A můj táta ten se kouká na všechno, co je zapnuté v televizi, takže…

Z: Dobré. Tak jo, tak já myslím, že už jsme hotoví.
Jan: Fakt jo?

