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Anotace
Bakalářská práce „Televizní Večerníček a jeho proměna v čase: sémiotická analýza“
pojednává o vývoji tohoto pořadu v Československu a následně v České republice. Televizní
Večerníček tvoří různé série pohádkových příběhů pro děti a již přes 40 let se objevuje každý
den na televizních obrazovkách. Formát pořadu se za tu dobu téměř nezměnil, mění se ale
obsah a způsob zpracování. V následující práci budou analyzovány dva odlišné díly
Večerníčku, mezi kterými je rozdíl 35 let. Půjde o 1 díl Pohádek z mechu a kapradí z roku
1968 a o 1 díl Čtyř uší na mezi z roku 2003. Díly jsou od různých autorů a zároveň vznikly za
zcela jiné politické i společenské situace. Mediální diskurs za tu dobu také prošel zásadními
změnami. V době komunismu podřizovala média veškerou svoji komunikaci totalitnímu
režimu a s příchodem nových poměrů v roce 1989 se rychle přetvořila na média
liberálnědemokratického typu. Ačkoliv má Večerníček pevnou, opakující se strukturu, doba
vzniku hraje také svoji roli. Všechna masmédia se totiž pod vlivem doby proměňují.
Nemohou fungovat mimo společnost a jsou jí ovlivňována stejně jako ovlivňují ji. Nejlépe je
to vidět na médiích, která reagují bezprostředně na každodenní události. Jisté spojitosti lze
nalézt ale i u žánrů, které nejsou přímým zrcadlem aktuálního dění. Kvalitativní sémiotická
analýza by měla pomoci odhalit nakolik se drží Večerníček svého žánru a nakolik se
proměňuje pod vlivem doby, ve které vzniká.

Annotation
Diploma thesis „The television bedtime story and its transformation in time: semiotic
analysis“ deals with the development of this programme in Czechoslovakia and in the Czech
Republic. The television bedtime story consists of different series of fairytales for children
and it has appeared on television every day for more than 40 years. The format of the

programme almost hasn´t changed during that time, however the content and the production
methods are constantly changing over time“. Two different episodes of this bedtime story will
be analysed in the following text. There is a difference of 35 years between them. One of
them is from 1968 and its called Fairytales from moss and fern and the other one is called
Four ears on the balk and is from 2003. The episodes are from different authors and they
originated in totally different political and social situations. Media discourse also passed
through many changes during that time. In the time of communism media subordinated all of
its communication to the totalitarian regime. With the coming of a new period in 1989 they
transformed into media of a liberal and democratic type. Although the bedtime story has a
fixed and repetitious structure, the date of origin is also important. All the mass media types
are changing under the thumb of an era. They can´t work out of society and they influence it
the same way as they are influenced by it. The best picture of this reciprocal influence can be
seen in media which refers to everyday events. However, it is possible to find some
connections also in genres that are not the direct mirror of actual events. Qualitative semiotic
analysis should help to find out to what extend the bedtime story keeps its firm structure and
how much it changes itself during the influence of an era.
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1. Úvod
Na základě kvalitativní sémiotické analýzy se pokusím charakterizovat 2 odlišné díly
Večerníčků, mezi nimiž je časový rozdíl 35 let. Analyzován bude 1 díl Pohádek z mechu
a kapradí z roku 1968 a dále 1 díl Čtyř uší na mezi z roku 2003. Oba Večerníčky jsou
postavené na stejném principu 2 hlavních aktérů, kteří jsou přáteli a žijí pohromadě. Pro lepší
srovnání budou použity díly tématicky blízké, kde budou porovnány jednotlivé kódy i jejich
celková souhra. Formát Večerníčku se od počátků téměř nezměnil, na rozdíl od proměnlivosti
jednotlivých obsahů a jejich zpracování. Oba díly také vznikly za zcela odlišné politické
a společenské situace. Dá se tedy předpokládat, že jistý posun a změny půjde nalézt i v tomto
pořadu.
Téma jsem si vybrala, protože mne zajímá do jaké míry tyto televizní pohádky pro děti
udržují pevnou a opakující se strukturu klasických pohádek a nakolik je ovlivňuje daná doba.
Přesto, že pohádky nejsou přímým odrazem každodenních událostí a mají pevnou strukturu
neměnnou v čase, lze tam nalézt určité charakteristiky typické pro dané období a společnost.
Zajímá mne tedy, jak se mohou dvě odlišná společenská a politická období otisknout do
podoby pohádek, které je po celou dobu provázejí.
Bakalářská práce je rozdělena na 5 částí. První se věnuje podobě společnosti a médií před
rokem 1989 a po něm. Další shrnuje vývoj českého animovaného filmu a poté konkrétně
i vývoj samotného televizního Večerníčku. Třetí část charakterizuje zkoumanou problematiku
a je představením použitého materiálu a metodiky. Poté následuje analytická část, kde jsou
rozebrány oba díly a nakonec je závěrečné shrnutí a uvedení do souvislostí.
Cílem práce je pokusit se na základě analýzy zmíněných dvou dílů najít určité shodné
a odlišné rysy v jednotlivých kódech, kterými jsou hudební znaky, obrazové znaky, jazykový
projev a typ zápletky. Ty budou posléze posouzeny vzájemně i v rámci dobových souvislostí.
Na základě toho bude možné zhodnotit, jak se pořad obměňuje a co všechno na to má vliv.
Samotný pořad poslouží také jako zrcadlo doby a společnosti. V této konkrétní práci jsem se
držela předepsaných tezí. Jediná komplikace nastala při výběru dvou rovnocenných dílů k
posouzení. Spojovacím prvkem jsem si v tezích zvolila podobnou zápletku, ale vzhledem
k tomu, že novější Večerníček nemá pevný děj, nešlo nalézt zápletku identickou. Vybrala
jsem tak díly, které se shodují alespoň částečně a to v činnosti aktérů, kterou je společná
práce. V jiných částech jsem se od předepsaných tezí nijak neodklonila.
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2. Média jako zrcadlo doby
2.1 Média a společnost před rokem 1989
„Po státním převratu se komunisté spolu s mocí ujali i řízení a kontroly médií. Únor
1948 ale nepřinesl pouhou úpravu struktury a vlastnických vazeb médií. S únorem započal
razantní nástup zcela odlišného modelu veřejné komunikace. Modelu typického pro totalitní
režimy, modelu založeného na jiné společenské funkci a odlišné hospodářské základně médií i
na specifickém způsobu jejich kontroly a řízení. Jeho základy převzali Českoslovenští
komunisté ze Sovětského svazu. Navázali na Leninovu představu tisku jako kolektivního
organizátora, agitátora a propagátora politiky komunistické strany.
Charakteristickým rysem tohoto modelu bylo snaha maximalizovat kontrolu státní moci
(rozhodující politické síly – Komunistické strany Československa) nad průběhem mediální
komunikace a podřídit tuto komunikaci právě potřebám státní moci a stranického aparátu.
Média už neodpovídala za svoji činnost veřejnosti, nýbrž výhradně rozhodující politické síle
a sloužila k prosazování jejích zájmů. Základním zájmem a z něj odvozeným posláním médií
bylo vyvolávat masový souhlas veřejnosti s politikou Komunistické strany Československa
(KSČ).
Cílem bylo izolovat občana Československa od ´nevhodných´ domácích a zahraničních
informací, řízeně mu znemožňovat (deformovat) kontakt se světovými názorovými proudy
a orientovat (či dokonce konstruovat) tak žádoucím směrem jeho názory.“1 „S cílem
upevňovat (udržovat) mocenský monopol KSČ, založený (po prvních letech aktivní podpory)
i na poslušné rezignaci neinformovaných občanů, pracovala média nepřetržitě po celou dobu
trvání komunistické moci. Tuto kontinuitu totalitního modelu ovšem významně rozbily události
roku 1968. Nesly sebou výraznou obsahovou proměnu a liberalizaci médií a podstatný růst
vlivu médií na proces veřejné komunikace (na veřejný život)“.2 „(…) – cenzura byla zákonem
označena za nepřípustnou, zanikla cenzurní organizace, teze o společenské potřebě svobody
slova nalezla ve veřejnosti širokou podporu.“3 Uvolnění se projevovalo v atmosféře
společnosti po celá 60. léta. Občané vystupovali vůči režimu iniciativněji a také byla
například vydána některá díla zakázaných autorů. Podobně rychle, jak byla nová mediální
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legislativa přijata, byla ale také zrušena a to krátce po vstupu vojsk Varšavské smlouvy do
Československa. „Po okupaci byl urychleně přijat zákon umožňující cenzuru, vznikla nová
cenzurní organizace a novinářům dala nová moc zřetelně najevo, že oceňovaným pracovním
výkonem je podpora linií vedení KSČ a že vlastní názor bude postihován.“4
„Po příštích dvacet let měl ´zrádné experimenty´nahradit ideologicky čistý klid,
pořádek a kultura rozumu.“5 „Jedním z nejvýznamnějších cílů normalizace byla co
nejúplnější kontrola veřejného života, co nejúplnější potlačení projevů občanské, osobní
iniciativy při řešení věcí veřejných. Pro média znamenal tento postup oklešťování dosažených
prvků demokratizace s cílem dosáhnout opět neškodných, uniformních mediálních obsahů.
Období nástupu posrpnové politické elity k moci znamenalo pro média zásadní proměnu
podmínek fungování. Znovu se deklarativně formulovala služebnost médií jako jejich základní
postoj v každém totalitním režimu, znovu byla akceptována osobní odpovědnost za budování
socialistické společnosti – tentokráte však v podmínkách trvalé přítomnosti okupačních vojsk
a s vědomím nezájmu a nechuti velké části společnosti. Režim se vrátil k totalitnímu vztahu
médií a moci.“6 7
Vztah režimu a médií slouží jako určitý obraz, který lze přenést na danou společnost
a nalézt tam některé společné prvky. Svoboda slova občanů byla také omezena, vše se
podřizovalo záměrům režimu a jakékoliv porušení daného řádu bylo trestáno různými
sankcemi. Z podoby médií lze vyvodit stav dané společnosti a obráceně. „Média nestojí
a nemohou stát vně ´své´ společnosti a kultury, nýbrž jsou její součástí – jsou jimi
ovlivňována a sama je ovlivňují.“8 V médiích tak lze nalézt jak opakující se rutinní postupy
jim vlastní, tak odraz dané společnosti.

2.2 Média a společnost po roce 1989
„Mezi základní konstituční rysy moderních, liberálnědemokratických společností již
tradičně patří jako významná hodnota svoboda projevu, tedy možnost veřejně a bez
zbytečných omezení sdílet a konfrontovat představy o tématech a záležitostech nejrůznější
povahy, (…). Tato svoboda bývá spojována s neperiodickým tiskem (ale také vědou,
výtvarným uměním a divadlem, později s kinematografií či rozhlasem a televizí), tedy
4
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s prostředky,

které

takto

definovaný

svobodný

projev

umožňují,

zajišťují

či

zprostředkovávají.“9 Postavení médií v zemi se také často stává „měřítkem úrovně
demokratičnosti dané společnosti, popřípadě symbolem přechodu k demokratickým
poměrům.“10 Stejné to bylo i u nás po roce 1989, kdy „ustavení ´nezávislých médií´ bylo
považováno za nutnou podmínku ´změny poměrů´, postavení a role tisku (a od něj odvozeně i
rozhlasu a televize) byly chápány jako významný ustavující rys přechodu k demokratickému
klimatu ve společnosti.“11
„V okamžiku, kdy novela tiskového zákona z března 1990 odstranila zákaz vydávání
novin a časopisů soukromým podnikatelským subjektům, a ve chvíli, kdy nový zákon
o provozování rozhlasového a televizního vysílání z října 1991 umožnil vysílání soukromých
rozhlasů a televizí,“12 mohla začít liberalizace české mediální scény naplno. Došlo především
ke změně obsahové, protože se média musela nově více ohlížet „na potřeby a zájmy čtenářů,
posluchačů a diváků. Dále proběhlo důsledné odstátnění (médií) (…), následně k privatizaci
tištěných médií a ustavení duálního principu ve vysílání, tedy ke vzniku dvou nových typů
rozhlasů a televizí: „veřejnoprávních a soukromých (…). (…) Vznik soukromých médií přivedl
do českých médií řadu zahraničních vlastníků a s nimi investice do nových technologií, (…)13.
Právě příchod nových investorů umožnil rychlý rozvoj soukromých médií a zpočátku hlavně
soukromých televizí, které „dokázaly zaujmout atraktivitou nabídky, flexibilitou i efektivitou
výkonu.“14 Brzy tak začaly předstíhat televizi veřejnoprávní. Česká média začala přinášet
nejen širší a bohatší nabídku, ale také se stala závislá na trhu a potřebách inzerentů. S tím
přišla i některá negativa, která bylo možné sledovat v zahraničních médiích již od 50. let 20.
st., kdy začala jejich postupná deregulace.
Tím, že jsou média závislá na své tržní úspěšnosti, musí generovat zisk
a optimalizovat poměr mezi náklady a výnosy. „Tento trend bývá obyčejně nazýván
komodifikací médií (média se stále více sama stávají zbožím) a komercionalizací (mediální
produkty – ať jde o zpravodajské, komentáře, publicistiku, či zábavu – jsou svým charakterem
9

JIRÁK, J.: Masová média a česká společnost. In. JIRÁK, J., ŠMÍD, M., ČERMÁK, M., MORAVEC, V.,
STIBRAL, M., KÖPPL, D., KÖPPLOVÁ, B., OSVALDOVÁ, B., SAK, P., KOTRBA, Š. 10 let v českých
médiích. Praha. Portál, 2005, s.12.
10
Tamtéž, s. 12.
11
Tamtéž, s. 12.
12
ŠMÍD, M.: Česká média 1995-2005 léta technického pokroku a zrání. In. JIRÁK, J., ŠMÍD, M., ČERMÁK,
M., MORAVEC, V., STIBRAL, M., KÖPPL, D., KÖPPLOVÁ, B., OSVALDOVÁ, B., SAK, P., KOTRBA, Š.
10 let v českých médiích. Praha. Portál, 2005, s. 24.
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STIBRAL, M., KÖPPL, D., KÖPPLOVÁ, B., OSVALDOVÁ, B., SAK, P., KOTRBA, Š. 10 let v českých
médiích. Praha. Portál, 2005, s.17.
14
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stále více podřízeny tomu, aby byly tržně úspěšné).“15 V konkrétní podobě se to projevuje
různými způsoby. „Jednou z hlavních výtek poslední doby je bulvarizace, která se v médiích
projevuje preferováním jednoduchých, dramatických a konfliktních témat, jako jsou nehody,
katastrofy, skandály, které mají šanci zaujmout masové publikum. Za bulvarizaci se pokládá
rovněž upřednostňování emocionálních prvků zpráv o událostech před jejich racionálním
popisem a vysvětlením.“16 „Česká média vstoupila do prostředí postupné komodifikace své
existence a komercionalizace svých obsahů ve značně oslabené pozici. Tradice ´seriózních´
médií prakticky neexistovala. Povědomí o trendech ve vývoji médií bylo v českém prostředí
minimální. Proto se česká média komodifikovala a komercionalizovala rychleji a hlouběji než
ve společnostech, kde existovaly kvalitní denní listy, kde vysílání mělo tradici služby
veřejnosti a kde byly tradiční a kde byly tradiční liberálnědemokratické nároky na média
hlouběji zažité.“17 18
Česká média se tak začala svým charakterem podobat čím dál více médiím
zahraničním. Právě homogenizace formy i obsahu médií dobře odráží ekonomický
i společenský trend současnosti, kterým je globalizace. Podobně jako se mediální produkty
v různých zemích odlišují čím dál méně, „nelze pochybovat o tom, že zvláště v průmyslově
rozvinutých zemích se kulturní rozdíly mezi národy rychle stírají, jak se obchodování
a komunikace rychle intranacionalizují.“19 Jsou různé teorie, nakolik se specifické rysy
jednotlivých kultur v tomto spojení mažou a nakolik si udržují svoji svébytnost. Na
mediálních produktech je však vzájemná podobnost znatelná. Se vzájemným sbližováním
souvisí i přísun čím dál většího množství informací v kratším čase. Koresponduje to
s rychlým životním tempem stejně jako ho to samo ovlivňuje.

15

JIRÁK, J.: Masová média a česká společnost. In. JIRÁK, J., ŠMÍD, M., ČERMÁK, M., MORAVEC, V.,
STIBRAL, M., KÖPPL, D., KÖPPLOVÁ, B., OSVALDOVÁ, B., SAK, P., KOTRBA, Š. 10 let v českých
médiích. Praha. Portál, 2005, s.19.
16
ŠMÍD, M.: Česká média 1995-2005 léta technického pokroku a zrání. In. JIRÁK, J., ŠMÍD, M., ČERMÁK,
M., MORAVEC, V., STIBRAL, M., KÖPPL, D., KÖPPLOVÁ, B., OSVALDOVÁ, B., SAK, P., KOTRBA, Š.
10 let v českých médiích. Praha. Portál, 2005, s. 30.
17
JIRÁK, J.: Masová média a česká společnost. In. JIRÁK, J., ŠMÍD, M., ČERMÁK, M., MORAVEC, V.,
STIBRAL, M., KÖPPL, D., KÖPPLOVÁ, B., OSVALDOVÁ, B., SAK, P., KOTRBA, Š. 10 let v českých
médiích. Praha. Portál, 2005, s. 20.
18
JIRÁK, J., ŠMÍD, M., ČERMÁK, M., MORAVEC, V., STIBRAL, M., KÖPPL, D., KÖPPLOVÁ, B.,
OSVALDOVÁ, B., SAK, P., KOTRBA, Š.: 10 let v českých médiích. Praha. Portál, 2005.
19
JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B.: Média a společnost. Stručný úvod do studia médií a mediální produkce. Praha.
Portál, 2003, s. 195.

5

3. Český animovaný film
3.1 Počátek a vývoj
Již před 2. světovou válkou docházelo k pokusům o animovanou tvorbu, kam můžeme
počítat například „práci Hermíny Týrlové pro reklamní firmu Karla Dodala nebo její
kreslenou Vodníkovu svatbu (1928).“20 Začátek českého animovaného filmu jako takového
lze ale počítat až od roku 1945, kdy přišel Jiří Trnka do Ateliéru filmových triků (AFIT).
Spolu s dalšími mladými animátory vytvořili v následujících měsících „čtyři kreslené filmy,
z nichž Zvířátka a Petrovští (1946) vyhrály první poválečný filmový festival v Cannes.“21 Tato
úspěšná propagace Československa byla pro rozvoj české animace zásadní. Politická garnitura
vycítila možnost propagovat sama sebe skrze úspěch animovaných filmů v zahraničí, a tak
nešetřila finančními prostředky na jeho podporu. Nabízely se tak široké možnosti pro tvorbu
a brzy se kolem Jiřího Trnky sešla skupina mladých a nadaných výtvarníků. Jmenovitě to byli
například Břetislav Pojar, Jiří Brdečka, Eduard Hofman nebo Stanislav Látal. Tato početná
skupina se ale začala brzy profesionálně i politicky profilovat a došlo k jejímu rozdělení.
Vzniklo tak kreslené studio Bratři v triku, v jehož čele stanul Eduard Hofman „a malé,
detašované studio loutkového filmu, kam s Trnkou odešli animátoři Břetislav Pojar, Jan
Karpaš, Bohuslav Šrámek, později Stanislav Látal.“22 Současně s pražskými studii byly
založeny ještě ateliéry ve Zlíně, tehdejším Gottwaldově. Proslavily se hlavně díky dvěma
tvůrcům, Hermíně Týrlové a Karlovi Zemanovi, kteří se věnovali převážně tvorbě pro děti.
Ve všech ateliérech vznikaly filmy, které byly pravidelně oceňovány na světových
festivalech. Patřil mezi ně například loutkový film Břetislava Pojara O skleničku víc z roku
1954, který „vyhrál Hlavní cenu v kategorii na festivalu v Cannes.“23 Tento film zaujal nejen
zaměřením na současné problémy, „ale dodnes strhne diváka dynamická střihová skladba
(rapid montáž) bezhlavé jízdy motocyklisty,“24 kterou bylo do té doby možné vidět pouze
v hraném filmu. Kreslené studio Bratři triku začalo již brzy sklízet vlastní úspěchy. V roce
1958 vznikl dvoudílný celovečerní film Stvoření světa, který se „stal vizitkou vysoké kvality
českých animátorů (John Halas ve své knize o kreslené animaci dává za příklad brilantní

20

DUTKA, E.: Scenáristika animovaného filmu. Minimum z historie české animace. Praha. AMU, 2006, s. 75.
Tamtéž, s. 75.
22
Tamtéž, s. 77.
23
Tamtéž, s. 78.
24
Tamtéž, s. 78.
21

6

animace rock´n´roll pramáti Evy s čertem, který animoval Zdeněk Smetana).“25 Autoři tohoto
studia se věnovali vlastní filmové tvorbě a někteří z nich navíc úzce spolupracovali
s Československou televizí. Ta si „v Krátkém filmu nechávala „vyrábět“ svoje večerníčkové
seriály (natáčelo se průměrně 115 sedmiminutových pokračování ročně).“26 Mezi
nejznámější tvůrce Večerníčků patřili například Václav Bedřich (O víle Amálce, Štaflík
a Špagetka, Maxipes Fík, Bob a Bobek apod.), Zdeněk Miler (Krteček) nebo Zdeněk Smetana
(Pohádky z mechu a kapradí, Rákosníček a hvězdy apod.).
Až do počátku 80. let stát velice štědře dotoval animovaný film, a tak mohla v široké
produkci vznikat výjimečná díla. I přes omezení totalitního režimu tak vznikaly kvalitní
a svobodomyslné filmy, které oslovily celý svět. Zásluhu na vzniku těchto filmů měl také
scénárista a ředitel Krátkého filmu, Kamil Pixa. Díky svým kontaktům na StB tak dokázal po
smrti Jiřího Trnky nejen udržet samotné studio, ale založil i další studio animovaného filmu
Prométheus v Ostravě. Svým postavením zaštiťoval také některé tvůrce, kteří by se jinak
filmu vůbec nemohli věnovat. S příchodem tzv. nového modelu řízení na počátku 80. let se
omezilo i financování animovaného filmu. Přednost měly větší projekty a ty menší byly buď
zcela zrušeny nebo „se prodávaly filmové distribuci z autorského pohledu nehotové.“27
„S nástupem nového ředitele (…) , Luboše Jakeše (…) , začal ve studiích narůstat chaos,“28
a ačkoliv filmů přibylo, neobjevovaly se mezi nimi kvalitní díla. Po roce 1989 byla většina
původních zaměstnanců propuštěna a „tím skončila slavná i neslavná, zářivá a v skrytých
koutech temná kapitola státem dohlíženého českého animovaného filmu.“.29 30

3.2 Televizní Večerníček
Pod názvem Stříbrné zrcátko byla již v roce 1963 uvedena první verze večerních pohádek
pro děti. Jednalo se o „nedělní podvečerní pohádky s nepravidelnou stopáží.“31 Pravidelně
jednou týdně začal být Večerníček vysílán v roce 1964.32

33

„(…) první pohádkou byl Kluk a
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kometa režiséra Ludvíka Ráži za účasti Černého divadla Štěpánky Haničincové.“34 U zrodu
Večerníčku stál Milan Nápravník, ale pevně spjati jsou s ním i další dramaturgové, kterými
byli Irena Povejšilová, Marie Kšajtová, Kateřina Krejčí či Jan Kutálek. Jeho znělka, která je
zároveň nejstarší českou televizní znělkou, vznikla v roce 1965. „Výtvarníkem byl Radek
Pilař a režisérem Václav Bedřich, který svěřil animaci Antonínu Burešovi.“35 Na realizaci
znělky se spolupodílelo studio Bratři v triku. „Prvním Večerníčkem, jemuž předcházela znělka
s dnes známou postavičkou Večerníčka, byla pohádka režiséra Václava Bedřicha O televizním
strašidýlku.“36 Od roku 1973 byl Večerníček vysílán každý den a ten samý rok byl poprvé
vysílán i barevně. Za více než čtyřicetileté působení vzniklo okolo 300 seriálů, při čemž
nejpoužívanější technologií byla animace kreslená, plošková a loutková.37

4. Charakteristika problematiky a metodika
„V nejobecnější rovině jsou masová média považována za ustavené společenské
instituce s vlastní svébytnou množinou pravidel a postupů, která je ale v celém rozsahu svých
činností určována a omezována společností, v níž působí. Z toho vyplývá, že masová média
jsou v podstatě závislá na ´společnosti´, zvláště na institucích, jež představují a vykonávají
politickou a ekonomickou moc. Je ovšem zjevné, že sama média mohou mít na tyto instituce
vliv a že se těší jistému stupni autonomie vyplývající z neustále vzrůstajícího objemu
a rozsahu činností médií.“38 Nelze s jistotou určit, kdo má větší vliv, ale lze sledovat odraz
jednoho v druhém. Podobu médií neurčuje jen jejich specifická struktura a rutinní postupy, ale
také daná doba a společnost. Nejlépe viditelné je to na mediálních produktech, které reagují
bezprostředně na každodenní události, jakými jsou denní tisk nebo televizní zpravodajství.
Jisté spojitosti lze ale najít i u žánrů, které mohou na první pohled působit dojmem, že jdou
mimo aktuální společenské dění. Tato vzájemná provázanost bude sledována v následující
analýze dvou odlišných televizních Večerníčků.
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4.1 Použitý materiál
Televizní Večerníček je žánr, jehož podoba se téměř nemění již přes 40 let. Stále se
jedná o příběhy s pohádkovou tématikou, které jsou vysílány každý večer v určitý čas. Na
tvorbě jednotlivých seriálů se vystřídalo mnoho tvůrců a někteří z nich se proslavili i jinými
animovanými filmy. Ze spolupráce se studiem Bratři v triku vzešly nejslavnější seriály, mezi
které lze počítat Boba a Bobka, Krtečka nebo Pohádky z mechu a kapradí.39 Večerníčky jsou
převážně animované. Mezi hrané patří například Krkonošská pohádka nebo novější Méďové.
Jeden díl trvá okolo 7 minut a je uvozen znělkou, kde vystupuje postava Večerníčka. Tato
postava i hudební motiv se postupem času staly indexickými znaky tohoto pořadu.40
První série Pohádek z mechu a kapradí byla natočena v roce 1968 a šlo ještě
o černobílou animaci. Další série, které už byly barevné, vznikly v roce 1971 a 1972. Celkem
bylo vytvořeno 39 dílů s délkou okolo 6 minut. Režisérem i výtvarníkem v jednom byl
Zdeněk Smetana ze studia Bratři v triku, námět dodal Václav Čtvrtek a hlas postavám
propůjčila Jiřina Bohdalová.41 Václav Čtvrtek svoji tvorbou velice ovlivnil podobu
Večerníčku v jeho počátcích. Spolupodílel se i na několika dalších známých sériích, mezi
které patří například příběhy o loupežníku Rumcajsovi nebo víle Amálce. Stejně tak Jaroslav
Celba, který komponoval hudbu, vytvořil hudební doprovod i k jiným sériím Večerníčku.42
Hlavní hrdinové Pohádek z mechu a kapradí jsou skřítkové Křemílek a Vochomůrka, kteří
spolu žijí v pařezové chaloupce a zažívají různá dobrodružství. Analyzovaný díl se nazývá
„Jak pekli a upekli koláč“. Skřítkové se rozhodnou upéct si koláč a během přípravy musejí
překonávat různé nástrahy.
Jediná série Čtyř uší na mezi byla natočena v roce 2003. Vzniklo 13 dílů s délkou
okolo 5,5 minuty. Seriál je barevný a jedná se o kombinaci kreslené a ploškové animace.43
Režisérkou i scenáristkou je Nataša Boháčková, výtvarnicí Vlasta Baránková a námět
vytvořila Markéta Zinnerová. Komentář namluvila Barbora Hrzánová a hudbu složil Zdeněk
Zdeněk.44 Hlavními hrdiny jsou dva kamarádi, kteří spolu bydlí v domečku na mezi
a v jednotlivých dílech jsou popisovány jejich každodenní příhody. V analyzovaném díle,
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který se jmenuje „Jak si notovali“, se rozhodou uklidit domeček a pustí se společně do
umývání, praní a tak dále.

4.2 Metodika práce
Pro srovnání byly vybrány díly, které mají podobnou zápletku. Na stejné činnosti tak
budou jasněji viditelné konkrétní odlišnosti i podobnosti. Jedná se o situaci, kdy se aktéři
rozhodnou společně něco vytvořit. Na rozbor obou dílů bude použita kvalitativní sémiotická
analýza.
Díl bude rozdělen na jednotlivé záběry, při čemž záběrem je myšlen „sled okének, které
mohou obsahovat pohyb kamerou. Záběr končí střihem (nebo jiným přechodem).“45
V každém z nich a posléze i ve větších celcích budou charakterizovány syntagmatické
a paradigmatické vztahy ve všech použitých znacích. Těmi jsou hudební znaky, obrazové
znaky a znaky v mluveném textu. Kódy budou posouzeny jednotlivě a posléze ve vzájemné
dynamice. Budu pracovat s Peircovou klasifikací znaků a jejich rozdělením na ikony, indexy
a symboly. Vzhledem k tomu, že se jedná o komunikát komplexní, budou kódy posuzovány
na základě principu vzájemné harmonie, dominance a substituce. Při vytváření charakteristiky
jednotlivých postav a jejich vzájemných vztahů budu vycházet ze schématu funkcí V.J.
Proppa, který přišel na to, „že všechny ze sta pohádek, které podrobil analýze, byly založeny
na stejném základním vzorci. Rozdělil je přibližně na 30 funkcí.“46 Z přítomnosti nebo
nepřítomnosti těchto funkcí se dají vyvodit další spojitosti a závěry.

5. Analytická část
5.1 Pohádky z mechu a kapradí
5.1.1 Synopse dílu
Hlavními hrdiny jsou dva skřítkové, kteří spolu žijí v pařezové chaloupce a také
zažívají různá dobrodružství. Díl se nazývá „Jak pekli a upekli koláč“ a jasně to naznačuje, co
se bude v daném díle odehrávat. Oba skřítci v úvodu sedí u stolu v chaloupce a pojídají
polévku z jahodového listí. Z jejich poznámek i mimiky je znát, že jim daný pokrm nechutná.
45
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Stolování po chvíli naruší včela, která oknem vlétne dovnitř a řekne jim, že medový koláč by
byl asi mnohem chutnější. Skřítci ji poslouchají a souhlasně kývají. Když včela odletí pryč,
objeví se v domečku veverka. Přehazuje si ořechem nad hlavou a dodá: „Jojo, medovej
a ořechovej. To by bylo něco.“ Dívají se střídavě na sebe a na ni až Křemílek razantně uhodí
rukou do stolu a řekne: „Taky, že si ho uděláme.“ Vezmou z chaloupky hrnec s pokličkou
a vydají se sehnat potřebné suroviny. Na scéně se opět objeví včela, od které chtějí získat
med. Té se to ale samozřejmě nelíbí a tak s nimi začne bojovat. Rozdělí si funkce,
Vochomůrka nabírá med z dutiny stromu, kde je úl a Křemílek odráží pod stromem její útoky.
Včela kolem něj létá se žihadlem v ruce a snaží se ho píchnout, zatímco Křemílek se brání
a jako štít používá pokličku. Současně s tím nabírá Vochomůrka med do květu ve tvaru
zvonku a vylévá ho k zemi, kde je přistavený hrnec. Nakonec ho celý naplní a nic se jim
nestane. Dále potřebují získat ořech a vydají se za veverkou. Ta sedí opodál na větvi, opět si
přehazuje s ořechem nad hlavou a šibalsky se na ně usmívá. Oběma připadá nemožné obrat
veverku o ořech, když dostane Vochomůrka nápad. Začne na ni dělat různé legrační obličeje
a vyplazovat jazyk, což ji rozčílí a ořech po něm hodí. Získali tedy vše potřebné a jdou
spokojeně zpět do chaloupky. Křemílek míchá těsto v hrnci, Vochomůrka ho sleduje a panuje
zde příjemná atmosféra až do chvíle, kdy se ozve hromobití a všechno se otřese. Skřítci si
myslí, že přichází bouřka a tak pospíchají, aby se jim od ní nesrazilo těsto. Křemílkovi se
nedaří rozlousknout kladivem ořech, když v tom se ozve další rána a zjistí, že zvuk nevychází
z venku, ale zevnitř. Do hrnce spadl blesk, a protože se celý ulepil od těsta, nemůže se dostat
pryč. Skřítci se ho zpočátku bojí, ale rozhodnou se mu pomoci, ačkoliv se stále rozčiluje
a hřmí. Očistí ho od těsta, on jim za odměnu rozbije ořech a poté vyletí komínem pryč. Koláč
již dodělají v klidné atmosféře a nakonec si na něm pochutnají.

5.1.2 Charakteristika postav
Křemílek
Jedná se o skřítka vysoké postavy, který nosí bílou košilku až na zem a na hlavě
čepičku. Obličej je úzký, protáhlý a na první pohled upoutá dlouhý nos. Mezi charakteristické
vlastnosti patří racionalita, praktičnost a píle. Dokáže jednat rychle, efektivně a nenechá se
snadno unést emocemi. Zároveň je střídmý a zásadový. Kombinace těchto vlastností je místy
prospěšná a jindy naopak omezující. Jako užitečné se projevují v situacích, kdy je třeba
v klidu zvážit všechna možná řešení a zároveň nevnášet emoce. Často tak například naplánuje
průběh nějaké aktivity nebo vystupuje jako zachránce, když se Vochomůrka dostane do
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nesnází. Má totiž tu schopnost nejednat bezmyšlenkovitě, ale naopak s odstupem sledovat
situaci a v pravou chvíli zasáhnout. V tomto ohledu to může připomínat vztah rodiče a dítěte,
kdy dítě se většinou chová spontánně a rodič ho hlídá, aby se mu nic nestalo. Pro dokreslení
tohoto vztahu lze použít například situaci, kdy jdou skřítkové pro ingredience. Křemílek jde
druhý v pořadí a má položenou ruku na zádech Vochomůrky jdoucího před ním. Připomíná to
jak snahu o určitou kontrolu tak zároveň potřebu ochrany. Stejně tak se včelou bojuje
Křemílek a opět je tím, kdo ochraňuje. Zde se princip rodiče prolíná s principem mužským
a konotuje to možný vztah mezi aktéry jako mezi mužem a ženou, respektive to odkazuje
k některým mužským a ženským vlastnostem, které aktéři nesou. U Křemílka se rysy rodiče
projevují právě v potřebě kontroly, ochrany a také je při některých jeho projevech znát určitá
nadřazenost. Dále nese převážně mužské vlastnosti, mezi které patří již výše zmíněná
racionalita, praktičnost a další. Omezující mohou být jeho vlastnosti v případech, kdy
například dlouho racionálně zvažuje všechny alternativy až znejistí a nakonec nepromění své
myšlenky v činy. Staví se nedůvěřivě k rychlým a spontánním rozhodnutím a tato nejistota se
projevuje kritikou ostatních, v tomto případě hlavně Vochomůrky. Má tendenci držet se
určitého řádu a často se brání různým inovacím nebo předem zatracuje logicky nepodložená
řešení. Ukázka se nabízí při scéně s veverkou, kdy Vochomůrka ukáže na veverku ve smyslu,
že od ní mohou získat ořech a Křemílek odpoví: „Ještě jsem neslyšel, aby někdo dostal ořech
od veverky.“ Tváří se u toho zasmušile a kroutí nesouhlasně hlavou, čímž dává jasně najevo,
že mu tento nápad připadá absurdní. Dojem řádu a částečnou rigiditu v uvažování může
dokreslovat i jeho košilka, která konotuje kněžský oděv. Vystupuje jako manuelně zručnější,
ale i tak chybuje a často doplácí na svoji ješitnost. Většinou je to vyústění situace, kdy se
vyvyšuje nad Vochomůrku a předkládá svůj nápad jako bezchybný a jediný možný.
Vochomůrka
Tento skřítek je malé, zavalité postavy a nosí černé kalhoty a bílou košilku do pasu.
Vzhledem je téměř identický jako druhý aktér až na kulatou hlavu a velký, placatý nos. Ke
své malé postavě má i menší čepičku a podobně jsou menší i některé předměty okolo jako
například postel. Podobně jako druhý skřítek nese vlastnosti, které jsou mu někdy výhodou
a někdy naopak. Často bývá lenivý a snaží se vyhýbat povinnostem, které mu připadají nudné
a nesmyslné. Dokládá to například úvodní situace z dílu „Jak šli Křemílek a Vochomůrka na
pařezy“, kdy Vochomůrka reaguje na výzvu Křemílka, že budou muset jít na pařezy, slovy:
„Kdo bude dřív v posteli, ten nemusí na pařezy.“ Když to říká, stojí na rámu postele a hned
potom do ní demonstrativně skočí. Takto a podobně vyjadřuje svoji nechuť k povinnostem
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a opět to navozuje podobnost s rysy dítěte, které se také nerado podřizuje jakémukoliv řádu
a různě se tomu brání. Čeká tedy většinou na nějaký vnější impuls, ať už v podobě rozkazu od
Křemílka nebo zásahu jiné postavy, a teprve poté zahajuje určitou akci. Odlišná situace
nastává, když se pro něco nadchne sám od sebe. V tom okamžiku jde všechno stranou a on se
naplno věnuje jen dané aktivitě. Toto emocionální zapálení často ale vede k tomu, že
neuvažuje v širších souvislostech a dostane se do problémů. Zároveň ale tato zaujatost
převažuje rozum a ukazuje se jako velice výhodná v situacích, kdy je důležitá rychlá akce a ne
dlouhé rozvažování. Většinou je to právě Vochomůrka, který dá impuls nebo vezme situaci do
svých rukou v okamžiku, kdy hrozí nebezpečí a je nutné rychle jednat. V analyzovaném díle
to nastává v situaci, kdy se objeví v hrnci blesk. Oba skřítkové mají strach a schovávají se za
postelí. Jako první vystoupí právě Vochomůrka a nabídne blesku pomoc. Otevřeně také
přináší nápady méně racionální povahy, které často vyřeší daný problém a slouží jako ideální
protipól rozumu a racionalitě na straně Křemílka. Zde je to nápad, jak získat od veverky
ořech. Začne směrem k ní ukazovat legrační grimasy a vyplazuje na ni jazyk až ji to rozčílí
a ořech po něm hodí. Vochomůrkovo spontánní chování, kdy většinou jedná podle toho, co ho
zrovna napadne a nepodrobuje to žádné rozumové kritice, má hodně společného právě
s chováním dětí. K tomu by se dala ještě přičíst určitá nešikovnost a to hlavně při manuelní
činnosti, kdy se mu častěji stávají drobné nehody. Tento nedostatek ale nepůsobí jako zásadní
problém a nedělá z něho obětního beránka neschopného samostatného činu. Vlastnosti, které
by mohly vypadat v kontextu síly a rozumu jako nevýhodné ho nevyřazují, ale často právě
naopak. Výhody spontánního chování již byly zmíněny, dále k těmto vlastnostem také patří
vyšší citlivost a emotivnost. Díky jim například snadněji komunikuje s postavami ženského
pohlaví, ať už to jsou různé víly, hvězdy nebo jiní tvorové z okolí.
Včela
Tělo včely se skládá ze tří částí a na první pohled upoutají velké mřížkované oči, které
vypadají jako brýle. Právě tyto brýle konotují ženskost a jakousi eleganci a stylovost. Její
projev je krátký, ale pevný a cítit je z ní jistota jak ve svá slova, tak v sebe samu. Poté, co
dokončí svoji řeč, létá ještě po místnosti a z toho je znát určitá nadřazenost. Vždy totiž létá
nad skřítky a na jejich úroveň se snese až při odchodu, kdy výsměšně prolétne těsně nad jejich
hlavami. V záběrech se objevuje většinou samotná a to s prázdným pozadím, takže pozornost
je směřována pouze na ni. Při scéně u stromu, kam přišli skřítci pro med, bez váhání vylétá
a pouští se do boje, což konotuje přirozené instinkty, které velí ochraňovat své území a zdroje.
Boj také končí až v okamžiku, kdy se jí zlomí žihadlo, a rozčileně odlétá zpět do úlu. Žihadlo,
13

které drží v pravé ruce, vypadá jako kord a je u něj naznačen i koš na ochranu ruky. Křemílek
zase používá pokličku od hrnce jako štít. S řízným pochodem jako hudební kulisou se nabízí
konotace rytířského souboje.
Veverka
Velikostí je srovnatelná s hlavními aktéry. Tělo má jasnou konturu, zatímco ocas je
dlouhý, chundelatý a naopak bez přesné kontury. Sedí na okně, které je výše než aktéři, což
navozuje dojem jejího silnějšího postavení. Sebevědomí těží tato postava hlavně z toho, že
vlastní ořech, který skřítkové potřebují a cítí možnost je skrze to ovládat. Svou moc
demonstruje provokativním přehazováním ořechu nad hlavou. Vypouští ho tak na chvíli do
vzduchu, kde není ničí a svým způsobem ho nabízí, ale hned potom ho zase jistě chytá do
ruky a tím vyjadřuje, kdo je pánem situace. Přehazování navíc probíhá v pravidelném rytmu a
každé chycení je doprovázeno cvaknutím, podobnému tikotu hodin. Opakování, které je
doprovázeno i zvukově tak působí až hypnoticky a o to silněji upoutává pozornost. Veverka
nepůsobí nebezpečně ani zle, ale spíše šibalsky. Scéna, kdy se sama nechá nachytat a lehce
vydá ořech, dokazuje její určitou nevyzrálost a umělou snahu o prezentaci vlastní síly, kterou
ve skutečnosti nemá.
Blesk
Tělo blesku připomíná skutečný blesk, který má světlou barvu a je typicky zakřivený.
Jsou mu dotvarovány ruce i nohy a hlava je ve tvaru trojúhelníku. Komunikuje mimo jiné
gesty a mimikou, oči má stejné jako ostatní aktéři a ústa jsou podobná trojúhelníku. Tato
postava se představuje postupně. Nejdříve zní hromobití a celý záběr černobíle problikává.
Navozuje to pocit ohrožení, ale ještě není jasné, co konkrétně ho způsobuje. Po jeho odhalení
se oba aktéři leknou a schovají se. Blesk působí hrozivě spíše svým hřměním, z hovoru je po
chvíli jasné, že je nešťastný a sám neví, co má s nastalou situací dělat. Ačkoliv vypadá situace
zpočátku nebezpečně a hudba toto napětí podporuje, řešení se najde a nikomu se nic nestane.
Blesk nepůsobí zle a jeho primárním motivem není ubližovat. Dostal se však nechtěně do
situace, kdy je nebezpečný jak ostatním tak sobě. Celá scéna tak může naznačovat, co se
stane, pokud se naruší přirozený řád. Pokud tedy blesk není na obloze, ale zachycený v hrnci,
není na svém místě a tak se může stát nebezpečným. Blesk může vystupovat jako symbol
přirozeného řádu, jehož přítomnost je nutná pro správné fungování věcí.
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5.1.3 Hudební znaky
Hudba zde hraje významnou roli jak po stránce estetické, tak po stránce funkční.
Motivy, které se zde vyskytují, jsou ve stejné nebo mírně odlišné podobě použity i v jiných
dílech. Mírnou odlišností mám na mysli jinou sestavu nástrojů, přičemž melodie a harmonie
zůstávají stejné. V analyzovaném dílu se konkrétně vyskytuje 5 motivů, které jsou delšího
trvání, většinou okolo 30 vteřin. Jejich počátek i konec je jasně zřetelný a nejčastěji je pro
rozdělení použit nulový hudební znak, kterým je ticho a to většinou v délce okolo 5 vteřin.
Začátek i konec dílu je uvozen hlavním tématem, které je zdůrazněno plným
nástrojovým obsazením. Konkrétně je zde slyšet trubka za podpory smyčců, která vede hlavní
melodii a doprovází je cembalo a baskytara. Trubka nese významy nástroje spojovaného se
svoláváním a výstrahou. Melodie je zde ale spíše upozorňující než výstražná. Smyčce jsou
nositeli pohádkovosti a cembalo historičnosti. Celá kompozice tak navozuje pohádkový svět,
který trvá v rozměru staletí, nebo je dokonce nadčasový. Úsek na začátku trvá 34 vteřin a na
konci 14 vteřin. V úvodu melodie diváka pomalu připravuje na nadcházející příběh. Tento
přípravný úsek, který trvá přibližně 10 vteřin je podpořen i po výtvarné stránce a s mírnými
obměnami předchází každému dílu. Lze to přirovnat k úvodům klasických pohádek, kde často
zní věty: „Bylo nebylo, (…).“ nebo „Za devatero horami a za devatero řekami (…).“.
Příjemce díky těmto úvodům dostává ještě před začátkem konkrétního děje několik vteřin čas,
aby se zklidnil a odpoutal od dosavadní činnosti. Pak již začíná konkrétní děj. Zde se stále za
stejné hudby nabídne pohled na oba hlavní hrdiny, kteří společně jedí u stolu. Jsou zabíráni
z různých vzdáleností a úhlů a z textu i gest lze poznat, že jídlo jim nechutná. I přesto je
atmosféra klidná a rodinná, k čemuž přispívá právě i hudební doprovod vedený v durové
tónině, která se používá pro navození pozitivního a uklidňujícího dojmu.
Podobně klidnou atmosférou je díl i uzavřen. Tam pro změnu oba aktéři sedí vedle
sebe, drží se okolo ramen a společně jedí koláč. Kamera se vzdaluje od aktérů, poté i od
domečku a díl končí stejně jako začal po hudební i výtvarné stránce. Opět by se to dalo
přirovnat k závěrům klasických pohádek ve znění „A žili spolu šťastně až do smrti.“ Stejně
jako úvod jemně zavedl příjemce do pohádkového místa bez času a prostoru, teď se tento svět
pro změnu uzavírá a divák se stejnou cestou vrací do reality.
Hudební motiv se mění s příchodem dalších postav, přičemž navazuje bez přerušení na
ten předchozí. Do chaloupky nejdříve vlétne včela a začne s nimi rozmlouvat. Po ní se objeví
veverka a také začne mluvit o koláči. V této scéně zní pouze cembalo a to konkrétně
v neobarokním stylu. Hudba je klidná a scénu spíše podmalovává, čímž nechává vyniknout
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konkrétnímu jednání aktérů. Ukončena je 3vteřinovým tichým záběrem, kdy Křemílek uhodí
rukou do stolu. Bez hudebního doprovodu je dobře slyšet jak tupá rána do stolu tak cinkání
nádobí položeného na stole. Konotuje to důraz a rozhodnost Křemílkových slov.
V dalších několika scénách, které trvají přibližně 1 minutu zní řízný pochod
fanfárového charakteru, uvozený malým bubínkem a žesti. Zde to jsou konkrétně 2 trubky.
Jedná se o scény, kdy se aktéři vydají shánět ingredience na koláč a posléze bojují se včelou.
Po předchozích dvou klidných motivech tento pochod přesvědčivě konotuje akci. Nejdříve se
ideálně spojuje s ráznou a odhodlanou chůzí k místu činu a při souboji se včelou konotuje boj.
Od dalšího motivu je tento oddělen 6tivteřinovým tichem. Aktéři při těchto záběrech usilovně
přemýšlejí, jak získat ořech. Ticho posiluje bezvýchodnost situace, ale zároveň i intenzivní
snahu vymyslet řešení. V okamžiku, kdy dostane Vochomůrka nápad, což dá jasně najevo
několika gesty, se spustí další motiv. Swingující melodie, ztvárněná tzv. pizzicatem, což je
vybrnkávání na strunné nástroje a zde konkrétně na housle, trvá 33 vteřin. Dokresluje
uvolněnou atmosféru a nadšení jak z nálezu řešení, tak z úspěšného průběhu přípravy koláče.
Se vším potřebným se za této melodie oba aktéři vrací zpátky do chaloupky.
V dalším záběru vidíme Křemílka, jak míchá těsto v hrnci. V tomto 5vteřinovém
záběru je slyšet jen klidný hlas komentátora a zpočátku vše vypadá idylicky. Klid náhle naruší
hlasité hromobití, které poleká nejen Křemílka, ale působí překvapivě i pro diváka. Hned
s dalším záběrem začíná nový motiv, kde zní opět samotné cembalo a to v pomalém tempu,
které navozuje pocit napětí a nebezpečí. Trvá 34 vteřin a s přibývajícím napětím se tempo
zrychluje.
Ve chvíli zvýšeného napětí tento motiv ustupuje tiché pasáži, která trvá přibližně 30
vteřin. Během této pasáže má hlavní výstup blesk. Smutně komentuje svoji situaci, přičemž
hlavní aktéři jsou schovaní za postelemi a vystrašeně ho pozorují. Jeho hlas je rozostřený a
navozuje tak pocit, že se jedná o bytost z nadpozemské sféry. Právě tiché pozadí nechá
vyniknout plné síle této postavy. Po nějaké době Vochomůrka překoná svůj strach a nabídne
blesku pomoc. Tím také naruší jeho sólové vystoupení a se zapojením obou aktérů do děje se
vrací předchozí motiv na cembalo.
V dalších scénách Křemílek s Vochomůrkou umývají blesk. Slyšet je cembalo a na
tomto tichém pozadí dobře vyniknou ruchy jako drhnutí kartáče nebo klapot nohou při
přebíhání místnosti. Napětí vzrůstá, tempo se zrychluje a stejně tak blesk začíná častěji hřmít.
Situace graduje, když blesk rozbíjí ořech a po vylétnutí komínem naráží do mraku. Spolu se
situací graduje i hudba, kdy tempo je na nejvyšší možné úrovni a při náletu do mraku se ozve
největší a zároveň poslední rána.
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Následuje přibližně 10tivteřinový tichý záběr, kdy oba aktéři stojí proti sobě, jeden
z nich míchá těsto a druhý drtí ořech. Po předchozích záběrech prosycených hudbou a ruchy
konotuje ticho konec nebezpečí. Příjemce tak dostává prostor, aby se z napjaté situace
zklidnil. Navazuje znělka, známá již z úvodu a ta podmalovává děj až do úplného závěru
včetně titulků. Hudební znaky nás ať volbou nástrojů, zdůrazňováním pauz v klíčových
momentech příběhu, volbou durových tónin nebo melodiemi v jednotném rytmu provázejí
akčně dějem a důsledně jej rytmizují.47

5.1.4 Obrazové znaky
Analyzovaný díl je černobílý, ale většina prvků je používána stejným způsobem i u
dílů barevných. Typický je minimalismus ve smyslu zaplnění plochy i ztvárnění jednotlivých
aktérů. V téměř každém záběru je pozadí tvořeno šedivou plochou různých odstínů, na kterou
jsou dosazovány určité postavy a předměty. Nabízí se tedy široké možnosti ve využití
prostoru i času.
Temporální vztahy
Celý díl trvá 6,5 minuty a skládá se přibližně z 90 záběrů v délce od 2 do 10 vteřin.
Nejčastěji se vyskytují záběry od 2 do 4 vteřin, zatímco záběry okolo 10 vteřin jsou použity
jen výjimečně. Záběry 2 a místy i 3vteřinové slouží nejčastěji k opakování. Buď opakují
některý předchozí záběr a to často ve zcela identické podobě nebo jeho výsek, což bývá
některá část zabraná ve větším detailu. Oba typy záběrů slouží příjemci k lepší orientaci
v ději, zároveň se ale využívají v odlišných situacích. Zcela identické záběry se většinou
používají v situacích, kdy se skřítkové věnují aktivně nějaké činnosti a vše má rychlý spád.
V analyzovaném díle je jich například použito ve scéně, kdy Křemílek bojuje se včelou
a Vochomůrka mezitím nabírá med z úlu v dutině stromu. Právě Vochomůrkovo nabírání
medu je zde 3krát zopakováno v identickém 2vteřinovém záběru. Větší detaily téhož záběru
jsou používány spíše v klidných scénách delšího trvání. Dalo by se říci, že mají popisnou
funkci, protože nám danou postavu nebo předmět ukazují zblízka a z různých úhlů. Záběry
v délce od 3 do 6 vteřin většinou představují nové situace a dávají prostor pro jejich rozvinutí.
Jsou také používány nejčastěji. Záběry v délce od 7 do 10 vteřin se používají nejméně a spíše
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Rozbor hudebních znaků byl na základě ústního sdělení Johany Žižkové, která je odbornicí na hudební
kompozici a interpretaci hudebních děl, rozšířen o řadu poznatků, které by autorce byly jinak málo dostupné. Za
poskytnuté poznatky tímto děkuji. Za práci s hudebními znaky v rámci komplexního komunikátu a za
interpretaci obou Večerníčků z hlediska hudební semiózy je již odpovědná autorka.
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v situacích s klidnou atmosférou, při čemž svým delším trváním zdůrazňují více daný moment
než spád a vývoj děje.
Nejen délka jednotlivých záběrů, ale i jejich navazování hraje důležitou roli. Záběry
vybraného dějového úseku se musí například v určitých prvcích shodovat. „Podstatnou složku
oné shodnosti tvoří zachování určitých jednot, společných pro danou řadu záběrů.“48 Pokud
tyto jednoty zachovány nejsou, narušuje to logiku děje a působí to rušivě na příjemce. „Pro
plynulou vazbu bude podstatné zachování jednoty prostoru. (…) Podstatou zachování jednoty
je, aby oba po sobě jdoucí záběry obsahovaly buď jeden společný prvek nebo prvky typické
pro dané prostředí.“49 Zde návaznost tvoří jednotlivé postavy, předměty a také hudba. Díky
konkrétnímu charakteru a jasnému ohraničení pomáhá spojovat jednotlivé záběry a posléze
naznačuje konec sekvence a začátek nové. Dodržování těchto jednot slouží tedy hlavně
k zachování logiky děje a k orientaci v čase a prostoru. Jednotlivé sekvence jsou zde s hudbou
úzce propojeny. Dle D. Chandlera, „a sequence spans more than one place and/or time but it
is a logic or thematic sequence (having `dramatic unity`).50 51 Celkem jich je 9 a počítány jsou
i sekvence s nulovým hudebním znakem. U některých sekvencí je důležitější nástup,
u některých naopak vyvrcholení. Motiv v úvodním záběru je například výrazný hlavně na
začátku. S dalšími záběry přichází dialog, hudba slouží už jako pouhé podmalování
a postupně se zcela ztrácí. Opačně je to při dramatické scéně s bleskem, kdy se hudba
objevuje jako pozadí a vytvoří dojem mírného napětí, které postupně stoupá. S tím se zvyšuje
i tempo, dialogy ustupují a sekvence graduje za výrazné podpory hudby i ruchů. Při
sekvencích spojených s napětím nebo akcí končí hudba většinou ostře a následuje buď tichý
prostřih nebo další sekvence s nulovým hudebním znakem. U sekvencí s klidnou a bezpečnou
atmosférou hudba většinou postupně utichá a zcela končí s nástupem dialogu aktérů.
Různé typy oddělování jednotlivých záběrů se také využívají k získání požadované
atmosféry, přičemž „ostrý střih je specifický výrazový prostředek, který slouží především ke
zdůraznění kontrastu dvou atmosfér, dvou situací, k nečekanému zvratu či pointě nebo prostě
k víceméně fysiologickému šoku.“52 Přechody roztmíváním a zatmíváním naopak evokují
klidnou atmosféru a postupný vývoj situace. Ostré střihy jsou využity ve větším množství a to
hlavně mezi krátkými záběry a v dramatičtějších sekvencích. Objevují se tak při scénách
s bleskem v hrnci nebo při souboji se včelou. Konotují hlavně napětí a rychlé tempo.
48
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Roztmívání a zatmívání se většinou používá na začátku nebo konci sekvence s klidnou
atmosférou. Tento přechod je například použit v úvodních záběrech, které diváka postupně
připravují na nadcházející děj. Jejich smyslem není překvapení a zdůraznění akce, ale naopak
zpomalení a navození klidu.
Svoji roli také hraje způsob rozeznění nebo doznívání záběrů. „Doznívání na konci
filmu je samozřejmé, ale i na závěr některých sekvencí je do určité míry potřebné uvolnění
napětí, uklidnění smíchu nebo jen bezmyšlenkovité podlehnutí a vychutnání předchozí
atmosféry. (…) Prodloužíme-li záběr výrazně za trvání akce, kdy hrdina odešel, nebo
sledujeme-li dění, kdy se dál nerozvíjí, dáváme záběru širší smysl, začleňujeme hrdinovu
individualitu do širších souvislostí, necháváme divákovi čas k filozofickému shrnutí,
přemýšlení.“53 Zde bylo prodloužení záběru použito například v situaci, kdy skřítkové objeví
blesk v hrnci a utečou ze záběru. Ve vzduchu zůstanou viset jejich čepičky, které se třesou
a po chvíli se objeví ruce, které je stáhnou pryč. Umocňuje to rychlost jejich úniku, kdy tělo
bylo rychlejší než části oblečení.
Spaciální vztahy
Umístění postav a předmětů v prostoru konotuje určité významy a lze je posuzovat ze
dvou hledisek. Prvním je logika návaznosti jednotlivých záběrů a způsob jejich oddělování,
což bylo rozebráno již výše a druhým je způsob, jak jsou postavy a předměty sestavené
v dílčích záběrech.
Děj se odehrává na pasece, která nabývá různých podob a kromě pařezové chaloupky
se nic neobjevuje ve stejné podobě. Dle dosazených prvků rozlišujeme různá roční období
a konkrétní místa jako les nebo jeskyni. Dále se aktéři v některých dílech pohybují také
v podzemí nebo na nebi. Pozadí svým vzhledem nepodporuje děj ani atmosféru, a nechává tak
vyniknout dosazeným prvkům. Svoji podobou ale napomáhá orientaci v prostoru. Při
ztvárnění exteriéru je to pouze prázdná plocha, zatímco interiér chaloupky je doplněn buď
o části trámů, a nebo je v záběru vidět roh místnosti vytvořený ze 3 na sebe kolmých ploch
s různými odstíny šedivé barvy. Jednotlivé prvky mají díky kontrastu s prázdným pozadím
možnost vyniknout. Napomáhá tomu i množství předmětů nebo postav v daných záběrech.
V jednom záběru se objeví většinou jeden nebo dva předměty, při čemž postavy nejsou
počítány. Příjemce tak není zahlcen a vše snadno registruje. Zobrazené předměty jsou navíc
vždy využívány, což nejen přispívá ke snadné čitelnosti záběru, ale zároveň to podporuje
logiku děje. Příkladem může být scéna, kdy Křemílek bojuje se včelou a Vochomůrka nabírá
53

VALUŠIAK, V.: Základy střihové skladby. Praha, Nakladatelství AMU, 2005, s. 75.

19

med. Vedle kmene stromu je od počátku sekvence zobrazena rostlina, jejíž smysl se ukáže
posléze. Vochomůrka po ní šplhá k otvoru ve stromě, aby mohl vybrat med. Tato scéna, kdy
se objevuje minimální množství věcí, všechny jsou využity a zároveň to stačí pro daný děj
a jeho vývoj, může naznačovat, že podobným způsobem to může fungovat i v reálném životě
a je to dostačující.
Jednotlivé předměty nebo rostliny jsou nakresleny tak, aby bylo jasné, o co se jedná.
Nejedná se však o ztvárňování co nejvíce shodné s reálnou podobou. U rostlin je většinou
možné rozlišit, zda-li se jedná o květy, traviny nebo pouhé listy, a to s menší nebo větší
možností přesné identifikace. Je tím myšleno, že někdy se dají poznat například listy jírovce
maďala nebo odkvétající pampelišky, ale jindy je trs trávy nebo květ zcela neurčitý. Velikosti
jsou upraveny dle potřeby a většinou neodpovídají skutečným rozměrům. Rostliny jsou
využívány v rámci děje různými způsoby, jedna funkce je jim však společná. V daném dílu se
objevuje vždy jeden druh rostliny a je indexickým znakem ročního období. Objevují se hned
v úvodním záběru, kdy zaplňují celou plochu a posléze jsou různě využívány v celém díle.
Někdy je upřednostňována neurčitost a není možné rozlišit jaro, léto nebo podzim, ale
většinou je roční období dobře odvoditelné a to také díky některým doplňujícím znakům. Jsou
jimi například konkrétní činnost skřítků, která je charakteristická pro dané roční období, nebo
typy vedlejších postav. Ptáčata v hnízdě například konotují jaro, veverka sbírající zásoby na
zimu, zase podzim.
Nejčastěji se v různých podobách objevují předměty ze dřeva. Ztvárnění struktury je
vždy stejné ať se jedná o pařezovou chaloupku, postel nebo kmen stromu. Právě tato shodná
struktura je ikonickým znakem, který konotuje dřevěný materiál a shrnuje všechny tyto
předměty do jedné skupiny. Tím, že je takto usnadněna jejich identifikace a příjemci je
poskytnut orientační bod, nabízí se větší volnost při tvarování, aniž by to bylo matoucí. Dále
se objevují předměty různého charakteru, většinou se ale jedná o předměty z domácnosti jako
jsou hrnce, talíře, sáňky a podobně. Nelze je roztřídit do specifických skupin, souvisí
především s konkrétní činností, kterou skřítkové nebo jiné postavy vykonávají.
Předměty nezávislé na aktérech jsou většinou svým poměrem velikosti k postavě
podobné jako ve skutečnosti a jiným způsobem postavu nedokreslují. Předměty úzce
související s postavami naopak nesou některé atributy, které jsou pro ni charakteristické.
Jedná se převážně o rozdíly ve velikostech. Podoba jednotlivých prvků je vždy téměř totožná.
Křemílek má větší čepičku, postel nebo talíř. Vochomůrka má vše naopak menší a židli
u stolu zase vyšší, aby na stůl dosáhl, což opět dokresluje jeho menší velikost. Tyto prvky
jsou tedy indexickým znakem a v okamžiku, kdy příjemce spatří některý z nich, představí si
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danou postavu. U postýlek je orientace usnadněna ještě symboly, které jsou nakreslené na
jejich rámech. Na Křemílkově posteli je to jelen a na Vochomůrkově pták. Většina vedlejších
postav je velikostně téměř totožná s hlavními hrdiny. Menší jsou ty, které by byly menší vůči
postavě člověka i ve skutečnosti. Nejsou tak ve větší míře narušovány přirozené poměry
velikostí, ačkoliv nejsou zcela identické se skutečností. Pokud je postava větších rozměrů,
slouží to k posílení dojmu o její fyzické síle a převaze, což v analyzovaném díle dokresluje
postava blesku.
Dynamika vztahů mezi jednotlivými postavami je dotvářena i jejich rozmístěním
v jednotlivých záběrech. Postavy, které mají působit silněji, jsou většinou umístěny v horní
polovině záběru. Zde to je například včela, létající nad hlavami aktérů nebo veverka, která je
při sezení na okně i na stromě vždy výše než skřítkové.
Paralelní kódy s mluvenou řečí
Neverbální komunikace doprovází a dokresluje mluvní akt. Ačkoliv se rozlišuje větší
množství typů paralelních kódů, v analyzovaném díle jsem se zaměřila na ty nejvýraznější,
kterými jsou mimika a gestika. Právě pohyby jednotlivých částí obličeje a rukou zde často
fungují nejen jako doprovodná komunikace, ale i samostatně. Někdy působí odděleně, ale
většinou se vzájemně doplňují a přispívají tak k větší srozumitelnosti.
„Emoce můžeme v obličeji pozorovat nejlépe ve třech mimických zónách. Údiv
a překvapení vidíme nejsnáze v oblasti čela a obočí, smutek a strach nejlépe v oblasti očí
a spokojenost či štěstí pozorujeme nejvýrazněji v dolní části obličeje.“54 Stejně tak jsou zde
oči, obočí a ústa základními prvky komunikace. Ačkoliv se jednotliví aktéři odlišují svým
zjevem, tyto části obličeje jsou u všech téměř identické a stejným způsobem se i pohybují.
Liší se například jen velikost očí. Oči a obočí zde ztvárňují například emoce jako údiv,
překvapení, spokojenost nebo nejistotu. Ústa zase nejlépe vystihují radost, smutek nebo údiv.
Radost je ztvárněna buď „prostým úsměvem, který vzniká stažením koutků úst dozadu a jejich
mírným zdvižením nebo širokým úsměvem, kdy jsou odkryty horní i dolní zuby.“55 Při scéně,
kdy skřítkové sedí u stolu ve světničce a těsně nad jejich hlavami prolétá včela, je
z Křemílkova výrazu znát jak strach, tak určitá mrzutost. Strach je znázorněn rukama, které
zakrývají hlavu a mrzutost ve tváři. Oči má přivřené, ústa zamračená a obočí se spojilo do
jedné linky a tvoří jakousi vrásku těsně nad očima. Při dialozích nedochází k synchronnímu
pohybu úst. Aktéři tedy nepohybují ústy, když hovoří a ztvárňovány jsou pouze výše uvedené
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emoce. Výjimkou je příjímání potravy. Když například v úvodní scéně jedí polévku, špulí rty
a usrkávají, ačkoliv jinak žádné výrazné rty nemají.
Pohyby rukou doprovázejí komunikaci hlavně při vyjadřování přemýšlení,
bezradnosti, strachu nebo radosti. Přemýšlení je ztvárňováno například prstem přiloženým na
hlavě nebo na bradě, bezradnost zase hlavou položenou v dlaních. Několika gesty
Vochomůrka potvrzuje, že nese znaky jisté dětinskosti. Při přemýšlení, jak získat ořech od
veverky, má pootevřená ústa a na nich položený prst. K tomu protáčí panenkami očí, což
konotuje rychlé uvažování a hledání řešení. Když ho nalezne, začne skákat radostí a smát se.
Jeho vnitřní pochody jsou dobře viditelné pro vnějšího pozorovatele a přesně to lze často
pozorovat u dětí. Při nabízení pomoci blesku je zase znát určitá stydlivost. Stojí přikrčeně
vedle postele, oči má přivřené, pravou dlaní si drží ukazovák levé ruky a kývá jimi ze strany
na stranu. U Křemílka se stejně tak objevují jak neutrální gesta související s danou situací, tak
ta, která jsou pro jeho postavu charakteristická. Souvisí to nejčastěji se znaky, které jsou
typické pro rodiče nebo osobu výše postavenou. Když například Vochomůrka kartáčuje blesk,
Křemílek stojí za ním, ruce má opřené v bok a pozoruje ho. Gesta tedy dokreslují emocionální
stavy, charakter jednotlivých postav a také místy vyjasňují situaci. Když například skřítci
tápají odkud jde hřmění, přiloží Vochomůrka hlavu k hrnci a ruku si položí na ucho.
Naznačuje tím, že zvuk vychází z hrnce. Vedlejší postavy sdílejí s hlavními aktéry jak podobu
očí a úst tak využívají i pohyb rukou. Znázorňují hlavně základní emoce jako radost, smutek
nebo vztek, ale dále u nich nejsou tyto paralelní kódy v takové míře rozvinuty.

5.1.5 Znaky v mluveném textu
Celkem je v analyzovaném díle použito přibližně 220 slov, přičemž 160 jich připadá
na přímý dialog a 60 na nepřímý. Komentář, tedy nepřímý dialog, má především funkci
vysvětlovací a opakovací. V úvodní scéně je tak divák uveden do děje slovy: „Tak to jednou
Křemílek s Vochomůrkou seděli ve světnici a jedli polívku z jahodovýho listí. Nic lepšího
neměli.“ Jasně to vysvětluje, proč se v dalších záběrech skřítkové při jídle mračí a proč se
posléze rozhodnou pro pečení koláče. Na konci navazuje komentář na dialog skřítků
a zároveň je díl uzavřen slovy: „Ale upekli si ho sami. A byl moc a moc dobrej, medovej
a s ořechama.“ Zde dochází jak k vysvětlení konkrétního děje tak ke zopakování, o co
v celém díle šlo. K opakování dochází ještě v situaci, kdy skřítkové získají med i ořech a další
sekvence je uvozena slovy: „Teď měli tedy na koláč ořech i med.“ Příjemci je potvrzena
situace dalším znakem, což mu pomáhá v orientaci a pochopení. K vysvětlování dochází
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průběžně v jednotlivých sekvencích a to hlavně s příchodem nových postav. Sami se představí
určitou činností nebo slovním projevem a předtím nebo potom zazní doplňující komentář jako
například: „A v tom najukne oknem veverka a hned.“ nebo „Povídá ten blesk.“ Vždy se jedná
o stručnou jednoduchou větu, která pojmenuje jednotlivé postavy. Je tak napodoben
jednoduchý princip učení, kdy je nabídnut obraz a k němu přidáno i označení.
Přímé dialogy slouží hlavně k vysvětlování konkrétních situací, pokud nejsou jiné
kódy dostačující. Týká se to převážně klidných scén, kde se aktéři nevěnují žádné konkrétní
činnosti. Příkladem je, když skřítkové přemýšlejí, jak získat od veverky ořech. Z gest je jasné,
že nad něčím přemýšlejí, ale až text situaci objasňuje a dělá ji čitelnou. Jednotlivé postavy
sami sebe většinou charakterizují skrze činy. Někdy k tomu dochází ale i skrze text a to právě
přímým dialogem. Zde se to týká konkrétně blesku, který o sobě říká: „Hrome, jsem já to ale
nešťastnej jev nebeskej. (…) Vždyť já budu na nebesích pro čirou ostudu.“ Text dále přináší
různá poučení. Někdy se to týká morálky a jindy zase fungování věcí. Když skřítkové naznačí
blesku, aby rozbil ořech, obrátí se na ně se slovy: „A jejeje, do kulatýho já nebiju.“ Plyne
z toho, že blesk neuhodí do kulatých předmětů. Pro úplné pochopení následuje scéna, kdy
Vochomůrka postaví na ořech čepičku, která je do špičky a blesk ořech rozbije.
Mluvené slovo se objevuje ve scénách s nulovým hudebním znakem nebo hudbou,
která je jen tichým podkreslením. Nekříží se tak s ostatními kódy a může vyniknout. Akční
scény jsou vždy doprovázeny pouze výraznou hudbou a ruchy, mluvené slovo se u nich nikdy
nevyskytuje. Jak v přímých tak nepřímých dialozích jsou často používány hovorové
a nespisovné výrazy. Nespisovnost se objevuje především v koncovkách jako například ve
slovech „ořechovej“, „kulatýho“ nebo „nebiju“. Dále jsou místy užívána na začátku vět tzv.
výplňková slova jako „tak“ nebo „no“, která konotují mluvenou řeč, kdy tato slova vyplňují
hluchá místa při komunikaci a zároveň dávají mluvčímu čas na rozmyšlení konkrétní řeči.
Objevují se také citoslovce jako například v situaci, kdy Vochomůrka komentuje chuť
polévky slovy: „To je ale dobrota. Brrr.“ Všechny tyto výrazy dělají text přístupnějším
a umožňují se do situací lépe vžít, protože jsou blízké jak běžné mluvě, tak mluvě dětí. Právě
ty často užívají citoslovce nebo za sebe skládají stejná slova a zesilují tím jejich důraz.
Objevuje se to například u výstupu blesku, když říká: „Už si asi do smrti smrťoucí do ničeho
nebřinknu.“
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5.1.6 Vztahová dynamika
Jednotlivé postavy vystupují v určitých rolích a vzájemně vytváří dynamiku, která
hýbe celým dějem. Hlavní aktéři, kterými jsou tedy dva skřítkové, vystupují vůči vnějšímu
světu vždy společně ať už se jedná o komunikaci s vedlejšími postavami nebo řešení situací,
které se jim naskytnou. Pokud vystupují proti sobě, jedná se většinou o odlišný názor v řešení
konkrétního problému. Obvykle se chvíli dohadují, poté každý vyzkouší s menším nebo
větším úspěchem svůj nápad, ale nakonec se opět spojí a právě díky vzájemné pomoci
naleznou řešení. V konkrétním díle se většinou objevují 2 nebo 3 vedlejší postavy, které jsou
nositeli určitých charakterových vlastností a aktivně se účastní děje. Objevují se opakovaně
v různých částech děje, prvním výstupem se většinou představí a v dalších výstupech
potvrzují konkrétními činy své vlastnosti z prvního výstupu.
Postavy splňují svým charakterem některé z funkcí opakující se v různých podobách
ve všech pohádkách, které sestavil V.J. Propp. „Z mnohotvárného celku lidových podání
zvolil syžety tzv. kouzelných pohádek, neboť v nich shledal nejvíce specifických znaků (např.
nadpřirozené prvky), výraznou a podle určitých zákonitostí skloubenou kompozici, zřetelnou
typologii postav a v podstatě ustálený okruh motivů.“56 Při zkoumání jejich vnitřní struktury
došel k závěru, že „se mění pojmenování (a s nimi atributy) jednajících osob, nemění se jejich
činnosti neboli funkce. Z toho vyplývá, že pohádka často připisuje stejné činnosti různým
postavám. To nám umožňuje zkoumat pohádku podle funkcí jednajících osob.“57 Ty lze nalézt
i v dalších pohádkových příbězích, včetně analyzovaného televizního Večerníčku. Funkcí je
celkem 31, všechny ale nemusí být nutně přítomné. Některé jsou zcela vynechány, a nebo se
slučují a spojují do činnosti jedné postavy tak, aby to nebylo rušivé, ale zároveň byla
zachována vnitřní struktura pohádky. To je typické i pro analyzovaný příběh, kde se objevuje
5 postav a tak je nutné některé funkce s nimi spojené sloučit. Při popisu vyskytujících se
funkcí budu vycházet z klasifikace V. J. Proppa a jeho terminologie.58
V analyzovaném díle po sobě následují tyto funkce:
1) Jednomu ze členů rodiny se něčeho nedostává nebo by něco chtěl mít.
Členy rodiny jsou zde nahrazeni hlavními hrdiny, kteří by chtěli mít koláč.59
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PROPP, V. J.: Morfologie pohádky a jiné studie. Jinočany. H&H, 2008, s. 321-322
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V tomto schématu nejsou hlavní hrdinové rozlišováni jako 2 samostatné postavy, ale vystupují společně.
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2) Neštěstí nebo nedostatek jsou sděleny. K hrdinovi se někdo obrací s prosbou nebo
rozkazem. Je odeslán nebo propuštěn.
Zde tuto funkci hrají opět hlavní hrdinové, když si sami určí, že si koláč udělají.
3) Hrdina opouští domov.
Aktéři se vydávají shánět ingredience potřebné na koláč. V několika záběrech je ztvárněna
i samotná cesta.
4) Hrdina je podroben zkoušce, vyptávání, je napaden apod., čímž se připravuje
získání kouzelného prostředku nebo pomocníka.
Hrdinové jsou podrobeni celkem 3 zkouškám. Jejich protivníci jsou posléze dárci. Při
první zkoušce bojují se včelou, při druhé svou chytrostí přelstí veverku a při třetí
pomohou blesku z hrnce. V postavě blesku lze nalézt i funkci škůdce, ale ne zcela
typického, protože nechce škodit, ale v dané situaci je nebezpečný.
5) Hrdina reaguje na činy budoucího dárce.
V tomto případě hrdinové obstojí ve zkouškách.
6) Hrdina dostává k dispozici kouzelný prostředek.
Hrdinové v našem případě nezískávají kouzelný prostředek, ale ingredience na koláč,
kterými jsou med a ořech. V situaci s bleskem získávají pomocníka, který jim posléze
vyřeší jejich problém, kterým je rozbití ořechu.
7) Počáteční nedostatek nebo neštěstí jsou zlikvidovány.
Hrdinové mají potřebné ingredience a mohou si upéci koláč, čímž příběh vrcholí.60
Ačkoliv se jedná o krátký animovaný film, objevují se zde základní funkce, které analyzovaný
Večerníček spojují s „kouzelnými pohádkami.“

5.2 Čtyři uši na mezi
5.2.1 Synopse dílu
Hlavními hrdiny jsou zajíc Hejásek a králík Jujdásek, kteří žijí ve společném domečku
na mezi a zažívají spolu různá dobrodružství. V analyzovaném díle, který se nazývá „Jak si
notovali“, se rozhodnou udělat velký úklid. Oba se probudí s dobrou náladou a se stejným
60

Názvy funkcí jsou shodné s pojmenováním V. J. Proppa. Odlišuje se očíslování, které se neshoduje s pořadím
všech 31 funkcí, určených Proppem, ale s pořadím funkcí v analyzovaném díle. (Propp, V. J.: Morfologie
pohádky a jiné studie. Jinočany. H&H, 2008, s. 30-56).
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nadšením se pustí práce. Jujdásek jde s kbelíkem ke studánce pro vodu, zatímco Hejásek se
začne probírat nádobím a špinavým prádlem. Scéna se přesune ke studánce, ke které zvesela
cupitá Jujdásek. Kousek od ní ale zakopne a skutálí se z kopce až k ní. Když dopadne, na
hlavu mu spadne kbelík. Začne chodit poslepu tam a zpátky až narazí do kmene stromu a opět
upadne. Hlavu má stále v kbelíku, ale nyní je vzhůru nohama a snaží se dostat ven. Náraz do
stromu vyruší vosu, která rozčileně přilétne k Jujdáskovi, nakopne ho a dostane záchvat
smíchu. Jujdásek se lekne, nadskočí, při tom se otočí zpátky na nohy a kbelík mu spadne
z hlavy do studánky. Voda, která vystříkne od kbelíku, vosu zamáčí a shodí na zem, což ji
znovu rozčílí. Jujdásek pak vyděšeně uteče od studánky a vosa ho pronásleduje až k domečku.
Tam mezitím Hejásek vynáší ven vše potřebné na praní a scény obou aktérů se spojí, když
Jujdásek narazí do Hejáska, oba se zatočí a upadnou. Vosa zpočátku vypadá útočně, ale
nakonec se jim jen vysměje a odletí. Hejásek vstane jako první, zatímco Jujdásek je stále
schovaný pod kopou špinavého prádla a celý se třese. Hejásek si ho začne dobírat, že vylil
všechnu vodu, a potom ho znovu pošle ke studánce. Jujdásek je vystrašený a smutný, ale
nakonec do lesa ke studánce jde. Hejásek začne prát a věšet prádlo, u toho ho pozorují a místy
mu pomáhají šnek a moucha. Po nějaké době dostane Hejásek strach, že se kamarádovi něco
stalo, a pošle mouchu, aby jej šla zkontrolovat. Jujdásek se mezitím opatrně plíží ke studánce
a v okamžiku, kdy nabírá vodu, uvidí mouchu, splete si jí s vosou a opět s křikem uteče. Když
dobíhá k chaloupce, Hejásek těsně před tím vylije na zem zbytek vody ze džberu. Jujdásek po
ní uklouzne, upadne a znovu vylije všechnu vodu. Chvíli sedí celý mokrý a rozčílený v kaluži,
zatímco Hejásek se mu směje, ale pak vstane a pustí se do práce. Vběhne do chaloupky
a z okna začne vyhazovat nádobí na mytí. Hejásek ho venku chytá a během mytí slouží jako
jakýsi věšák na nádobí. Jujdásek nejdříve umyje nádobí, pak připraví večeři a po jídle jdou
všichni spát.

5.2.2 Charakteristika postav
Hejásek
Jedná se o zajíce hnědé barvy, který je vysoký a hubený. Pohybuje se ve vzpřímené
poloze a chová se spíše jako člověk než zvíře. Mezi základní vlastnosti, které tato postava
nese, patří pragmatičnost, systematičnost a manuální zručnost. Chybuje minimálně a většinou
jsou to jen drobné omyly, které nejsou nijak zdůrazněny. Důrazem mám na mysli výraznější
hudbu nebo delší záběr v detailu. Když dojde k nějaké větší chybě, způsobí mu ji většinou
Jujdásek. Se systematičností souvisí i smysl pro pořádek. Vůči druhému aktérovi vystupuje
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dominantně a opět se nabízí přirovnání ke vztahu rodiče a dítěte. Hejásek je tedy v pozici
rodiče, který má věci pevně pod kontrolou a ještě stihne dávat pozor na svého kamaráda. Také
je většinou iniciátorem a následným koordinátorem všech aktivit. V analyzovaném díle je to
právě on, kdo rozhodne, že bude potřeba uklidit a Jujdásek se posléze bez odmlouvání pustí
do práce. Hrdinové se v malé míře představují svými činy v různých situacích, což má při
tvorbě charakteru postavy za následek nutnost velkého využití indexických znaků. Zde jsou
vtisknuty převážně do podoby domečku a jeho polovin, které konkrétní aktéři obývají. Již na
první pohled je mezi nimi znatelný rozdíl. Hejáskova polovina je zvenku i zevnitř kvalitně
postavená, venku rovně a pevně poskládané plaňky, uvnitř bíle vymalované stěny a pěkně
vypadající postel se skříní. Podoba jednotlivých předmětů je do detailu vypracována. Objevují
se tak například odlišné tvary rámů zrcadel, kdy Hejáskovo je ve tvaru čtverce a Jujdáskovo je
kulaté. Dle J. Černého je čtverec symbolem pořádku, organizovanosti nebo racionálního
myšlení, což by také dokreslovalo Hejáskovy povahové rysy.61 Uprostřed místnosti se
nacházejí předměty jako stůl nebo kamna, které mají neutrální podobu. Na konkrétních
polovinách je vše doplňujícími znaky, které dotváří charakter postav. Hejáskova strana je
navíc vždy uklizená a vše je složeno na svých místech, což ilustruje jeho smysl pro pořádek.
V celkovém vyznění, kdy je Hejásek představován jako hrdina s převážně kladnými
vlastnostmi, je příjemci předávána jasná informace, že kromě praktičnosti a píle je také
důležitý pořádek. Z pohledu kamery směřuje pravá polovina domečku, kterou obývá právě
Hejásek k lesu, tedy k místu, kde předtím bydlel. Dalším indexickým znakem původního
domova jsou listy dubu na pravé části střechy.
Jujdásek
Tento aktér je malý, podsaditý králík s dlouhýma ušima a bílou srstí s černými fleky.
Stejně jako druhý aktér se chová jako člověk a nese určité vlastnosti. Chová se roztržitě a
působí nešikovně. Neustále padá nebo něco rozbíjí a v jeho blízkosti je chaos. Zároveň jedná
spontánně a chce pomáhat, což ale často přináší jen větší komplikace. Právě jeho chyby jsou
často zdůrazněny hudbou nebo detailním záběrem a místy jsou využity na vtipné situační
gagy.62 Vůči Hejáskovi je většinou submisivní a naslouchá jeho vedení. Jistou dominanci ale
přebírá při vzájemných hádkách, kdy neřeší nijak konstruktivně daný problém, ale přímo
a často až agresivně útočí. Tím Hejáska zaskočí a získá nad ním převahu. Hádky jsou vždy
61
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přehlídkou výpadů na vzájemné nedostatky doplněné o nadávky jako například „mamlas“
nebo „darebák“. V analyzovaném díle nedochází k většímu konfliktu, ale ať už menší nebo
větší hádky jsou součástí všech dílů. U Jujdáska se spojují jak rysy dítěte tak některé ženské
atributy, kterými jsou například zmiňovaná spontaneita nebo vyšší emotivnost. Dětské rysy
lze vysledovat častěji. V analyzovaném díle je to například ve scéně, kdy jej Hejásek pošle
ještě jednou pro vodu ke studánce. Jujdásek má strach a expresivně dává najevo, že se mu
nikam nechce. Dívá se do země, ruce má sepnuté za zády a špičkou nohy nervózně přehrabuje
před sebou. Hovoří potichu, trochu koktá a k tomu hraje smutná až tragická hudba. Nakonec
stejně musí jít a scéna vrcholí, když Hejásek sundá Jujdáskovi ponožku, která se mu zavěsila
za uchem. Potvrdí tak svoji roli rodiče, který dá nejdříve příkaz a následně potvrdí svoji sílu,
když upraví Jujdáskův vzhled. Dalším faktorem, který dotváří Jujdáskův charakter je trvalá
nespokojenost s malou výškou. Často se od toho odvíjí jednotlivé gagy nebo i tematika celého
dílu jako to je například v dílu „Jak se měřili“. Většinou se snaží různými způsoby změnit
svoji výšku a zřídka se objevují scény, kdy by ocenil výhody své postavy. Podobně je tomu
i u Hejáska, který by chtěl být zase menší. Svoji přirozenou podobu vidí oba aktéři nejčastěji
jako neuspokojivou a příjemci se tak může dostávat zpráva, že je lepší přizpůsobit se určitým
měřítkům než přijmout vlastní podobu.
Stejně jako u druhého aktéra nese i Jujdáskova polovina domečku indexické znaky, které
dokreslují jeho charakter. Stěny jsou uvnitř i venku spleteny z proutí a místy jsou přibitá
prkna. Uvnitř nejsou stěny vymalované a postel i skříň je sbitá z šedivých prken. Ta jsou
navíc přibita křivě a s mezerami. Na jeho polovině je vždy nepořádek a nic není srovnáno.
Některé prvky se zcela odlišují a některé jsou až na drobné detaily téměř stejné. Je vidět
například jasný rozdíl v podobě postelí, zatímco peřiny se liší pouze barvou.
Vedlejší postavy
V jednotlivých dílech se některé postavy opakují a některé mění. Vždy se ale jedná o
různé druhy hmyzu jako mouchy, vážky apod. Velikostně jsou menší než hlavní aktéři.
Výjimkou je šnek, který se objevuje beze změny ve všech dílech a vystupuje jako určité
pojítko. Tyto postavy buď hlavní aktéry pozorují nebo jim pomáhají, ale minimálně zasahují
do děje a ovlivňují ho. Spolupráci vždy iniciují hlavní hrdinové a vedlejší postavy je
následují. Analyzovaný díl je v tomto určitou výjimkou, kdy vosa a posléze moucha částečně
vyvolají situační gag. S nevýrazným vystupováním souvisí i jejich ústní projev.
V jednotlivých dílech nemluví vůbec nebo se místy zapojí několika větami pouze jeden
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z nich. Věty nejsou nikdy směrovány k hlavním aktérům, ale jsou spíše nepřímým dialogem
nebo monologem vysvětlujícím situaci.

5.2.3 Hudební znaky
V celém díle se objevuje několik delších motivů, které více či méně korespondují se
situací. Mezi nimi jsou úseky, kdy se hudba mění téměř po taktech, tzn. po několika
vteřinách, a slouží jako pozadí. Svým charakterem ale ne vždy koresponduje s dějem. Ani u
konkrétních motivů není použita gradace a vyvrcholením bývá často gag, kdy je k probíhající
melodii pro zdůraznění přidán například zvuk bicích. Gag také slouží k oddělování jak
dějových tak hudebních motivů. V jiných místech není melodie výrazně přerušena a plynule
přechází do dalšího motivu. Ticho není na rozdíl od druhého Večerníčku používáno ani pro
oddělování jednotlivých motivů ani pro vytváření určité atmosféry. Hudba tedy prochází bez
pauzy kontinuálně celým dějem.
Úvodní i závěrečná znělka je postavena na bázi big bandu s vokální sborovou složkou
a obě části trvají přibližně 30 vteřin. Samotná hudba je v úvodu slyšet přibližně 1 vteřinu a
potom již začínají titulky i mluvené slovo. Je použito několika kódů najednou, přičemž
dominantním kódem je mluvené slovo a hudba slouží jako pozadí, i když je sama o sobě
výrazná. Závěr dílu má složení kódů podobné. Obsahuje psaný text v podobě titulků a stejnou
znělku jako v úvodu. Hudba se ale stává dominantním kódem, protože zde není použito
žádného komentáře.
Úvodní záběr na mez je podobný ve většině dílů a je použit i stejný hudební motiv. Jde
o jednoduchou melodii trvající přibližně 9 vteřin, která podmalovává klidný děj. Použity jsou
flétna, klarinet, bicí a klávesy. Současně s motivem začíná i komentář.
Dalším motivem, je středně rychlé blues trvající 7 vteřin. Zní ve chvíli, kdy oba aktéři vidí
nutnost úklidu a bezradně se dívají na nepořádek uprostřed domečku. Hudba koresponduje
s napjatou situací. Motiv je ukončen gagem, kdy Jujdásek vytáhne kbelík a celá kopa
nepořádku začne padat na zem.
Dalších 23 vteřin je slyšet rychlé jazzové country, které dokresluje jak Jujdáskovo
pracovní nadšení tak i jeho radost a aktivitu. Opakovaně zazní ještě jednou a to ve chvíli, kdy
Jujdásek myje nádobí a to po dobu 28 vteřin. Je to jeden z mála motivů, který se objevuje i
v jiných dílech. Většinou je to spojeno s jakoukoliv činností, kterou tento aktér vykonává a
lze to tak považovat za indexický znak s ním spojený. Koresponduje také s jeho povahou,
protože navozuje dojem zrychlené aktivity a zapálení bez ohledu na okolnosti, což je typické
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právě pro hrající si děti. Zároveň tato melodie připomíná hudbu z filmové grotesky a konotuje
vtipné scénky spojené s drobnými nehodami hlavního hrdiny, což lze opět spojit s Jujdáskem.
Právě on zde většinou vytváří svými výstupy situační gagy. Motiv je opět zakončen gagem,
kdy Jujdásek zakopne, skutálí se ke studánce a na hlavu mu při pádu spadne kbelík.
Různé tempo a jeho změny pomáhají dokreslovat atmosféru situace. Výrazným
zpomalením tempa je například navozeno napětí, když Jujdásek chodí podél studánky
s kbelíkem na hlavě. V okamžiku, kdy začne utíkat před vosou, se tempo opět zrychlí.
Dokresluje tak akci, která probíhá na obraze. Další ucelený motiv trvá 15 vteřin.
Koresponduje s vnitřním stavem Jujdáska, když má jít znovu ke studánce. Klavír hraje
jazzovou melodii v mollové tónině, která působí smutně a melancholicky.
Hned na to navazuje klidná a optimistická melodie, spojená s Hejáskovou činností.
Poprvé zazní, když Hejásek pere prádlo za asistence mouchy a šneka a trvá 21 vteřin. Posléze
zazní v délce 22 vteřin ve scéně, kde Hejásek chytá nádobí létající z okna. Objevuje se
opakovaně i v dalších dílech a dá se tak považovat za indexický znak Hejáska. Ve scéně
s praním je navozen dojem aktivity spojené s klidem a rozvahou. Chytání nádobí připomíná
vtipné cirkusové vystoupení, ale i přesto je znovu potvrzena Hejáskova převaha, protože
zachraňuje situaci.
Většina dílů je postavena na situační komice, jednotlivé hudební motivy jsou proto
krátké a často se obměňují. Analyzovaný díl má pevnější dějovou linku a tak se objevuje i
více delších, opakujících se motivů, které dokreslují atmosféru některých scén.63

5.2.4 Obrazové znaky
Temporální vztahy
Celý díl trvá 5,5 minuty a skládá se přibližně z 80 záběrů v délce od 1 do 12 vteřin.
Nejčastěji se objevují záběry v délce 3 a 4 vteřin, ale častěji se vyskytují i dlouhé záběry od 8
do 12 vteřin. U kratších záběrů od 2 do 3 vteřin dochází buď k rozvíjení děje nebo
k opakování. Na rozdíl od druhého Večerníčku dochází k opakování v menší míře a vždy se
jedná o záběr celku a pak některého detailu nebo obráceně. Identické záběry se vůbec
nevyskytují. Záběry v délce od 8 do12 vteřin se používají jak k popisu a vysvětlení dané
situace, tak k rozvinutí akce. Pro dojem akce se zde méně používají časté střihy. Spíše jsou
63

Rozbor hudebních znaků byl na základě ústního sdělení Johany Žižkové, která je odbornicí na hudební
kompozici a interpretaci hudebních děl, rozšířen o řadu poznatků, které by autorce byly jinak málo dostupné. Za
poskytnuté poznatky tímto děkuji. Za práci s hudebními znaky v rámci komplexního komunikátu a za
interpretaci obou Večerníčků z hlediska hudební semiózy je již odpovědná autorka.
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použity dlouhé záběry, které dávají prostor pro rozvinutí momentálního děje nebo pro
přípravu následujícího gagu. První případ ilustruje například scéna, kde Hejásek pere a věší
prádlo. Kamera nejdříve zabírá celek a potom se přibližuje k jednotlivým postavám, tedy
k Hejáskovi, mouše a šnekovi. Jednotliví aktéři se přesouvají a věnují se různé činnosti, což
navozuje dojem rychlosti a akce. Scéna, kde Jujdásek nabírá vodu ze studánky a lekne se
mouchy, danou situaci rozvíjí a zároveň ji připravuje na následující gag. Jujdásek totiž utíká
směrem k domečku, kde potom uklouzne na vodě, kterou chvíli před tím Hejásek vylil na
zem.
Navazování záběrů hraje také svoji důležitou roli. Jak už bylo řečeno, pro zachování
logiky děje je nutné, aby se některé prvky shodovaly. Zde jsou spojovacími prvky různé
předměty, jednotlivé postavy a text. Hudba zde nehraje tak významnou roli, protože většinou
nepodporuje děj. Záběry jsou díky ní spojeny jen v několika déle trvajících motivech. Jedná
se například o smutnou melodii na klavír ve scéně, kdy je Jujdásek nešťastný, že má jít znovu
ke studánce. Děj se odehrává na 3 místech a to uvnitř domečku, poté venku vedle domečku
a u studánky. Při přechodech z domečku ke studánce je spojovacím prvkem kbelík, který je
nejprve detailně zabrán v jednom záběru a posléze ho drží Jujdásek v ruce. Při prvním
příchodu ke studánce navíc pronese: „Jémine, studánka.“, čímž příjemce ujistí, v jakém
prostoru se nachází. Při přesunech vně a dovnitř domečku záběry většinou nespojuje jeden
konkrétní předmět, ale některý z těch, které se na záběru objevily. Většinou jsou to předměty,
které jsou posléze vyprány nebo umyty. Podle Valušiaka souvisí jednota rekvizit se
zachováním charakteru jednoty prostoru.64 „Velice podstatná je péče o nápadné, „hrající“
rekvizity a zejména ty rekvizity, které mají aktéři v ruce.“65 V analyzovaném díle došlo ve
2 případech k narušení této jednoty. V prvním případě v jednom záběru Hejásek vylévá vodu
z kbelíku a za několik dalších záběrů začne Jujdásek umývat nádobí. Voda se tak objeví
v kbelíku, aniž by pro ni někdo došel ke studánce. Další chyba se objevuje ke konci dílu, kdy
aktéři přinášejí vyprané a umyté věci do domečku. Nádobí, které Hejásek vnáší dovnitř je
jiné, než bylo v předchozích záběrech umýváno. Nedodržení jednoty rekvizit je často dobře
viditelné a působí na příjemce rušivě.
Děj probíhá v rychlém rytmu a tomu odpovídá i způsob oddělování jednotlivých
záběrů. V celém dílu je užíváno ostrého střihu. Ten příjemce přesouvá rychle a bez přípravy
do dalších záběrů a dalších scén. Roztmívání a zatmívání je použito pouze na začátku a na
konci celého dílu. Na začátku je tímto střihem oddělen konkrétní děj a úvodní představování
64
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hrdinů. Konec dílu, kdy všichni aktéři společně usínají, končí zatmíváním. Konotuje to konec
celého dílu i noc a čas spánku.
Spaciální vztahy
Analyzovaný díl je stejně jako ostatní barevný a jedná se o kombinaci kreslené
a ploškové animace. Každý záběr je zcela zaplněn, ať se jedná o celek nebo detail. Jako celek
jsou zabírány mez s domečkem a v analyzovaném díle navíc les a studánka s okolím. Záběr je
většinou přibližně v polovině horizontálně rozdělen. Ve spodní části se nachází zem a v horní
části obloha. Při detailních záběrech je dodrženo rozmístění naznačené v celku a pozadí je tak
odvislé od místa, kde se zrovna daný aktér nalézá a z jakého úhlu je zabírán kamerou. Pozadí
je ve všech dílech stejné a přítomnými druhy rostlin to připomíná letní měsíce. Žádným jiným
způsobem není naznačena doba, ve které by se děj mohl odehrávat, což navozuje dojem určité
bezčasovosti. Samotný děj ale není vázán svou strukturou na různá roční období, takže s tím
tato obrazová bezčasovost koresponduje. Naopak rozdělení na mez a les je dobře viditelné
a jak celkové tak detailní záběry obsahují indexické znaky, které to dokreslují. Při celkových
záběrech je mez na levé straně, rostou na ní převážně kvetoucí rostliny a do horní poloviny
záběru zasahuje bezový keř. Pravá strana je vyhrazena lesu, rostou tam traviny a zelené
rostliny podobné kapradinám a do horní poloviny zasahuje borovice. Jak bez tak borovice
jsou nejen indexickými znaky meze a lesa, ale také konotují místa, kde před tím bydleli hlavní
hrdinové. Detailní záběry meze a lesa obsahují rostliny typické pro dané místo a je možné se
díky nim lépe zorientovat. Jak celkově tak detailně je zabírán i interiér domečku, který hraje
při dokreslování charakteru hrdinů skrze indexické znaky důležitou roli. Pouze předměty
uprostřed místnosti mají neutrální podobu. Po stranách již všechno koresponduje s daným
aktérem a rozdíl se dá většinou nalézt i v detailech jakým je například odlišný tvar rámu
u portrétu rodičů. I vnější vzhled domečku koresponduje s charakterem obou hrdinů.
Konotace spojené s podobou domečku a jednotlivými aktéry jsou zmíněny u charakteristik
jednotlivých hrdinů.
V záběrech se objevuje nejčastěji 2 až 5 předmětů, které aktéři používají pro svoji
konkrétní činnost. Většinou se jich objevuje více najednou, než je možné hned použít, a tak
dochází k jejich zapojení postupně v následujících záběrech. Větší množství předmětů se také
používá pro zesílení dramatičnosti situace. Ve scéně, kdy se aktéři rozhodnou uklidit, je
indexem nepořádku kopa různých věcí z domácnosti, které leží uprostřed místnosti a sahají
téměř až ke stropu.
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Vzhled rostlin i jiných předmětů je velice blízký jejich reálné podobě jak tvary tak
barvami. Pampelišky tak mají žluté květy a vykrojené listy, hrnky barevné puntíky a talíře
jsou bílé. Předměty z domácnosti, které aktéři používají, korespondují velikostně s jejich
postavami a vyhovují tak reálným poměrům. Týká se to postelí, židlí nebo například hrnků.
Rostliny jsou naopak ztvárněny v nereálném poměru. Pampelišky i traviny jsou větší než
hlavní aktéři. Poměry velikostí je možné zkreslovat bez většího narušení prostorové logiky.
Patří to také mezi hojně využívané techniky animované tvorby. V tomto případě to může
místy působit rušivě, protože jsou vedle sebe zobrazeny reálné předměty a nereálné rostliny.
Příkladem nepoměru je závěrečná scéna, kdy Jujdásek prostírá stůl. Pokládá na něj 2 květy
jetele, 2 čtyřlístky a hlávku zelí. Květy jetele i čtyřlístky jsou stejně velké jako hlávka zelí.
Matoucí je v tomto případě i komentář, který zní: „Jujdásek mezi tím připravil pravou
hostinu. Voňavé kvítky jetele, hrst čtyřlístků a šťavnatý lupen zelí.“ Pojmenování jednotlivých
prvků může být poučné, ale zároveň by mělo korespondovat s obrazem. Postavy nesou
základní rysy, které je jasně spojují s jejich reálnou předlohou, více jsou pak již dotvořeny dle
daných potřeb. Moucha i šnek jsou tedy menší než hlavní aktéři, ale zároveň jsou větší než ve
skutečnosti, aby na nich dobře vynikly všechny znaky.
Paralelní kódy s mluvenou řečí
Mimika i gestika jsou součástí komunikace všech postav. U hlavních hrdinů mají spíše
doprovodnou funkci a téměř nikdy nefungují samostatně. U vedlejších postav hraje neverbální
komunikace naopak nezastupitelnou roli. Až na výjimky nepoužívají mluveného slova a svá
sdělení vyjadřují pouze neverbálně. Příkladem je scéna, kdy se moucha snaží Jujdáskovi
gestikulací naznačit, že si ji spletl s vosou. Nejdříve mává před sebou rukama na znamení, že
se stal omyl a posléze je bezradně roztáhne podél těla, protože se jí Jujdáska nepodařilo
přesvědčit.66 Vedlejší postavy také skrze svá gesta a mimiku dokreslují atmosféru. Ve scéně,
kde Hejásek stojí ověšený nádobím naznačuje moucha svými otevřenými ústy údiv nad danou
situací a dodává jí mírného napětí. Ve scéně, kdy vyhlíží Jujdáska, zase přiloží ruku k čelu,
čímž posiluje dojem hledění do dálky.
Oči, obočí a ústa jsou u všech aktérů ztvárněny stejně. Výjimkou je pouze hmyz, který
má větší oči. Mimika je tak u všech podobná. Oči téměř nevyjadřují emoce a spíše svým
úhlem pohledu naznačují, co je momentálně středem pozornosti. Přispívají tak k lepší
orientaci. Obočí oproti tomu pomáhá vyjadřovat emoce jako strach, vztek nebo překvapení.
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Všechny ztvárněné druhy hmyzu mají vždy jeden pár končetin přetvořen na ruce a naznačeny jsou i prsty.
Tyto končetiny pak používají podobně jako lidé, uchopují tedy předměty nebo gestikulují.
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Ústa jsou používána nejčastěji. Vyjadřují základní emoce, jakými jsou radost, překvapení
nebo smutek. Při dialozích se navíc pohybují synchronně se zvukem.
Gestikulace nekoresponduje tolik s vnitřními pochody aktérů, ale spíše doprovází
konkrétní dialogy. Když například Hejásek hovoří směrem k Jujdáskovi a komentuje hezký
den a jejich přátelský vztah, ruce střídavě vzpíná k nebi a pak natahuje směrem k Jujdáskovi.
Pohyby rukou také podtrhují některé charakteristické rysy postav. Hejásek má například při
hovoru s Jujdáskem ruce často opřené v bok, což konotuje jeho dominantní roli. Jujdásek zase
často doprovází svůj údiv nebo překvapení přiložením prstu na rty, což působí dětinsky.

5.2.5 Znaky v mluveném textu
Celkem je v analyzovaném díle použito přibližně 400 slov, 200 jich připadá na přímý
dialog a 200 na nepřímý. Na úvodní představení hrdinů je použito 56 slov. Dochází zde
k vysvětlení, odkud se hlavní aktéři vzali a jak se jmenují. V konkrétním ději slouží komentář
převážně k vysvětlování daných situací. Na začátku například přivádí diváka do děje slovy:
„Byla jedna voňavá tichá mez. Tedy tichá byla, dokud se tu neusadili Hejásek s Jujdáskem.
A včera bylo nejhůř, ti dva stavěli domek a rámusu při tom nadělali až běda.“ Příjemce je
tedy zorientován v prostoru i čase a je možné rozvinout konkrétní děj. Věta, která komentuje
včerejší stavění domku odkazuje na dění v minulosti, což je typické pro většinu dílů. I když je
každý díl spojen s odlišnou aktivitou, zároveň jsou všechny částečně provázané a aktéři někdy
ve svých dialozích odkazují na minulost. Je tedy nutné, aby bylo nepřímým dialogem
zopakováno, co se před tím dělo. Komentář také někdy popisuje situaci, která v současné
chvíli probíhá na obraze jako například ve scéně, kdy Hejásek pere. Záběr trvá 12 vteřin,
první polovinu podmalovává pouze hudba a pak nastoupí komentář: „Hejásek pral, sluníčko
svítilo a moucha vyhlížela.“ V tomto případě nepůsobí jednota záběru a komentáře rušivě,
protože by byl dlouhý a klidný záběr bez textu pravděpodobně zmatený. I na jiných místech
komentář spojuje klidné úseky nebo popisuje probíhající děj, aniž by text působil nadbytečně.
Odlišná je ale situace u vnitřních monologů hlavních aktérů, které jsou popsány právě hlasem
komentátora. Samotná situace i výraz v obličeji dávají tušit, co se odehrává a text ve znění:
„Smál se Hejásek a Jujdásek se trošilinku urazil, ale že nechtěl kamarádovi kazit náladu,
jenom vyhrkl (…)“, působí nadbytečně. Dokládá to ale jednu z charakteristických vlastností
tohoto Večerníčku, která se objevuje ve více kódech a tou je explicitnost. Vše je přesně a plně
řečeno, nakresleno i zhudebněno. Souvisí to se samotnou strukturou děje, který nemá pevnou
linku, a proto musí být ostatní kódy jasné a srozumitelné.
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Přímé dialogy užívají pouze oba hlavní hrdinové a často slouží k okomentování
proběhlé situace jako tomu je například ve scéně, kdy Jujdásek uklouzne na kaluži vody.
Hejásek se začne smát a dodá: „Já myslel, že budeme mýt nádobí a ne se koupat.“ Tyto
ironické poznámky následují většinou po nějakém situačním gagu. Častěji jsou směrovány na
Jujdáska, což jen koresponduje s jeho nešikovností a submisivností a zároveň to potvrzuje
silnější pozici Hejáska. Kromě vzájemné komunikace je text z úst hlavních aktérů používán
také ke zvýšení naléhavosti situace jako je to například ve scéně, kde před sebou Hejásek
roztáhne špinavý ubrus a říká: „Už aby tu byl Jujda s vodou. Čeká nás velké prádlo.“ Již
samotný špinavý ubrus konotuje nutnost vyčištění, komentář pronesený vážným hlasem
v pomalém tempu tomu ještě dodává na dramatičnosti.
Pokud neslouží text ke zvýšení naléhavosti situace, není mu dán zvláštní prostor a je
užíván současně s hudebním doprovodem. Nepřímý dialog se nejčastěji objevuje v klidných
scénách, zatímco přímý je spojen s určitou aktivitou nebo následuje po situačním gagu.
V přímých dialozích užívá citoslovcí pouze Jujdásek a to ve spojení se situací, kdy je
překvapený nebo má strach. Zazní tak slova jako „jémine“ nebo „jéminkote“. Místy se také
objevují nespisovné koncovky jako „umyju“ nebo „ (…) , to byl ten nejlepší nápad, co nás
kdy napad.“ Většina textu je ale psána spisovně a výplňková slova také nejsou téměř
používána.

5.2.6 Vztahová dynamika
Ačkoliv má analyzovaný díl naznačenou dějovou linku, slouží motiv spíše pro
otevření zápletky a dále jsou již výraznější jednotlivé scény. Stejně je tomu i v ostatních
dílech. Tyto scény mají většinou určité propojení, ale nevytvářejí souvislý děj s určitým
začátkem, prostředkem a koncem. Obraz je dominantním kódem, ale také hudba i jazyk hrají
důležitou roli. Ve většině záběrů se objevují všechny zmíněné kódy najednou, což má někdy
za následek jistou přesycenost a ani jeden z kódů nemůže vyniknout. Zároveň je tak neustále
přitahována příjemcova pozornost a stejně je tomu při výstupech obou aktérů.
Jednotlivé scény se odvíjejí převážně od jednání hlavních postav, zatímco vedlejší
postavy nejsou aktivními tvůrci děje. Většinou pouze nějakým způsobem pomáhají nebo
sledují situaci a svou mimikou pomáhají dokreslovat atmosféru. V každém díle se objevují
2 až 3 vedlejší postavy a některé se opakují. Hlavní aktéři se věnují konkrétní činnosti
okrajově nebo vůbec a většinou jde spíše o vyjadřování určité nálady a emocionálního
rozpoložení. Téměř nikdy nevystupují společně proti vnějšímu světu, ale vše se naopak odvíjí
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od jejich vzájemného vztahu. Nepřítomnost děje i pasivita vedlejších postav jsou značně
omezující a tak jsou některé scény zbytečně protáhlé a někdy vypjaté. Nejčastěji se oba aktéři
snaží různými způsoby změnit svůj vzhled nebo se z nějaké příčiny pohádají a rozejdou.
V dalším díle k sobě opět hledají cestu, usmíří se a naopak si vyjadřují vzájemnou náklonnost.
Často také dochází k rychlým až nečekaným zvratům jako je tomu například v díle „Jak si
vyčítali“. Jujdásek připraví Hejáskovi překvapení a chvíli se spolu radují. Situace se změní,
když Jujdásek vyskočí a nedosáhne uchem na strop, jak byl zvyklý ve svém předchozím
domečku. To ho rozčílí, začne Hejáska slovně napadat a na konci dílu se rozejdou. Podobně
končí i díl s názvem „Jak se rozhádali“, a i když se v dalších dílech zase usmíří, působí tato
ukončení depresivně a bezvýchodně. Samotné názvy dílů také korespondují s touto dějovou
neurčitostí. Objevuje se tak například pojmenování „Jak se potrápili“, „Jak se málem utopili“
nebo „Jak se zase našli“. Příjemci to tak opět může konotovat spíše určitou náladu nebo
atmosféru, ale méně již konkrétní činnost. Vzhledem k tomu, že samotné díly nemají pevnou
strukturu, která by vycházela z pravidelného opakování určitých funkcí, nelze uplatnit
Proppovo schéma.

5.3 Vyhodnocení
5.3.1 Pohádky z mechu a kapradí
Křemílek a Vochomůrka má pevně danou strukturu, která je dobře čitelná a jasně
ohraničená. Již samotný záběr nese na syntagmatické rovině konkrétní sdělení o dané
atmosféře a emocionálním stavu hrdinů. S většími celky přibývá množství předávaných
sdělení a tvoří se konkrétní děj, přičemž je stále jasně patrné uspořádání a ohraničenost scén i
sekvencí. Hudební znaky hrají důležitou roli v dokreslování atmosféry i v oddělování
jednotlivých sekvencí. Samotný děj rytmizují, čímž udržují spád a zároveň napomáhají
orientaci v prostoru a čase. Objevuje se několik motivů, které jsou ve stejné podobě
používány ve většině dílů. Úvodní a závěrečná znělka je indexickým znakem tohoto
Večerníčku podobně jako jsou jimi hlavní hrdinové.
Jednotlivé postavy mají systémově dané charaktery, většina rysů je distinktivních
a v příbězích protikladných. Když se například Křemílek bojí, Vochomůrka je hrdina
a naopak. Charaktery a svoji podobu dotvářejí převážně skrze činy. Narativní struktura, pevný
konflikt a dobře srozumitelné charaktery umožňují příjemci, aby se identifikoval s danými
postavami a skrze ně si prožil různé situace i způsoby chování. Hlavní postavy nesou odlišné
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znaky. Křemílek vystupuje často v pozici rodiče a dále u něj převažují mužské rysy. Nese
vlastnosti jakými jsou racionalita, praktičnost nebo přísnost a má dominantní postavení.
Vochomůrku charakterizuje spontaneita, hravost a emotivnost, které definují rysy dětské
i ženské. Ačkoliv jsou vlastnosti obou aktérů odlišné a dochází k menším konfliktům,
nakonec se vždy spojí a vystupují společně. Není zde preferován ani jeden z hrdinů, což staví
všechny vlastnosti a jejich uplatnění na jednu rovinu. Společné vystupování vůči vnějšímu
světu pak nabízí konotaci, kdy pro správné fungování je nutné zastoupení ženských
i mužských rysů a jejich vzájemná harmonie. Ostatní postavy slouží k identifikaci a jistému
poučení. Jsou jim připsány vlastnosti vyjadřující danou funkci v ději, ale zároveň vždy nesou
dostatečný počet znaků, které potvrzují jejich přirozený charakter. Zde k tomu slouží
indexické znaky, jakými jsou med u včely, ořech u veverky a hřmění u blesku. Nepřímým
dialogem jsou navíc opakována jména těchto postav, příjemce si tak spojí označující
a označované a to posléze doplní o příslušné charakteristiky.
Obraz dobra, zla a způsobu života dané společnosti je obsahem většiny pohádek. I
když se v tomto případě jedná o krátký animovaný film, lze ho mezi pohádky také počítat.
Nejen, že nese určitý morální apel, ale zároveň se v základu shoduje s Proppovým schématem
funkcí a rolí a dokládá „dvojí vlastnost pohádky: její překvapivá mnohotvárnost, její pestrost
a barvitost a na druhé straně její neméně překvapivá jednotvárnost a opakovatelnost.“67
Mnohotvárnost lze spatřovat v rozličných podobách postav nebo míst děje a v konkrétním
případě také ve způsobu zpracování. Opakovatelnost lze nalézt v konkrétním ději. Zde jsou
tak hlavní hrdinové, kteří něco postrádají a vydávají se z domova, aby to získali. Během cesty
jsou podrobováni různým zkouškám, za jejichž úspěšné složení jsou posléze odměněni. Když
například očistí blesk od těsta, získají tím pomocníka, který jim pak rozbije ořech. Po splnění
všech zkoušek získají, co postrádali a děj tím vrcholí. „Poznamenejme, že opakovatelnost
funkcí při rozmanitosti jejich vykonavatelů už dávno zaznamenali historici náboženství
v mýtech a věrách.“68
Tuto podobnost s mýty nacházíme v rolích aktérů a funkcích s nimi spojených,
přičemž použité kódy ji plně podporují. Většina činností se například odvíjí od daného
ročního období a rostliny jsou tak nejen ikonem odkazujícím k určité rostlině, ale také
indexem daného ročního období. Objevují se převážně na pozadí a příjemci je tak během
celého dílu potvrzováno, v jakém čase se nachází. Skrze mýty si lidé také vysvětlovali
přírodní jevy, kterým nerozuměli. Zde nacházíme téměř v každém dílu poučení o fungování
67
68

PROPP, V. J.: Morfologie pohádky a jiné studie. Jinočany. H&H, 2008, s. 26
Tamtéž, s. 26.

37

přírodního řádu. V analyzovaném díle se to týkalo například scény s bleskem, kdy byl
v přímém komentáři pojmenován jako „jev nebeskej“ a v dané situaci byl nebezpečný,
protože byl v hrnci a ne na obloze, kde je jeho místo. Přisuzování moci nad přírodními jevy
nadpřirozeným bytostem se v mýtech také často objevovalo. Určitou podobnost lze nalézt
i zde. V několika dílech se objevují hodiny s jednou ručičkou, na kterých jsou nadepsána
jednotlivá roční období. Objevují se i v analyzovaném díle, kdy ukazují na léto a tím doplňují
indexický znak z úvodního záběru, kterým jsou květy. Kromě toho mají zmíněné hodiny
i svoji symbolickou funkci, která je naznačena v prvním dílu s názvem „Kterak seřídili hodiny
s jednou ručičkou“. Na začátku děje hodiny zmizí a skřítkové se je vydávají hledat. Pátrání
a snaha o jejich opětovné získání vzbuzuje napětí a jistou naléhavost, která opadá až
s umístěním hodin zpět do chaloupky. Na mytologické rovině bychom tak skřítky mohli
považovat za strážce hodin, odpovědných za správné fungování času a přírodního řádu.
V různých podobách tak lze nalézt prvky, které řadí tento Večerníček nejen mezi „kouzelné
pohádky“, ale i mýty. C. Lévi Strauss navíc dodává, že „neexistuje žádný závazný důvod
k tomu, abychom pohádky oddělovali od mýtů, přestože mnoho společností mezi oběma těmito
žánry subjektivně vnímá jistý rozdíl, (…) Právě naopak: zjišťujeme, že vyprávění mající
v jedné společnosti povahu pohádek jsou pro jinou společnost mýty a naopak.“69
Odraz doby
První série Pohádek z mechu a kapradí byla natočena v roce 1968 a další následovaly
v letech 1971 a 1972. Hledat však obraz konkrétních historických dat v pohádkovém příběhu,
který se odehrává v bezčasém prostoru nelze, stejně jako hledat tam odraz aktuálního dění ve
společnosti. Lze však najít jisté souvislosti mezi danou dobou a jejím vlivem na obsah
i formu, i když připustíme, že „kouzelná pohádka na rozdíl od pohádek jiných odrůd
(anekdoty, novely, bajky atd.) je na elementy z denního života poměrně chudá.“70
Pohádky z mechu a kapradí vznikly za totalitního režimu, který zemi izoloval od
okolního světa a jak společenský tak mediální diskurs byl podrobován cenzuře a potřebám
státu. Právě tato izolovanost a nemožnost vyjadřovat se přímočaře však přinesla paradoxně
i některá pozitiva. Dobře viditelné to bylo s příchodem uvolnění v 60. letech, kdy byly
uvedeny i knihy, divadelní hry nebo filmy, které nebyly tolik poplatné socialistickému
realismu. Šlo naopak o osobitá díla, která často pojednávala o filozofických otázkách života.
V médiích bylo také možné vyjadřovat se k tématům, která byla před tím režimem
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cenzurována. I přes jisté změny a částečné uvolnění však stále docházelo k cenzurním
zásahům, a tak museli autoři pro zachování své autenticity hledat jiné způsoby vyjádření.
Používali k tomu různých metafor nebo obrazných zpodobení, která skrytě předávala určitá
sdělení za hranicemi cenzury a zároveň samotná díla obohacovala po formální stránce.
V analyzovaném Večerníčku nelze najít skrytá sdělení, která by narážela na konkrétní
problémy doby, ale obsahuje právě metafory nebo jiná ozvláštnění, která byla vlastní autorům
té doby. Scény jsou sestaveny tak, aby jasně podaly dané sdělení, ale zároveň je často použit
ojedinělý způsob. Například v dílu, který se nazývá „Jak dostali račí sklíčko“, mohou skřítci
skrze pohled do račího sklíčka vracet čas. Když tak udělají a děj se vrací zpět, slova i hudba
jdou pozpátku. Přidává to na autentičnosti a zároveň je to zajímavé zpestření, protože většinou
se ve filmu obrácený běh času ztvárňuje bez zvuků.
Izolovanost zase nutila autory k čerpání témat převážně z vlastního prostředí
a z historie. Úzký okruh témat zároveň často vedl k jejich hlubšímu zpracování, a do
jednotlivých děl tak byly vloženy odkazy nejen postihující smysl existence, ale také odkazy
na hodnoty sdílené v dané společnosti. Tendenci vracet se různými způsoby ke své
původnosti způsoboval právě totalitní režim, který vazby na minulost a tradice ničil
a překrucoval. Analyzovaný Večerníček tak koresponduje s dobou a skrze tradiční strukturu
pohádky oživuje a zároveň uchovává základní společenské hodnoty, které jsou v čase
neměnné a lze je opakovaně nalézt jak v pohádkách, tak mýtech.

5.3.2 Čtyři uši na mezi
Tento Večerníček nemá pevnou dějovou linku a s tím korespondují i všechny použité
kódy. Ačkoliv je děj většinou naznačen, hraje spíše vedlejší roli a dále již není dominující
průběh se svým začátkem, prostředkem a koncem, jako tomu je u druhého Večerníčku, ale
jednotlivé gagy. Ty se v sekvencích objevují nepravidelně. Nejdříve je v předcházejících
záběrech připravena situace pro jejich vyvrcholení a to je následně zvýrazněno obrazovými
i hudebními znaky. Sekvence často vrcholí buď gagem, nebo přecházejí v další bez většího
zvratu.
Hudba obsahuje několik pevných motivů, které podporují atmosféru děje a objevují se
opakovaně ve většině dílů. Z větší části však hudební znaky slouží jako neurčité podmalování,
které kontinuálně prochází celým dějem. S neurčitým dějem souvisí i téměř dvojnásobné
použití textu, které je stejnou měrou přirazeno přímému i nepřímému dialogu. Používá se buď
k vyjasnění situace nebo k jejímu doplnění, pokud je scéna klidná a delšího trvání. Paralelní
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kódy zde nejsou natolik propracovány, aby mohly nahradit verbální komunikaci, jako je tomu
u druhého Večerníčku. Obrazové znaky zaplňují podobně jako ty hudební celý prostor. Plocha
a jednotlivé scény obsahují velké množství indexických znaků, které svojí bohatostí neustále
zaměstnávají příjemcovu pozornost.
V každém díle se objevuje přibližně 5 postav, včetně hlavních aktérů. Na rozdíl od
druhého Večerníčku jednotliví aktéři téměř nevykreslují svůj charakter skrze činy, ale jsou
k tomu využívány převážně obrazové indexické znaky. Děj je postaven na vztahu hlavních
hrdinů. Vedlejší postavy nejsou aktivními tvůrci děje a jejich méněcenné postavení dokresluje
jejich velikost a němost. Až na výjimky vůbec nemluví, komunikují pouze neverbálně a vždy
se jedná o hmyz, který je menší než hlavní aktéři. Vzhledem ke slabému ději, který je navíc
ochuzen o výstupy vedlejších postav, nelze bohatě rozvíjet zápletku, a tak dochází ke zvýšené
expresivitě jednotlivých scén. Týká se to jednotlivých výstupů aktérů, podoby obrazových
znaků nebo dialogů pronesených se zvýšenou naléhavostí. V analyzovaném díle byla
například pro zdůraznění nutnosti úklidu ztvárněna uprostřed domečku kopa věcí, která sahala
až ke stropu. Konkrétní činnost je většinou zatlačena do pozadí a důležitějšími se stávají
emocionální stavy hrdinů. Často si například utvrzují přátelství a vzájemnou náklonnost, nebo
se litují kvůli svému vzhledu, s kterým jsou stále nespokojeni. Většinou ale kvůli různým
konfliktům dochází k neshodám, které vyústí v hádku a následný rozchod. Tyto hádky jsou
zvýrazněny vzájemnými urážkami nebo rvačkou. Právě silnou expresivitou, která je místy až
šokující, je příjemce vtažen do děje a prožívá konflikt spolu s hrdiny, ačkoliv byla příčina
zanedbatelná. Ostatní kódy fungují na stejném principu. Záběry jsou zcela zaplněny
obrazovými znaky a neustále se obměňují. Hudba bez pauzy podmalovává děj a komentář ho
zase rozvádí. Často jsou využity všechny kódy najednou a svým maximálním využitím drží
příjemcovu pozornost i přes prázdný děj.
Ačkoliv je pozornost poutána množstvím použitých kódů, rychlým sledem děje
a expresivitou, není splněn základní požadavek pro tvorbu animovaného filmu pro děti. „Je
nezbytné vytvořit výrazné charaktery a vyklenout dostatečně srozumitelnou dějovou linku
s dominantním konfliktem.“71 Pokud se tak nestane, je příběh pro dětského diváka těžko
srozumitelný. Kromě narativně-dramatické formy je možno vystavět příběh také jako tzv. hru.
„Hra je forma, jež zcizuje námi zavedený a zaběhnutý jazyk reality, vytváří tak pro nás dosud
neznámá – svá vlastní – pravidla hry a úkolem diváka je tato pravidla rychle pochopit, hrát
sebou, a následně pochopit i smysl celé hry tj. její záměr, poselství.“72 Animace nabízí pro
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toto deformování reality a spojování nespojitelného téměř neomezené možnosti. Tento způsob
je vhodný zejména pro dospělého diváka, který dokáže díky svým vědomostem
a zkušenostem dekódovat předložené významy.
Způsoby zpracování jsou tedy různé, ale přesto „musí mít námět stavbu příběhu. (…)
Platí to bez ohledu na žánr nebo způsob uchopení.“73 V případě pohádky je to naprosto
nevyhnutelné a dokazuje to i Proppovo schéma. Je společné nejen „kouzelným pohádkám“,
ale opakovatelnost některých funkcí lze nalézt i v podobě mýtů, „tedy obecně sdílených
příběhů, které jsou ´za´ a ´pod´ kulturní produkcí dané společnosti a představují jakési
archetypální příběhy.“74 Lidé vždy chápali svět okolo sebe právě skrze tato vyprávění a stejné
je to i dnes. Uchovávají a předávají v příbězích vlastní životní zkušenosti a očekávají stejný
přístup i od dané společnosti. Odraz této narativity lze vidět i na jakýchkoliv mediálních
produktech. Příkladem může být zpravodajství. „Fakta, jména a detailní informace se ve
zprávách obměňují denně, symbolický systém, do něhož jsou vloženy, ale setrvává – je do
zpráv pouze „převyprávěn“. Proto v hlubší struktuře zpráv můžeme odkrývat archetypální
příběhy - mýty toliko převedené do kulis denní aktuality.“75 Člověk již předem očekává
určitou strukturu, na kterou je zvyklý. Pokud ji nenajde a s ní i obvyklé jistoty, které potvrzují
platnost jeho zkušeností a představ o světě, dané sdělení nepřijme.
Večerníček Čtyři uši na mezi tuto základní mytologickou strukturu nedodržuje.
Využívá sice různých ozvláštňujících prvků, mezi které patří například již zmíněná
expresivita, ale žádný z nich nemůže nahradit nepřítomnost narativity. Příjemce je sice
upoután a zahlcen množstvím použitých kódů, ale efekt je krátkodobý. Dále již děj není veden
způsobem, na který je příjemce zvyklý, a tak pro něj bude pravděpodobně hůře uchopitelný.
Toto narušování základních struktur by korespondovalo s některými znaky
postmoderny. „Postmodernismus jako sociálně-kulturní filozofie podrývá tradiční představu
kultury jako něčeho ustáleného a hierarchizovaného. Svou podstatou se staví proti koncepci
ustálených měřítek a kánonů v umění a kultuře. Dává přednost těm projevům kultury, které
jsou pomíjivé, momentální, povrchní a obracejí se více na cit než na rozum. Postmoderní
kultura je prchavá, nelogická, kaleidoskopická a požitkářská.“76 Stejně tak by se
v analyzovaném Večerníčku daly nalézt prvky aktuálnosti nebo pomíjivosti. Týká se to
například jednotlivých gagů, které trvají několik vteřin a bez větší návazností odezní.
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V souvislosti s tímto Večerníčkem lze však nalézt zásadní shodu s postmodernou ve snaze
nabourávat tradiční struktury a další podobnosti z toho již vyplývají.
Odraz doby
Večerníček Čtyři uši na mezi vznikl v roce 2003. Mezi oběma analyzovanými díly je
tedy rozdíl 35 let. Společnost i média za tu dobu prošla mnoha změnami a zásadní odlišnosti
se odráží i ve struktuře těchto pohádkových příběhů. Čtyři uši na mezi se shodují v některých
rysech s postmodernou, jak bylo zmíněno již výše. „Je to složitý a nejasný pojem, jenž
nepřináší žádné uspokojivé tvrzení, ale obsahuje několik myšlenek, které mají vztah
k současnému stavu.“77
Patří mezi ně například pluralita, kterou lze v současnosti nalézt téměř ve všem, od
nekonečné řady automobilů ke koupi po množství informací, které jsou nám médii denně
nabídnuty ke zpracování. Tato mnohost přináší na jedné straně neomezené možnosti, ale již
ve své primární povaze je omezující. V relativitě všeho je složité nalézt hranice a vymezit se
vůči něčemu konkrétnímu. Může se pak stát, že bude užíváno všeho najednou jen proto, že to
je k dispozici, ale půjde o prázdná sdělení. Toto bezkoncepční použití mnoha prvků odráží
právě analyzovaný Večerníček. Sdělení jsou předávána v rychlém sledu a často za použití
všech kódů najednou. Příjemcova pozornost je tím sice upoutána, ale v důsledku
nepřítomnosti děje nedochází k předání žádného konkrétního sdělení. Stejně tak ve
skutečnosti přijímáme mnoho informací v krátkém čase a je náročné se v tom zorientovat.
Nepřítomnost dominantního děje a pevných charakterů pak může konotovat nejen
postmodernu, ale i současný globalizovaný svět, kdy je se stále užším propojováním složitější
uchovávat vlastní hodnoty a identitu.
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6. Závěr
V provedené sémiotické analýze jsem se pokusila nalézt charakteristiky 2 odlišných
dílů Večerníčků. V rámci jednotlivých dílů jsem pak rozebrala dílčí kódy, které jsem
vzájemně srovnala a nakonec propojila se souvislostmi doby vzniku. Oba Večerníčky
obsahují více odlišností než shodných prvků. Týká se to jednotlivých kódů i jejich celkového
použití. Největší rozdíl byl ale v podobě děje a s tím pak všechny kódy korespondovaly.
Díl „Jak pekli a upekli koláč“ měl pevnou strukturu, dominantní konflikt a všechny
postavy byly nositeli konkrétních charakterových vlastností. Jednotlivé kódy sloužily ke
zdůrazňování různých situací a přispívaly k celkové srozumitelnosti děje. Stejné prvky lze
nalézt i u ostatních dílů. Díl „Jak si notovali“ je naopak charakterizován slabou dějovou
linkou a důraz je kladen na jednotlivé scény, které většinou vrcholí gagem. Nepřítomnost děje
je nahrazována zesíleným použitím jednotlivých kódů a často také všech najednou.
U obou dílů se našlo větší množství odlišných prvků a všechny je možné přenést i na
celé Večerníčky. V Pohádkách z mechu a kapradí lze tak kromě jiného objevit základní
strukturu, která se objevuje ve všech dílech a je shodná se schématem, na kterém je postavena
většina pohádek. Opakovatelnost a neměnnost funkcí v tomto schématu je shodná i se stavbou
mýtu. Čtyři uši na mezi nedodržují žádné pevné schéma a nenavazují tím na stavbu pohádek,
ale naopak vyzdvihují jednotlivé scény, jejich rychlý sled a expresívnost.
Nalezené odlišnosti sice nebyly přímým odrazem každodenních událostí, ale některé
prvky korespondují s danou dobou a společností. Lze mezi ně počítat například návrat
k tradičnímu pojetí pohádky a tématům z vlastního prostředí u Pohádek z mechu a kapradí.
To koresponduje se situací v totalitním režimu, kdy se lidé často vraceli k vlastním kořenům
a tradičním hodnotám. U Čtyř uší na mezi to jsou zase některé postmoderní prvky, které jsou
typické pro země s demokratickými poměry. Provedená analýza tedy potvrdila, že televizní
Večerníček prošel za dobu svého vysílání určitými změnami. Spojitosti s danou dobou také
naznačují, že i ona samotná měla na tyto změny svůj vliv. Pro určení míry tohoto vlivu by ale
bylo nutné provést analýzu většího množství dílů z různé doby. To by přineslo podrobnější
charakteristiku, která by rozšířila poznatky z této práce a přispěla by k detailnějšímu popisu
vývoje tohoto pořadu.

43

7. Resumé
Cílem práce bylo zjistit jakým způsobem se vyvíjel a proměňoval televizní Večerníček
v Československu a následně v České republice. Byly vybrány dva odlišné díly, mezi kterými
je rozdíl 35 let a ty byly následně podrobeny kvalitativní semiotické analýze. Nalezené
charakteristiky byly vzájemně srovnány a poté posouzeny v kontextu doby vzniku. Oba díly
vznikly za zcela jiné politické a společenské situace a při jejich srovnání bylo nalezeno větší
množství prvků, které se odlišovaly. Díl Pohádek z mechu a kapradí z roku 1968 měl jasnou
strukturu děje, dominantní konflikt a pevné charaktery postav. S tím poté korespondovaly
všechny kódy a celkovou souhrou přispívaly ke srozumitelnosti děje. Díl Čtyř uší na mezi
kladl větší důraz na jednotlivé scény, které většinou vrcholily gagem a děj postrádal pevnou
linku s jasným začátkem, prostředkem a koncem. Vzhledem k tomu, že se jedná o pohádkové
příběhy, které jdou mimo prostor a čas, nebylo možné nalézt spojitosti s danou dobou
v podobě odrazu konkrétních událostí. Některé rysy ale s danou dobou a společností
korespondovaly. U Pohádek z mechu a kapradí to byla například tématika celé série, která
svou povahou navazovala na tradice a podporovala tím vlastní hodnoty, které se režim snažil
soustavně nabourávat. U Čtyř uší na mezi lze nalézt některé prvky typické pro postmoderní
společnost, kterými jsou například pluralita nebo narušování tradičních struktur. Tyto a další
nalezené spojitosti dokládají, že daná doba má na podobu pořadu svůj vliv a televizní
Večerníček prošel během svého vývoje určitými změnami. Pro získání podrobnějších
charakteristik a lepšího vykreslení vývoje tohoto pořadu by bylo ale nutné podrobit analýze
větší množství dílů.
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8. Summary
The goal of this work was to find out in which way the television bedtime story has
developed and changed in Czekoslovakia and in the Czech Republic. Two different episodes
seperated by 35 years were chosen and analysed by qualitative semiotic analysis. Their
characteristics were compared and contrasted with regard to each era. Episodes originated in
different political and social situations and during their comparison was found more dissimilar
items than similar. The episode from Fairytales from moss and fern had a clear structure of
plot, dominant conflict and firm, clearly defined characters. All codes corresponded to it and
in the whole entirety helped to understand the plot. The episode from Four ears on balk
emphasized single scenes, which mostly culminated with a gag. The plot missed a clear line
between the beginning, middle and finish. Taking into account that it is a fairytale which goes
out of time and space, it was not possible to find conections with the era in reflecting actual
events. Some traits, however, corresponded with the era and society. In Fairytales from moss
and fern it was, for example, the theme of the whole series, which continued with traditions
and supported intrinsic values, which the regime tried to supress. In Four ears on balk it was
possible to find some items typical for a postmodern society, for example plurality or the
breaking of traditional structures. These and others connections illustrate that the era has an
influence on the programme and that the television bedtime story went through many changes
during its development. For attaining a more detailed understanding and for better depiction
of development of this programme it would be necessary to analyse a larger number of
episodes.
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