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Úvod

V květnu  2006  se  během  reklamního  bloku  vysílaného  uprostřed  jedné  z epizod 

amerického  televizního  seriálu  Ztracení (v orig.  Lost)  stalo  cosi  zvláštního.  Jedna 

z reklam inzerovala společnost The Hanso Foundation, spolu s telefonním číslem, na 

které bylo možné zavolat. Divák, který měl zájem si mohl najít i její webové stránky. 

Za několik dní vystoupil zástupce této společnosti  v televizní talk-show. Dosavadní 

popis se zdá být zcela všední, až na jeden detail. Tato společnost nikdy ve skutečnosti 

neexistovala  a byla  součástí  fikčního  světa  seriálu  Ztracení. A uveřejnění  uvedené 

reklamy  bylo  spuštěním  hry  alternativní  reality,  která  probíhala  příštích  několik 

měsíců.

V této práci  se budu zabývat otázkou transmediálního vyprávění a jejího uplatnění 

v oblasti  současné  americké  televizní  produkce.  (Transmedialita  značí  vyprávění 

pomocí  různých médií,  kdy každé z nich nějakým způsobem rozšiřuje příběh.) Pro 

prozkoumání  použití  transmediality  jsem  si  vybral  oblast  masové  kultury.  Je  to 

záměr,  jelikož  se  domnívám,  že  masová  kultura  je  zajímavý  objekt  studia,  který 

zasahuje životy mnoha lidí a je to právě masová kultura, kde můžeme vidět uplatnění 

principů transmediality.1 

Jelikož zkoumat transmedialitu v současné americké televizi jako celku by bylo příliš 

široké téma, zaměří se tato práce pouze na jeden seriál – seriál  Ztracení, tedy tato 

práce  bude  případovou  studií  tohoto  seriálu.  Seriál  Ztracení byl  zvolen,  protože 

využíval transmediální postupy a zároveň patřil k inovativním komplexním seriálům. 

Přesto tato práce nebude rozebírat seriál jako takový, jelikož tento seriál jako takový 

je  již  důkladně rozebrán diváky  (čemuž se  budu věnovat  v kapitole  3.5),  ale  bude 

rozebírat jeho transmediální extenze. Dalším důvodem je omezený rozsah této práce, 

stejně jako fakt, že analýza televizního seriálu by byla záležitostí televizní vědy.

1 Pro hlubší obecný rozbor masové kultury, argumentů odmítajících i adorujících tuto kulturu a způsobů, jak kriticky o masové kultuře uvažovat viz CARROLL, Noël. A philosophy of mass art. Oxford : Clarendon Press, 1998. 425 s. ISBN 0198711298.
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Tato práce bude rozdělena na tři základní části. První část se bude obecně zabývat 

konceptem  transmediality,  přičemž  bude  vycházet  z definice  Henryho  Jenkinse2 

vymezí  jednotlivé  pojmy  a předloží  několik  možných  přístupů  k typologii 

transmediálních děl.

Druhá část se zabývá problematikou her alternativní reality (ARG), které jsou novým 

fenoménem (první  projekt,  označovaný  jako  ARG pochází  z roku 2001,  viz  s.  13) 

současné kultury. Hry alternativní reality vytváří alternativní realitu pomocí různých 

médií  (internetové stránky,  telefonování i reálného prostoru).  Jejich hráči  odhalují 

příběh pomocí řešení hádanek a skládají dohromady jednotlivé komponenty příběhu. 

V této  části  tedy rozeberu jejich  principy a terminologii  a rozeberu první  hru typu 

ARG, The Beast, jelikož představuje klíč k hrám, které po ní následovaly.

Třetí část je nejobsáhlejší a jde o vlastní případovou studii seriálu  Ztracení. V první 

kapitole  nejprve  představím seriál  a základní  informace  o něm a přiblížím některé 

inovativní postupy, kterých využíval. Následně se budu zabývat distribucí seriálu, kde 

se zaměřím na internetové šíření seriálu a jeho implikace. Dále se budu analyzovat 

jednotlivé  transmediální  extenze seriálu  (hry  alternativní  reality,  webizody,  kniha, 

videohra).

Seriál  Ztracení patří  mezi  „komplexně narativní  seriály“3 V dalších kapitolách  pak 

rozeberu, jakými způsoby se diváci v tomto komplexním narativu mohli orientovat 

z hlediska času, událostí,  prostoru a postav. V poslední kapitole pak bude rozebrán 

význam kolektivní encyklopedie Lostpedia, zaměřené na seriál Ztracení a jeho fikční 

svět. 

Tato  práce  bude  kromě  vlastního  rozboru  seriálu  a jeho  transmediálních  extenzí 

vycházet také z anglické literatury, která na toto téma vyšla. V češtině dosud prakticky 

neexistují odborné texty, které by se věnovaly transmedialitě ani hrám alternativní 

2 JENKINS, Henry. Convergence culture : where old and new media collide. New York : New York University Press, 2006. s. 95-96. ISBN 0814742815. 3 MITTELL, Jason. Narrative Complexity in Contemporary American Television. The Velvet Light Trap [online]. 2006, n. 58 [cit. 2012-05-12]. Dostupné z: http://justtv.files.wordpress.com/2010/12/mittell-narrative-complexity.pdf
3
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reality.  Jeden  z přínosů  této  práce  tedy  bude  představit  tyto  myšlenky  českému 

čtenáři, z čehož vyplývá i kompilační charakter prvních částí této práce.
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1. Transmedialita

1.1 Vymezení pojmů

Než přistoupíme k samotnému pojmu transmediality  a transmediálního  vyprávění, 

rád bych vysvětlil,  co  v této  práci  budu chápat  pod samotným pojmem vyprávění 

respektive  narativ.  Teorií  vyprávění  se  zabývá  mnoho  autorů,  přičemž  mnoho  se 

zabývá pouze narací v určitém médiu. V této práci proto jako základní definici použiji 

tuto definici od americké teoretičky Marie-Laure Ryan, jelikož je univerzální a lze ji 

použít pro různá média:

Narrative is defined as a mental image, or cognitive construct, which can be  

activated  by  various  types  of  signs.  This  image consists  of  a world  (setting) 

populated by intelligent agents (characters). These agents participate in actions  

and  happenings  (events,  plot),  which  cause  global  changes  in  the  narrative  

world. Narrative is thus a mental representation of causally connected states  

and  events  which  captures  a segment  in  the  history  of  a world  and  of  its  

members. 4

Transmedialita se stala často skloňovaným slovem posledních let, nicméně bývá často 

používáno  v jiných  kontextech  a s jiným  významem  u různých  autorů.  Je  to 

způsobeno jednak tím, že jde o poměrně nový fenomén, za další také tím, že se k této 

otázce vyjadřují odborníci z různých oborů. To vyplývá již ze samotné podstaty tohoto 

fenoménu – transmediální vyprávění principiálně kombinuje více různých médií jako 

svůj prostředek. Jak uvádí australská teoretička Christy Dena, k této problematice se 

vyjádřili  teoretici  z oblastí  sémiotiky,  naratologie,  dějin  umění,  filmových 

a televizních studií  a další.5 Na začátek této práce by tedy bylo vhodné vymezit,  co 

4 RYAN, Marie-Laure. On Defining Narrative Media. Image & Narrative [online]. 2003, n. 6 [cit. 2012-05-14]. ISSN 1780-678x. Dostupné z: http://www.imageandnarrative.be/inarchive/mediumtheory/marielaureryan.htm5 DENA, Christy. Capturing Polymorphic Creations: Towards Ontological Heterogeneity and Transmodiology. In: IE '07 Proceedings of the 4th Australasian conference on Interactive entertainment [online]. [cit. 2012-04-25]. ISBN 978-1-921166-87-7. Dostupné z: http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1367964
5
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můžeme  pod  pojmem  transmediální  vyprávění  chápat,  a vymezit  základní  pojmy 

s ním související.

Jako  definici  transmediálního  vyprávění  zde  budou  použity  tyto  definice  od 

amerického teoretika Henryho Jenkinse:

Transmedia  storytelling  represents  a process  where  integral  elements  of  

a fiction get dispersed systematically across multiple delivery channels for the  

purpose of creating a unified and coordinated entertainment experience.6

A transmedia story unfolds across multiple  media platforms, with  

each new text making a distinctive and valuable contribution to the  

whole. 7

Nejde tedy o pouhou remediaci příběhu do jiného média, což bývá někdy vydáváno 

také  za  transmediální  vyprávění.  Pokud  chceme  mluvit  o „opravdovém“ 

transmediálním  vyprávění  musí  další  médium  přinášet  něco  nové,  nikoliv 

přepracovávat dílo již existující. Remediace nebo také adaptace má dlouhou tradici 

a bylo  by  kontraproduktivní  ji  míchat  dohromady  s transmediálním  vyprávěním.8 

Někdy bývá  používáno i termínu transmediace  namísto  remediace,  který  pak tuto 

záležitost  dále  mate.9 Adaptace  díla  také  může  nějakým  způsobem  původní  dílo 

rozšiřovat,  což  také  zmenšuje  zřetelnost  hranice  mezi  remediací  a transmediálním 

6 JENKINS, Henry. Transmedia Storytelling 101. In: Confessions of an Aca/Fan [online]. 22.3.2007 [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: http://www.henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html7 JENKINS, Henry. Convergence culture : where old and new media collide. Op. cit., s. 95-96.8 Na téma remediace viz BOLTER, Jay David; GRUSIN, Richard. Remediation : understanding new media. 1st MIT Press pbk. ed. Cambridge, Mass. : MIT Press, 2000. 295 s. ISBN 0262024527. O tématice adaptace pak existuje nespočet knih, nicméně toto téma leží mimo záměr této práce.9 HERMAN, David; JAHN, Manfred; RYAN, Marie-Laure. Routledge encyclopedia of narrative theory. London : Routledge, 2008. s. 4. ISBN 9780415282598.
6
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dílem.10 11 Spolu s rostoucím počtem produkce založené na transmediálním vyprávění 

se zřejmě tomuto problému nevyhneme.

Jenkins  dále  pokračuje  v definici  představením  ideální  formy  transmediálního 

vyprávění:

In the ideal form of transmedia storyteling, each medium does what it does best  

– so that a story might be introduced in a film, expanded through television,  

novels  and  comics;  its  world  might  be  explored  through  game  play  or  

experienced as an amusement park attraction. Each franchise entry needs to be  

self-contained so you don’t need to have seen the film to enjoy the game, and  

vice versa. Any given product is a point of entry into the franchise as a whole.12

Tato ideální forma však ve většině případů naplněna není. Většinou existuje hlavní 

dílo, které slouží jako vstupní brána k celkovému příběhu a další transmediální díla 

jsou na tomto prvním díle závislá pro pochopení a jejich dobrý zážitek. Dále se nabízí 

otázka  proč  právě  takovéto  transmediální  dílo  je  ideální.  Spíše  než  to  jde  pouze 

10 O této otázce především v oblasti adaptace mangy viz: LI, Xiaochang. Thinking on transmedia: Accretive adaptation and narrative resonance. In: Canarytrap.net: Dis/junctures of digital media,  
globalisation and participation culture [online]. 28.5.2009 [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: http://canarytrap.net/2009/09/transmedia-as-intertext-and-multiplicity-why-some-types-of-stories-lend-themselves-to-transmedia/11 Dále obšírně: DENA, Christy. Transmedia Practice: Theorising the Practice of Expressing a Fictional  
World across Distinct Media and Environments [online]. Sydney, 2009 [cit. 2012-04-25]. s. 145-161. Dostupné z: <http://basarab.nicolescu.perso.sfr.fr/ciret/biblio/biblio_pdf/Christy_DeanTransm.pdf>. Dizertační práce. University of Sydney. Vedoucí práce Gerard Goggin.12 JENKINS, Henry. Convergence culture : where old and new media collide. Op.cit., s. 96
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o jeden z možných typů transmediálního vyprávění, které budou detailněji rozebrány 

dále.

Termín  transmediální  není  jediný,  který  je  používán  k popsání  tohoto  druhu 

vyprávění. V literatuře se objevují i jiné termíny, které mají stejný nebo téměř stejný 

význam: Nejčastější  alternativní  pojmenování je cross-media storytelling.13 Dalšími 

jsou media mix14, cross-sited narratives15 a další.

13 DENA, Christy. Current State of Cross Media Storytelling: Preliminary observations for future design. In: European Information Society Technologies (IST) Event 2004: Participate in your future [online]. 15.11.2004 [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: http://www.christydena.com/Docs/DENA_CrossMediaObservations.pdf14 ITO, Mizuko. Technologies of the Childhood Imagination: Yugioh, Media Mixes, and Everyday Cultural Production. In: KARAGANIS, Joe (ed.) Structures of Participation in Digital Culture [online]. New York: Social Science Research Council, 2007 [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: http://www.itofisher.com/mito/archives/technoimagination.pdf15 DENA, Christy. Marc Ruppel’s latest paper. In: Christy's Corner of the Universe [online]. 4.3.2006 [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: http://www.christydena.com/2006/03/marc-ruppels-latest-paper/
8
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1.2 Typologie transmediálních vyprávění

Jelikož  existuje  velké  množství  různých  transmediálních  vyprávění,  je  užitečné 

rozdělit  je  podle  určitých  klíčů  do  kategorií.  Jeden  z možných  pohledů  navrhuje 

Christy  Dena  a vychází  z typologie  televizních  narativů16.  Ty  můžeme  rozdělit  do 

základních kategorií: série, seriál, flexi-narativ. 

Série obsahuje jednotlivé epizody, které jsou uzavřené a sdílejí mezi sebou fikční svět. 

Naopak seriál je pokračující narativ, kde jednotlivé epizody nejsou uzavřeny. Flexi-

narativ  pak  kombinuje  tyto  dva  typy.  Dena  navrhuje  rozšířit  tento  přístup  na 

transmediální díla a navrhuje tyto čtyři modely:

1.) Heteromediální série

Zde  jednotlivé  vyprávěcí  jednotky  náleží  do  jednoho  celku,  nicméně  jejich 

příběhy jsou uzavřené – samostatné.  Alespoň jedna jednotka  náleží  jinému 

médiu  než  ostatní.  Jako  příklad  můžeme  uvést  24:  The  Game,  hra,  která 

vznikla  mezi  sériemi  seriálu  24.  Obsahuje  samostatný  příběh,  který  se 

odehrává ve fikčním světě v čase mezi událostmi daných dvou sérií.

2.) Heteromediální seriál

Každá  jednotka  je  část  příběhu,  ale  není  uzavřena  a zároveň alespoň jedna 

jednotka  náleží  jinému médiu než  ostatní.  Příkladem může být  reklama na 

Mitsubishi z roku 2004  See What Happens. V televizi byla odvysílána pouze 

první  polovina,  po  které  byl  zobrazen  odkaz.  Druhou část  – rozuzlení  bylo 

možno shlédnout pouze na webových stránkách, na které byl divák odkázán. 

Reklama měla úspěch.17

16 DENA, Christy. Capturing Polymorphic Creations: Towards Ontological Heterogeneity and  
Transmodiology. Op. cit., s.317 JAFFE, Joseph. Case Study: “See What Happens”. In: IMedia Connection: Connecting the marketing  
community [online]. 18.2.2004 [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: http://www.imediaconnection.com/content/2821.asp

9
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3.) Heteromediální flexinarativ

Každá jednotka je  zároveň částečně  uzavřena i funguje  jako součást  delšího 

příběhu.  Opět  alespoň  jedna  jednotka  náleží  jinému  médiu.  Jako  příklad 

můžeme  uvést  tento  výsek  z komplexního  příběhu  Matrixu  (transmediální 

naraci  v Matrixu  se  budeme  věnovat  více  v další  části).  V krátkém  anime 

(animovaném filmu)  Final Flight of the Osiris posádka pronásledované lodi 

Osiris umístí zprávu do poštovní schránky a posléze je celá loď i s posádkou 

zničena. V počítačové hře Enter the Matrix je hráčovým prvním úkolem získat 

tuto  zprávu.  A konečně  v druhém  filmu  série  The  Matrix  Reloaded jedna 

z postav, která je zároveň postavou ve hře, informuje o osudu lodě Osiris.18

4.) Heteromediální EventRealm

Tento typ označuje  jednu entitu,  která se skládá z mnoha malých jednotek, 

které  obsahují  unikátní  informaci  rozšířenou  pomocí  více  různých  médií. 

Příkladem může být projekt Big Urban Game, kde dvě města soutěžila v obří 

variantě  na  Člověče,  nezlob  se.  Hráči  přesunovali  fyzickou  obří  figurku  na 

základě  hlasování  po  internetu  a pomocí  telefonu.  Zapojeny  byly  i místní 

noviny.19

Další možné dělení nabízí Geoffrey A. Long. Ten dělí transmediální vyprávění na tři 

druhy podle záměru tvůrců:20

i.) Tvrdý typ

Tento typ transmediální fikce je koncipovaný jako transmediální  od začátku 

a je tedy tak navržen. Jednotlivé jednotky by si tedy měly být rovny. Tento typ 

18 Více o transmedialitě Matrixu viz JENKINS, Henry. Convergence culture : where old and new media  
collide. Op. cit., s. 93-13019 The Big Urban Game. B.U.G. [online]. [2003] [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: http://www.decisionproblem.com/bug/bug2.html20 LONG, Geoffrey A. Transmedia Storytelling: Business, Aesthetics and Production at the Jim Henson  
Company [online]. Massachusetts, 11.5.2007 [cit. 2012-04-25]. s. 21-22. Dostupné z: <http://cms.mit.edu/research/theses/GeoffreyLong2007.pdf>. Diplomová práce. MIT. Vedoucí práce Henry Jenkins.
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by se zřejmě nejvíce blížil ideálnímu typu, který navrhuje Jenkins (viz výše). 

Jako  příklad  můžeme  uvést  sérii  Empire od  Orsona  Scotta  Carda,  která 

obsahuje dvě knihy a videohru. 

ii.) Měkký typ

Jde o pokračování jednoho díla v médiu jiném – jakýsi transmediální sequel. 

Tento typ transmediálního vyprávění byl vytvořen až po úspěchu původního 

díla,  tudíž  nebyl  koncipovaný  jako  transmediální  od  začátku.  Jako  příklad 

můžeme  uvést  komiks  Buffy  the  Vampire  Slayer  Season  Eight,  který 

pokračuje v příběhu seriálu  Buffy the Vampire Slayer, tam kde skončil po 7 

sériích. 

iii.) Tuhý typ

Jako  jakýsi  mezistupeň  mezi  předchozími  dvěma  typy  zavádí  Long  tuto 

kategorii.  Jde  o transmediální  vyprávění,  kdy  první  komponenta  tohoto 

vyprávění nebyla koncipována jako transmediální. Nicméně po úspěchu tohoto 

prvního  díla,  jsou  již  všechny  další  díla  koncipovány  jako  transmediální 

(tvrdého  typu).  Jako  příklad  můžeme  uvést  Matrix,  kde  původní  film  The 

Matrix z roku 1999 nebyl koncipován jako transmediální dílo, šlo o víceméně 

uzavřený příběh. Po úspěchu nicméně tvůrci (bratři Wachowski) rozhodli, že 

pokračování  bude  mít  transmediální  podobu  –  filmové  sequely,  videohry, 

animované  filmy,  komiksy.  Nemůžeme  tedy  hodnotit  první  film  jako 

transmediální,  ani  z hlediska  transmediality  celé  série,  nicméně  všechna 

následující díla již ano, jelikož byla vytvořeno jako transmediální.

Jako další možné dělení navrhujeme toto jednoduché rozdělení na dva typy:

a) hierarchické

V tomto druhu existuje hlavní dílo, které je pro konzumenty transmediálního 

díla  vstupní  bránou.  Je  možné  sledovat  pouze hlavní  dílo  bez  významného 
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ochuzení požitku z něj. Nicméně bez znalosti tohoto díla nemohou konzumenti 

rozumět ani jeho transmediálním extenzím. Tento typ je velmi častý. Existuje 

například film, nebo seriál jako hlavní dílo a vyprávění v dalších médiích slouží 

pouze jako doplnění.

b) nehierarchické

Tento typ odpovídá definici ideálního transmediálního díla dle Jenkinse (viz 

výše).  Vstupní dílo může být dílo v kterémkoliv  médiu,  nedá se určit  hlavní 

dílo.  Vyprávění  v každém  médiu  je  do  jisté  míry  samostatné,  ale  pokud 

konzumujeme vyprávění ve více médiích, získáme lepší požitek. Tento typ není 

příliš častý, jedním z důvodů je to, že je obtížné zkonstruovat takto dílo. Dalším 

důvodem je, že většina děl vzniká odborníky na produkci děl určitého média, 

kteří neumí tvořit díla v jiných médiích.

12



2. Hry alternativní reality (ARG)

2.1 The Beast

Jedním  z nejzajímavějších  fenoménů,  které  se  objevily v rámci  rozvíjení  narace 

pomocí  dalších  médií  jsou  takzvané  hry  alternativní  reality  (v angličtině  alternate 

reality  gaming)21 22 – dále  jen ARG. Nejprve stručně,  co si  pod tímto pojmem lze 

představit.  Jde  o vytváření  alternativní  reality  pomocí  nejrůznějších  médií 

(internetových  stránek,  telefonních  záznamníků  i zásahů  do  reálného  prostoru). 

Hráči  těchto  ARG  odhalují  příběh  pomocí  luštění  hádanek  a skládají  dohromady 

nejrůznější indicie. Tyto indicie jsou rozprostřeny ve velkém množství umístění, hráči 

je tedy musí aktivně hledat. V současnosti jsou často součástí  propagace filmových 

nebo televizních děl a nestojí samostatně. Existují také jiná označení jako imerzivní 

hra, nefikce, nebo kolektivní pátrání.23 Pro lepší představu čtenáře nejprve rozeberu 

první ARG a až následně rozvedu principy ARG.

Za první  ARG je považována  The Beast24 z roku 2001,  která vznikla  jako kampaň 

k filmu  Stevena  Spielberga  A.I.  Umělá  inteligence.25 26 Tento  film  se  odehrává 

21 Český překlad není zatím ustálený, pro překlady anglických termínů z oblasti ARG vycházím ze stránky Alternate Reality Gaming. In: Larpedie [online]. 2009 [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: http://wiki.larpy.cz/Alternate_Reality_Gaming22 Tento termín však nevystihuje zcela přesně původní anglický název, tento překlad by více odpovídal termínu Alternative reality games, kerý se většinou nepoužívá. Rozdíl mezi „alternate“ a „alternative“ v názvu rozebírá podrobněji McGonigal v MCGONIGAL, Jane. Alternate Reality Gaming : Experimental social structures for MMOs. In: Austing Game Conference 2005 [online]. 2005 [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: http://avantgame.com/McGonigal_ARG_Austin%20Game%20Conference_Oct2005.pdf23 MCGONIGAL, Jane. ʻThis Is Not a Gameʼ: Immersive Aesthetics and Collective Play. In: MelbourneDAC:  
5th International Digital Arts and Culture Conference [online]. 2003 [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: http://hypertext.rmit.edu.au/dac/papers/McGonigal.pdf24 Tento název byl této ARG přiřazen neoficiálně. Oficiálně tato ARG nemá žádný název, jelikož oficiálně nebyla vůbec vyhlášena.25 Že jde o první hru uvádí MCGONIGAL, Jane Evelyn. This Might Be a Game: Ubiquitous Play and 
Performance at the Turn of the Twenty-First Century [online]. Berkeley, 2006 [cit. 2012-04-25]. s. 264. Dostupné z: <http://janemcgonigal.files.wordpress.com/2010/12/mcgonigal_this_might_be_a_game_sm-1.pdf>. Dizertační práce. University of California.26 Dále to uvádí KIM, Jeffrey, Elan LEE, Timothy THOMAS a Caroline DOMBROWSKI. Storytelling in new media: The case of alternate reality games, 2001–2009. First Monday [online]. 1.6.2009, roč. 14, č. 6 [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/viewArticle/2484@article/2199
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v budoucnosti,  kdy  existují  pokročilí  roboti,  téměř  dokonalé  napodobeniny  lidí. 

Hlavní  hrdina  je  prvním typem robota,  který  je  schopen milovat  – malý  chlapec, 

vytvořený jako náhrada za těžce nemocného syna. Děj filmu není pro naše pochopení 

této ARG příliš důležitý, ostatně  The Beast proběhlo ještě před uvedením filmu do 

kin. Uveďme si některé informace o této ARG, jelikož tím získáme dobrou představu 

o ARG,  které  následovaly  –  mnoho  prvků,  které  obsahovala  The  Beast,  byly  pak 

následně využity znovu v dalších ARG. 

Vstupní indicií k této ARG byl trailer filmu a plakát k filmu. Zde bylo mezi reálnými 

údaji jako jména herců, režiséra anebo producenta filmu uvedeno také jméno Jeanine 

Salla  v podivné  úloze  „terapeutky  cítících  strojů“27 (viz  ).  Jedna  verze  traileru 

obsahovala  také  zakódované  telefonní  číslo  –  každé  písmeno  závěrečného  nápisu 

obsahovalo zdánlivě dekorativní zářezy, přičemž počet zářezů odpovídal jedné číslici 

(viz ). Po zavolání na dané telefonní číslo se volající dozvěděl další indicie, po kterých 

obdržel  e-mail  ve  kterém se  opět  figurovalo  jméno Jeanine.  Pokud tedy zadal  do 

internetového vyhledávače toto jméno, obdržel odkazy na několik webových stránek, 

tvářících se jako seriózní stránky, nicméně které popisovaly realitu budoucnosti (rok 

2142,  tedy  ještě  po  ději  filmu  A.I.  Umělá  inteligence)  –  například  stránky 

Bangalorské světové univerzity.28 Pomocí dalších odkazů pak mohl hráč postupně 

rozplétat  záhadu  obklopující  smrt  vědce  Evana  Chana,  který  se  utopil  na  lodi 

Cloudmaker. Nebudeme zde rozebírat podrobně celý příběh, můžeme zmínit, že děj 

této ARG není přímo propojený s dějem filmu A.I. Umělá inteligence, ale odehrává se 

ve stejném fikčním světě. Divák, který posléze shlédne tento film, bude již obeznámen 

se světem, ve kterém existuje tenze mezi lidmi (populace je přelidněna) a vyspělými 

roboty.

Co je však zajímavější než samotný příběh této ARG, je způsob, jakým reagovali její 

hráči. Již během krátkého času (11.4. 2011) vznikla skupina (v rámci Yahoo Groups) 

Cloudmakers, která během dvou dní obsahovala 153 nových členů a v době konce The 

Beast měla tato skupina 7480 členů, kteří si vyměnili více než 42 000 zpráv.29 Ačkoliv 

27 Sentient Machine Therapist28 Archivní verzi těchto stránek lze najít zde: http://bangaloreworldu-in.co.cloudmakers.org/index.html 29 MCGONIGAL, Jane. ʻThis Is Not a Gameʼ: Immersive Aesthetics and Collective Play. Op. cit., s. 111
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tuto hru podle odhadu jejich tvůrců hrálo více než tři miliony hráčů30 a byly vytvořeny 

nejrůznější skupiny za účelem luštění záhad a hledání nových indicií,  byla skupina 

Cloudmakers (pojmenovaná po výše zmíněné lodi) nejpočetnější a nejúspěšnější. 

Většina informací v rámci  The Beast kolovala pomocí internetových stránek (které 

obsahovaly  i flashové  animace,  zvukové  nahrávky  a dokonce  i videa31),  další 

informace hráči obdrželi pomocí e-mailu. Část hry se odehrávala i offline – v reálném 

světě. Tato ARG zahrnovala volání na telefonní čísla, někdy se situace obrátila a hráči 

sami  obdrželi  telefonát  (uprostřed  noci).  Některé  indicie  byly  zveřejněny  pomocí 

novinových a televizních reklam. Hráči v Los Angeles, New Yorku a Chicagu se mohli 

i zúčastnit setkání, při kterých řešili hádanky posunující děj.

Celá ARG byla  navržena tak,  že nebylo možné,  aby ji  celou vyřešil  jeden hráč,  od 

počátku vyžadovala kooperaci a sdílení informací. Jednak řešení hádanek vyžadovalo 

znalosti  z různých  oborů,  případně  matematické,  šifrovací  a programátorské 

schopnosti. Dále hra byla tak rozsáhlá, že nebylo možné ji celou projít tak rychle jak 

byly zveřejňovány nové informace – McGonigal uvádí, že hra obsahovala 4000 textů, 

obrázků, animací, videí, atd.32 Nicméně kolektivní síly hráčské komunity způsobily, že 

hráči  postupovali  mnohem  rychlejším  tempem  než  tvůrci  očekávali.  Jak  uvádí 

McGonigal, tvůrci  vytvořili  plán  hádanek  na  tři  měsíce,  s tím,  že  některé  z nich 

nebudou  možná  nikdy  vyřešeny.  Již  po  jednom  dni  byly  všechny  vyřešeny,  kvůli 

čemuž  museli  tvůrci  přehodnotit  původní  strategii.33 Nové  informace  pak  tvůrci 

zveřejňovali  pravidelně  jednou  týdně  v úterý34,  aby  měli  čas  vytvořit  další 

pokračování.

30 The Beast. 42 Entertainment [online]. [2006] [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: http://www.42entertainment.com/beast.html31 Z dnešního pohledu se použití videa nemusí zdát ničím převratné, nicméně je potřeba si uvědomit, že se ARG odehrávala v roce 2001. Že se jednalo o zajímavou věc pro hráče, potvrzuje tento záznam hráčovy zkušenosti: HON, Adrian. The Guide X: A Tale of the A.I. Trail. Cloudmakers.org [online]. 2.9.2001 [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: http://www.cloudmakers.org/guide/index5.shtml#2.632 MCGONIGAL, Jane. ʻThis Is Not a Gameʼ: Immersive Aesthetics and Collective Play. Op. cit., s. 11133 Ibid., s. 11134 HON, Adrian. The Guide X: A Tale of the A.I. Trail. Cloudmakers.org [online]. 2.9.2001 [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: http://www.cloudmakers.org/guide/index5.shtml#2.5 
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Hru  vytvořil  tým  tvůrců  v rámci  firmy  Microsoft.  V následujících  letech  posléze 

vytvořili vlastní společnost  42 Entertainment zaměřenou na tvorbu ARG a vytvořili 

několik úspěšných ARG.35 Po celou dobu trvání hry se  Microsoft (ani nikdo jiný) ke 

hře nehlásil. Hra nebyla žádným způsobem oznámena, tvůrci se spoléhali na virální 

aspekt  této  hry  (což  se  také  vyplnilo).  Hráči  si  samozřejmě  existence  tvůrců 

uvědomovali,  nicméně hráli  hru,  jako  by tito  tvůrci  neexistovali.36 Jelikož  posléze 

došlo  k odhalení  identity  jednoho  z tvůrců,  komunita  toto  odhalení  popsala  jako 

nešťastné a přirovnávala to k podvodu podobnému čtení konce románu.37 Komunita 

hráčů tedy vytvořila jistá nepsaná pravidla, která se posléze staly určujícími pro další 

ARG.38

V průběhu hry byl v televizi zveřejněn trailer k A.I. Umělá inteligence. V jeho závěru 

na televizní obrazovce problikla zpráva: „THIS IS NOT A GAME“39 (viz ). Hráči  The 

Beast věděli, že je určena pro ně a posléze se ní stal motto nejen hry  The Beast, ale 

všech ARG. Jak uvádí McGonigal: 

This message has since become the mantra for both players and developers of  

immersive entertainment. To "TING" a game now means to explicitly deny and  

purposefully obscure its nature as a game, a task that has become increasingly  

difficult as immersive players grow more savvy about TING techniques.40

V případě  The  Beast,  šlo  o dodržení  tohoto  principu dokonale,  ARG nebyla  nikdy 

oficiálně vyhlášena,  neexistují  žádná pravidla,  ani žádné ceny pro vítěze.  Nicméně 

i další  ARG používají  tento princip,  i když byly,  jako v případě hry The Majestic41, 

oficiálně vyhlášeny. „This is not a game“ tedy není jen fráze použitá v rámci jedné 

ARG, ale říká nám cosi hlubšího o podstatě těchto ARG.
35 42 Entertainment [online]. [2006] [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: http://www.42entertainment.com 36 MCGONIGAL, Jane. A Real Little Game: The Performance of Belief in Pervasive Play. In: 030303:  

Collective Play [online]. 3.3.2003 [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: http://janemcgonigal.files.wordpress.com/2010/12/mcgonigal-a-real-little-game-digra-2003.pdf37 HON, Adrian. The Guide X: A Tale of the A.I. Trail. Cloudmakers.org [online]. 2.9.2001 [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: http://www.cloudmakers.org/guide/#discovery 38 Podrobněji viz MCGONIGAL, Jane. A Real Little Game: The Performance of Belief in Pervasive Play. Op. cit.39 Toto není hra.40 MCGONIGAL, Jane. ʻThis Is Not a Gameʼ: Immersive Aesthetics and Collective Play. Op. cit., s. 113-11441 BROWN, Janelle. Paranoia for fun and profit. In: Salon [online]. 10.8.2001 [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: http://www.salon.com/2001/08/10/majestic/singleton/ 
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2.2 Terminologie ARG

Po  představení  první  ARG,  která  do  značné  míry  předurčila  podobu  ARG,  které 

následovaly,42 si  rozeberme  některé  principy,  které  mají  společné,  tedy  elementy, 

které můžeme najít ve všech (nebo téměř všech) ARG. Na úvod zde uvádím stručný 

slovníček pojmů specifických pro ARG:43

• Tvůrci jsou označováni Loutkáři (angl. Puppetmasters). V některých případech 

bývají  známi, v jiných ne. Hráči  by neměli soustřeďovat své pátrání  na tyto 

tvůrce  (viz  případ s odhalením identity  jednoho tvůrců  The Beast,  zmíněné 

výše). Podobně jako ignorujeme postavy loutkářů v loutkovém divadle, ačkoliv 

jsou vidět a víme o tom, že to oni hýbou s loutkami.

• Souvisejícím  termínem  je  Opona (angl.  Curtain),  která  označuje  čáru 

oddělující tvůrce od hráčů. Aluze na divadelní praktiky je opět zřejmá.

• V úvodu se hráči dostanou k hernímu příběhu jednou nebo více Králičích nor 

respektive  Začátky  stezek (angl.  Rabbithole  nebo  Trailhead).  Například 

v případě The Beast tím bylo fiktivní jméno v traileru filmu (viz výše).

• Seznam  (respektive  rejstřík)  doposud  odhalených  indícií  a vyluštěných 

hádanek se označuje Stezka (angl. Trail). Označuje tedy dosud rozluštěný vývoj 

příběhu.  Tento  seznam  vznikl  již  během  ARG  The  Beast,  ve  skupině 

Cloudmakers, kdy byl problém s velkým množstvím stále přibývajících nových 

hráčů, kteří kladli dotazy týkající se již vyřešených otázek.

42 Značný vliv dozajista mělo také to, že mnoho ARG, které zpočátku vznikaly pochází od stejných tvůrců – společnosti 42 Entertainment43 Vycházím ze stránek Glossary. Unifiction: Alernate reality gaming [online]. c2002 [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: http://www.unfiction.com/glossary/Lze zde nalézt i další, zde neuvedené, termíny.
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2.3 Principy ARG

Jaké elementy, respektive principy, můžeme tedy označit jako společné pro všechny, 

respektive takřka všechny ARG?44

• ARG jsou principiálně  transmediální.  Kromě používání  velkého množství 

multimediálních webových stránek využívají ARG jako médium vyprávění také 

telefonní hovory i média reálného (offline) světa – rozhlas, televizní vysílání, 

noviny, magazíny, atd. Někdy dochází i k umístění indícií či hádanek v reálném 

světě, případně použití herců. Některé ARG se blíží k ideálu nehierarchického 

vyprávění  uvedeného  výše  (ačkoliv  webové  stránky  bývají  většinou  hlavní 

platformou, protože právě ony umožňují přístupnost globálnímu obecenstvu, 

na rozdíl od telefonních hovorů omezených pouze pro obyvatele země původu, 

nebo lokální herní události, na kterých mohou přímo participovat pouze místní 

obyvatelé). Nicméně mnoho z ARG je především součást propagační kampaně 

jiného díla, tedy v hierarchii příběhu podřízené nebo na něm nezávislé (např. 

pouze se odehrávají ve stejném fikčním světě).

• ARG  jsou  založeny  na  pátrání,  respektive  daly  by  se  přiblížit 

k archeologickému  výzkumu.  Příběh  není  předložen  jako  úzce  provázaný 

(chronologický) příběh, namísto toho jsou jednotlivé prvky příběhu rozmístěny 

na mnoho míst.  Hráč se tedy musí aktivně snažit  jednotlivé části  vyprávění 

dohledat, nikoliv toto vyprávění pasivně přijímat. Hráči ARG hledají jednotlivé 

kousky vyprávění a skládají si ho dohromady jako skládačku, s tím, že chybějící 

místa příběhu mohou být terčem spekulací. Některá prázdná místa zůstanou 

na  hráčích,  aby  si  jejich  příběh  vymysleli  sami.  Dochází  tedy  jak 

k decentralizaci mediální, tak i k decentralizaci vyprávěcí.

44 Vycházím z článku KIM, Jeffrey, Elan LEE, Timothy THOMAS a Caroline DOMBROWSKI. Storytelling in new media: The case of alternate reality games, 2001–2009. First Monday [online]. 1.6.2009, roč. 14, č. 6 [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/viewArticle/2484@article/2199
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• Hraní  ARG  je  principiálně  kolektivní,  respektive  kolaborativní záležitost. 

Kvůli  rozsahu  celého  vyprávění  a nutnosti  využít  specializované  znalosti 

a dovednosti  (např.  programování,  znalost  určitého  jazyka)  je  prakticky 

vyloučeno, aby nějaký hráč dohrál ARG sám. Proto hráči tvoří různé skupiny, 

které slouží k doplňování informací a vzájemné komunikaci. Hráči tedy tvoří 

jakousi  kolektivní  inteligenci,  jak  o ní  hovoří  Lévy.45 (Více  viz  kapitola  3.5.) 

Kromě  toho  dochází  k setkávání  hráčů  v reálném  světě  a vytváření 

dlouhodobých  přátelství.46 Kolaborace  tedy  není  doplňující  možností,  ale 

základním kamenem ARG.47

• Informace  nejsou  hráčům  nijak  vnucovány,  naopak  hráči  musí  jednotlivé 

informace  aktivně  vyhledávat.  Tvůrci  (Loutkáři)  s hráči  ani  médii  většinou 

nekomunikují (respektive komunikují pouze ve skryté podobě). Aby se hráči 

dozvěděli  o nových  ARG,  existují  portály,  které  shromažďují  informace 

o chystaných ARG a stránkách, které by mohly být součástí nové ARG48. Často 

jsou jednotlivé elementy ARG skryty a ještě obestřeny tajemstvím – hráči jsou 

naopak  vyzýváni,  aby  dále  nepátrali.  Informace  o hře  se  tak  šíří  virálním 

způsobem,  podobnou  strategii  používá  i mnoho  současných  reklamních 

kampaní.

• „This is not a game“. Většina ARG se drží této strategie, kdy jsou všechny 

informace  v průběhu  hry  předkládány,  jako  by  nešlo  o hru.  Tím,  že  jsou 

využívána  média,  která  jsou  jinak  používána  pro  komunikaci  o reálných 

institucích, událostech, osobách, a.j., je tato iluze často velmi věrná. McGonigal 

uvádí případ, kdy v průběhu hry hráči  považovali  obyčejnou osobu za herce 

dané  hry.  Přesvědčili  ho,  aby  jim  umožnil  průchod  jinak  uzavřeným 

průchodem,  a tedy  pokročili  dále  ve  hře.49 Pravidla  hry  nejsou  nikde 
45 LÉVY, Pierre. Collective intelligence: mankind's emerging world in cyberspace. New York: Plenum Trade, s. 13-14. ISBN 03-064-5635-4.46 BUSHMAN, Jay. Cloudmaker Days: A Memoir of the A. I. Game. In: ETC Press [online]. 14.12.2010 [cit. 2012-04-26]. Dostupné z: http://www.etc.cmu.edu/etcpress/content/i-game-jay-bushman 47 Podobně bychom mohli mluvit i o MMORPG (hrách na hrdiny pro více hráčů), které jsou také založeny na mezihráčské komunikaci, interakci a spolupráci.48 Nejpoužívanější stránky určené pro hráče ARG jsou http://www.unfiction.com a http://www.argn.com/ 49 MCGONIGAL, Jane. A Real Little Game: The Performance of Belief in Pervasive Play. Op. cit. 

19

http://www.argn.com/
http://www.unfiction.com/
http://www.etc.cmu.edu/etcpress/content/i-game-jay-bushman


stanovena, ostatně ani hra není nikde oficiálně ohlášena.  Je otázkou zda se 

všechny ARG musí držet tohoto principu, objevují  se i názory,  že jde pouze 

o jednu z možných variant ARG, tedy že tento princip nepatří mezi klíčové.50

• Tím, že se hra odehrává ve skutečném světě, dochází ke značné imerzi hráče. 

Jde však o jiný  druh imerze, než  bývá obvykle  očekávána u digitálních  her. 

Klasická  varianta  imerze  jde  cestou  fyzického  uzavření  diváka/hráče  do  co 

nejdokonalejšího  simulátoru  virtuální  reality.  Touto  cestou  šly  simulátory 

obsahující  speciální  3D  brýle,  případně  celý  oblek.  ARG  naopak  poskytují 

imerzi tím, že používají jako svoje médium reálný svět. Hráč je tedy neustále 

„ve hře“. Jak popisuje jeden z hráčů The Beast:

When playing any computer game, you have a feeling of total control - when  

you turn off the computer, you know that you won't have to worry about the  

game.  You can choose  to visit  the websites  you want,  and you know that it  

doesn't really matter if you don't solve this puzzle by tomorrow since it's not as 

if anyone is going to die. But the game turns all of this on its head. Not only is  

the game partially time-critical, but it also insidiously invades your life. You  

receive phone calls in the middle of the night from crazed robots [...] 51

Hráč se tedy může dokonale  ponořit  do hry,  aniž  by  musel  používat  drahé 

pomůcky jako v případě simulátorů VR. Toto ponoření není nutně pozitivním 

faktem, naopak někteří hráči popisují problémy, které toto ponoření způsobilo 

– rozvrácené rodiny, přátelství i ztráty práce.52

You find yourself at the end of the game, waking up as if from a long sleep. Your 

marriage or relationship may be in tatters. Your job may be on the brink of the  

void, or gone completely. You may have lost a scholarship, or lost or gained too 

many pounds. 53

50 ANDERSEN, Michael. A Fond Farewell to “This Is Not A Game”. In: ARGNet: Alternate Reality Gaming 
Network [online]. 6.2.2012 [cit. 2012-04-26]. Dostupné z: http://www.argn.com/2012/02/a_fond_farewell_to_this_is_not_a_game/51 HON, Adrian. The Guide X: A Tale of the A.I. Trail. Cloudmakers.org [online]. 2.9.2001 [cit. 2012-04-25]. Dostupné z: http://www.cloudmakers.org/guide/index5.shtml#2.7 52 MCGONIGAL, Jane. A Real Little Game: The Performance of Belief in Pervasive Play. Op. cit. 53 PHILLIPS, Andrea. Editorials: Deep Water. In: Cloudmakers.org [online]. 26.7.2001 [cit. 2012-04-26]. Dostupné z: http://cloudmakers.org/editorials/aphillips726.shtml
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3. Televizní seriál Ztracení

3.1 Základní informace a motiv seriálu

Případovou studií této práce je americký televizní seriál  Ztracení (v originále  Lost) 

z produkce televizní  stanice  ABC,  který  byl  odvysílán  v USA v letech  2004-2010.54 

Hlavními  tvůrci  seriálu  byli  televizní  scénárista  a producent  Jeffrey  Lieber,  který 

přišel  s prvotním  nápadem,  ale  na  tvorbě  seriálu  se  přímo  nepodílel;  televizní 

scénárista  a komiksový  tvůrce  Damon  Lindelof  a televizní  i filmový  scénárista 

a režisér  J.J.  Abrams,55 kteří  nápad  následně  upravili  a podíleli  se  i na  tvorbě 

některých  dílů.  (Abrams  se  podílel  především  na  přípravě  pilotního  dílu,  posléze 

z tvůrčího týmu odešel.56) Seriál se skládal ze 6 sérií, což znamená 121 dílů – celková 

doba čistého času celého seriálu je tedy okolo 85 hodin (jedna epizoda bez reklam má 

většinou 40-45 minut).

Základní premisa seriálu je zřícení letadla na (zdánlivě) opuštěném ostrově uprostřed 

Pacifického oceánu, odkud se přeživší trosečníci snaží zachránit. Takováto zápletka 

není nikterak nová, naopak můžeme nalézt mnoho děl v různých médiích, které měly 

podobnou zápletku. V oblasti literatury to jsou například knihy Robinson Crusoe od 

Daniela  Defoa,  Tajuplný  ostrov od  Julese  Vernea,  nebo Pán  Much od  Williama 

Goldinga.  Kromě jejich  filmových  a televizních  adaptací  či  variací  můžeme zmínit 

také film Trosečník od Roberta Zemeckise. I v oblasti televizních seriálů se toto téma 

objevilo několikrát – v USA to byl seriál Gilliganův ostrov, v Kanadě (nepříliš známý) 

seriál  Amazonka.  Během  posledních  let  se  toto  téma  silně  zapsalo  do  americké 

populární  kultury  díky  reality  show  Kdo  přežije  (v orig. Survivor).  Nelze  také 

54 V ČR byl seriál odvysílán kabelovou stanicí AXN a první čtyři série odvysílala také TV Nova. Vysíláním seriálu v českém prostředím se však v této práci nebudu zabývat.55 Mezi jeho díla patří například film Cloverfield, Star Trek, nebo seriál Alias, který můžeme zmínit kvůli tom, že také obsahoval ARG, jak rozebírá ORNEBRING, H. Alternate reality gaming and convergence culture: The case of Alias. International Journal of Cultural Studies [online]. 2007-12-01, vol. 10, n. 4, s. 445-462 [cit. 2012-04-30]. ISSN 1367-8779. DOI: 10.1177/1367877907083079. Dostupné z: http://ics.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/136787790708307956 KEVENEY, Bill. 'Lost' soul mates. In: USA TODAY [online]. 10.4.2006 [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: http://www.usatoday.com/life/television/news/2006-09-28-lost-boys_x.htm
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nezmínit  explorační  videohru Myst,  která se také odehrává na opuštěném ostrově 

a byla tvůrcům inspiračním zdrojem.57 58

Motiv ztroskotání je výhodný, jelikož umožňuje přivést dohromady postavy z různých 

sociálních  i jiných  vrstev,  které  by  jinak  zřejmě podobný blízký  vztah  nenavázaly. 

Díky  ztroskotání  jsou  přerušeny  jejich  přirozené  sociální  vazby,  tudíž  se  musí 

navzájem  poznávat  jako  cizí  lidé,  stejně  jako  to  činí  divák.  Neexistují  mezi  nimi 

hierarchické  vztahy  jako  v reálném  světě,  takové  vztahy  zde  teprve  dynamicky 

vznikají.  I toto je jeden z důvodů působivosti  tohoto tématu.  Neznámý ostrov také 

umožňuje vyvázat se z reálií skutečného světa a zcela se ponořit do fikčního světa, ve 

kterém mohou platit jiná pravidla.

Ačkoliv by se mohlo zdát,  že se jedná o klasický příběh ztroskotání  na opuštěném 

ostrově,  kdy se postavy snaží  uniknout,  záhy se v seriálu  ukáže,  že tento motiv  je 

pouze zástupný. Ostrov totiž není opuštěný a postavy pozvolna rozkrývají mnohem 

složitější příběh, který předcházel jejich příchodu na ostrov. Kromě sledování vývoje 

sociální  dynamiky trosečníků je tedy hlavním motivem odhalování záhad,  které se 

neustále  objevují,  odhalování  minulosti  postav  a zkoumání  minulosti  i současnosti 

ostrova. Postupem času se jasně ukáže, že seriál patří do žánru science-fiction, jelikož 

se v seriálu objevují různé nevysvětlitelné a v aktuálním světě nemožné jevy, jako je 

například cestování v čase.

To,  že  otázky,  respektive  záhady  jsou  klíčové  ve  vyprávění  díla,  tvrdí  mimo  jiné 

i Barthes.  Ten  ve  své  teorii  vyprávění  popisuje  pět  kódů vyprávění,  z nichž 

"[i]nventář hermeneutického kódu bude spočívat v rozlišování různých (formálních)  

členů, podle nichž se vystřeďuje, nastoluje, formuluje nějaká záhada, která se potom  

oddaluje a nakonec odhaluje […]"59

57 Viz JONES, Steven E. The meaning of video games: gaming and textual strategies. New York: Routledge, 2008, s. 29-47. ISBN 02-039-2992-6.58 PONIEWOZIK, James. Lyst: Cuse and Lindelof on Lost and Videogames. In: Tuned In [online]. [cit. 2012-04-14]. Dostupné z: http://time-blog.com/tuned_in/2007/03/lyst_cuse_and_lindelof_on_lost_1.html 59 BARTHES, Roland; FULKA, Josef. S/Z. Vyd. 1. Praha : Garamond, 2007. s. 36. ISBN 9788086955735.
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Podobně filmový teoretik Nöel Carroll uvádí, „že základní narativní struktury filmů 

[…] se skládají z vytváření otázek, na které následující sekvence odpovídají. […] Je-li  

obecným rysem našeho kognitivního ustrojení, že za normálních okolností nejen že  

chceme, ale také očekáváme odpovědi na otázky, které nám byly výslovné položeny,  

pomůže nám to objasnit všeobecně rozšířené a intenzívní zaujetí hraným filmem.“60

Pro seriálovou formu platí  totéž,  s tím rozdílem,  že  odpověď na  otázky  může  být 

oddalována déle než u filmu, tedy i v rozmezí několika epizod či sérií. Čím je seriál 

Ztracení zajímavý  je,  že  tuto  vlastnost  (pokládání  otázek),  která  je  implicitní  pro 

každé  vyprávění  ,  dal  do  popředí  jako  svoji  explicitní  vlastnost.  Tím,  co  mnoho 

fanoušků seriálu lákalo, byla právě snaha tyto záhady vyřešit.

Jak  zřejmě čtenář  tuší,  seriál  se  vyznačoval  komplexní  narativní  strukturou,  tedy 

jednotlivé  informace  nebyly  divákům  sdělovány  chronologicky,  naopak  musely 

neustále přebudovávat svoji fikční encyklopedii (více viz kapitola 3.5 (s. 49), která se 

tématem  fikční  encyklopedie  zabývá  podrobně),  tak  aby  odpovídala  novým 

poznatkům.  Je  tedy  ukázkou  toho  co  Mittell  označuje  jako  „komplexní  narativní 

seriál“.61

Seriál se dále vyznačuje inovativní narativní strukturou, kdy každá epizoda obsahuje, 

kromě děje odehrávajícím se v přítomnosti,  také několik flashbacků62,  tedy dřívější 

události, které se odehrály mimo ostrov a do značné míry mohou vysvětlit charakter 

a jednání postav na ostrově. Tyto flashbacky jsou nejčastěji zaměřeny v jedné epizodě 

na  jednu  postavu  (nebo  dvojici),  tedy  každá  epizoda  tímto  získává  hlavního 

protagonistu  (ale  existovaly  i epizody bez  centrální  postavy flashbacků).  Od čtvrté 

série se objevují také flashforwardy63, kdy vidíme budoucnost části postav po opuštění 

ostrova.  Používání  flashbacku  je  poměrně  běžná  vyprávěcí  technika,  používání 

flasforwardů se příliš  často  neobjevuje.  Konečně v poslední  sérii  seriálu  se objevil 

60 CARROLL, Noël. Síla fikce. In ZUSKA, Vlastimil. Angloamerické studie. Praha : Český filmový ústav, 1991. s. 69-70. ISBN 8070040661.61 MITTELL, Jason. Narrative Complexity in Contemporary American Television. Op. cit.62 V naratologii označováno také jako analepse (z latinského analepsis).63 Také prolepse (z latinského prolepsis).
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pohled do paralelní reality, pro který není zaužívaný žádný název, nicméně v seriálu 

Ztracení začal používat pojem flashsideway (pohled „stranou“).

Jelikož  je  tento  seriál  velmi  komplexní,  nebudu  zde  vysvětlovat  celý  jeho  děj.  

Nepřineslo by to ani nic nového, jelikož informace o ději si může čtenář nalézt sám na 

nejrůznějších stránkách věnovaných seriálu Ztracení.64 65 Navíc není cílem této práce 

rozebírat seriál samotný, nýbrž zaměřuje především na to, jakým způsobem využíval 

postupy transmediálního vyprávění.

64 Potřebné informace lze dohledat na wikipedii věnované seriálu: Lostpedia: The Lost Encyclopedia [online]. 2005- [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: http://lostpedia.wikia.com65 Téměř celý seriál také shrnuje s trochou ironie toto video v 8 minutách: http://www.youtube.com/watch?v=GdT8eqMO4qk
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3.2 Distribuce seriálu

Základním způsobem distribuce Ztracených bylo pochopitelně televizní vysílání (jak 

terestrické tak satelitní). Kromě toho byla každá série tohoto seriálu vydána na DVD 

v kompletní verzi spolu s doplňujícími materiály (videa z natáčení, vystřižené záběry, 

atd.).  I toto  je  běžná  praxe  v současné  distribuci  seriálů.  V čem je  seriál  Ztracení 

zajímavý, je využití internetu k jeho distribuci.

V roce  2005  oznámila  společnost  Apple vznik  nové  verze  iTunes  6,  která  bude 

umožňovat placené stahování hudebních videí,  krátkých filmů a epizod televizních 

seriálů.  Do té doby nabízela  pouze placené stahování  hudby.  Ztracení byl  jedním 

z prvních pořadů, které byly do této nabídky zařazeny.66 Jedna epizoda stojí  1.99$ 

(v HD 2.99$) a bylo možné ji zakoupit den po odvysílání v televizi.

V roce  2006 byla  uzavřena  dohoda  mezi  The  Walt  Disney  Company (vlastníkem 

ABC)  a sploečností  Comcast,  v rámci  které  bylo  umožněno nabízet  některé  seriály 

(mezi  nimi  i Ztracené)  jako  Video  on  Demand67 (VOD).  Kromě  toho  začala  ABC 

nabízet  americkým  divákům  také  seriál  zdarma  ke  shlédnutí  (nikoliv  uložení)  na 

svých  webových  stránkách.  Jak  ukázal  průzkum  Nielsen  Company68,  byl  seriál 

Ztracení nejsledovanějším  pořadem  vysílaným  online.69 (Další  průzkum  této 

společnosti ukázal,  že patřil také k pořadům, které byly nejvíce nahrávané na DVD 

66 Apple Announces iTunes 6 With 2,000 Music Videos, Pixar Short Films & Hit TV Shows. In: Apple: Press  
Info [online]. 12.10.2005 [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: http://www.apple.com/pr/library/2005/10/12Apple-Announces-iTunes-6-With-2-000-Music-Videos-Pixar-Short-Films-Hit-TV-Shows.html67 Video na přání – video, které je možné zakoupit.68 Nielsen Company je společnost, která vyhodnocuje užívanost nejrůznějších médií po celém světě a patří mezi největší podobné společnosti. V USA začala zkoumaním poslechovosti rádia a později sledovanosti TV (od 50. let 20. století). V USA je tzv. Nielsen rating synonymem pro sledovanost daného televizního pořadu. (V ČR takovou funkci plní ATO – Asociace televizních organizací.)69 "Lost," "Saturday Night Live," And "Greys Anatomy" Most Popular Entertainment TV Programs Streamed From Tagged Broadcast Network Web Sites In December Nielsen Online Reports. In: 
Nielsen[online]. 12.2.2009 [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: http://nielsen.com/us/en/insights/press-room/2009/lost_saturday_night.html 
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rekordérech  pro  pozdější  zhlédnutí.70)  Kromě toho  patřil  i mezi  nejvíce  stahované 

seriály v rámci neoficiálního sdílení dat pomocí BitTorrentu.71

Proč  je  právě  tento  seriál  tak  často  vyhledávaný  pro  pozdější  zhlédnutí?  Jednou 

z možných  odpovědí  je  popularita  tohoto  pořadu  (především  v mladší  věkové 

skupině,  která  více  používá  nová  média).  To  nicméně  nevysvětluje,  proč  je  tento 

pořad  poměrně  více  sledovaný  online  než  podobné  pořady  (respektive  pořady 

s podobnou cílovou skupinou diváků), které mají vyšší sledovanost v televizi.

Jedním  z možných  vysvětlení  je  komplexita  seriálu  Ztracení.  Na  rozdíl  od  jiných 

televizních seriálů, které nejsou tak náročné na paměť, obsahuje seriál Ztracení velké 

množství  informací,  které  si  musí  divák  pamatovat.  Aby  si  diváci  mohli  doplnit  

znalost  epizod,  které  vynechali,  případně  osvěžit  znalost  starých  epizod,  bývalo 

zvykem  televizních  stanic  opakovat  pořady.  Jak  však  uvádí  Mittel,  tato  tradice 

pozvolna mizí:

One long standing tradition that has been in decline is the rerun – for decades ,  

networks typically played each episode of the season twice throughout the year,  

filling  in  off-times  with  earlier  episodes.  These  network  reruns  become  less  

common in the 2000s, especially with DVD, DVR, and online video as methods  

for viewers to rewatch or catch-up on missed episodes. For instance, Lost aired  

with reruns over the summer and during breaks from new episodes in its first  

two seasons,  but ABC ceased this practice in later seasons. Instead, Lost and  

other network shows have taken a page from cable channels, showing the same  

episode multiple time throughout the week of its first run, a scheduling practice  

that allows viewers to refresh their memories or také a closer loo at an episode  

during the week's gap or catch-up on missed material.72

70 "House" and "Lost" Show Greatest Gains from DVR Playback, Nielsen Reports. In: Nielsen [online]. 25.4.2007 [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: http://nielsen.com/us/en/insights/press-room/2007/_House__and__Lost__Show_Greatest_Gains_from_DVR_Playback__Nielsen_Reports.html71  Top 10 Most Pirated TV-Shows of 2009. In: TorrentFreak [online]. 31.12.2009 [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: http://torrentfreak.com/top-10-most-pirated-tv-shows-of-2009-091231/ 72 MITTEL, Jason. Previously On : Prime Time Serials and the Mechanics of memory. In: GRISHAKOVA, Marina; RYAN, Marie-Laure. Intermediality and storytelling. Berlin : De Gruyter, 2010. s. 94-95. ISBN 9783110237733.
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Novým trendem tedy je také doplňování informací sledováním online verze. Právě 

pořady, které mají nejvíce komplexní narativní strukturu, tak mohou těžit z tohoto 

trendu. Tato komplexita již není takovou překážkou pro porozumění příběhu, jelikož 

diváci,  kteří  mají  zájem o hlubší porozumění drobných detailů a spojení mají  nyní 

příležitost  shlédnout  pořad  kolikrát  chtějí  a zastavit  přehrávání  v momenty, kdy 

chtějí.  Toto se obzvlášť hodí pro zachycení indícií,  které se na obrazovce objeví na 

příliš krátkou dobu, nebo pro odhalení různých skrytých vtipů tvůrců seriálu.73 

V seriálu  Ztracení můžeme  tento  jev  ilustrovat  například  na  příkladu  mapy  na 

dveřích. V epizodě Lockdown74, odehrávající se v podzemních prostorách, sjede dolů 

brána (bránící  výbuchu).  V jednu chvíli  se rozsvítí  ultrafialové  světlo,  které odhalí 

tajemnou mapu s poznámkami (), nakreslenou na této bráně, nicméně po několika 

vteřinách  se  znovu  rozsvítí  obyčejné  světlo  a mapa  opět  zmizí.  Brána  se  posléze 

zasune  a už  nikdy  více  v průběhu  seriálu  není  tato  mapa  zobrazena.75 Přestože 

v průběhu několika  vteřin  nebylo  možné mapu prohlédnout,  diváci  si  mohli  tento 

záběr  zastavit  a podrobně  prozkoumat.  Posléze  byl  tento  snímek  obrazovky  také 

zveřejněn  online  v různých  diskuzních  fórech.  Časopis  Entertainment  Weekly na 

druhý den zveřejnil také tuto mapu ve vysokém rozlišení (patrně z materiálů tvůrců 

seriálu).76

Mezi  další  výhody sledování  seriálu  na počítači  (ať  už  stažený,  streamovaný nebo 

z DVD) je  možnost  přehrát  si  více  epizod najednou.  Toto sledování  někteří  diváci 

preferují,77 jelikož jim umožňuje nepřerušovaný tok událostí a dále také mají možnost 

zpozorovat skryté souvislosti, které by s týdenním (někdy i delším) odstupem neměli 

možnost zpozorovat. Další výhodou je možnost uspořádat jednotlivé epizody za sebou 

73 V angličtině tyto vtipy bývají označovány jako Easter Eggs, což vychází z tradice, kdy děti hledají na Velikonoce na různých místech ukrytá vajíčka.74 Lost [seriál]. Season 2, Episode 17. Lockdown. ABC, 29.3.2006. 75 Lze ji vidět ještě ve hře Lost: Via Domus.76 ''Lost'': A closer look at that island map. In: Entertainment Weekly [online]. 30.3.2006 [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: http://www.ew.com/ew/article/0,,20313460_1178388,00.html 77 BROOKER, Will. Television Out of Time : Watching Cult Shows on Download. In: PEARSON, Roberta. 
Reading lost : perspectives on a hit television show. London : I.B. Tauris, 2009. s. 58-61. ISBN 9781845118365.
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v jiném  než  původně  odvysílaném  pořadí  –  tato  možnost  je  především  výhodná 

u seriálů, které narušují časovou chronologii, jako činí například seriál Ztracení.78 

Závěrem je  také  vhodné  zmínit  další  důvod,  proč  lidé  preferují  stahování  seriálů 

z internetu. Je to kvůli tomu, že se nachází v zemi, kde není daný seriál vysílaný, nebo 

je vysílaný se zpožděním (toto byl i případ ČR). Stahování seriálu jim tak umožňuje 

udržovat stejnou znalost jako původní publikum, tedy mít nejnovější informace – což 

může být obzvlášť důležité v době, kdy je možné nejnovější informace získat prakticky 

okamžitě po původním odvysílání z internetových zdrojů. Diváci, tak zabrání tomu, 

aby jim tyto zveřejněné informace zkazily požitek ze sledování seriálu a zjištění těchto 

informací  v rámci  děje.  Z tohoto  důvodu  byla  finální  epizoda  seriálu  vysílána 

najednou v osmi zemích světa.79 Přesto se tato finální epizoda stala nejstahovanějším 

torrentem80 v historii tohoto typu sdílení dat.81

Dalšími  možnostmi,  jak  mohou  diváci  udržovat  komplex  znalostí  fikčního  světa, 

kromě  samotného  sledování  seriálu,  se  zabývají  kapitoly  3.4 a 3.5.  Přestože 

internetové  vysílání  hraje  stále  významnější  roli,  jde  prozatím  o menší  skupinu 

diváků,  drtivá  většina  diváků  bude  zřejmě  stále  (nepravidelně)  sledovat  pouze 

vysílání v televizi.

78 Dalším možným příkladem je seriál Firefly (tvůrcem je seriálový a komiksový autor Joss Whedon), který byl odvysílán televizní stanicí v jiném pořadí, než autor původně zamýšlel.79 KURCZY, Stephen. 'Lost' finale broadcast live in eight countries, but Australians outraged. In: The Christian Science Monitor [online]. 24.5.2010 [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: http://www.csmonitor.com/World/Global-News/2010/0524/Lost-finale-broadcast-live-in-eight-countries-but-Australians-outraged80 Více o technologii Bittorent viz: KOLÁŘ, Radim. BitTorrent: Technologie. In: ROOT.CZ [online]. 7.4.2004 [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: http://www.root.cz/clanky/bittorrent-technologie/81 BitTorrent Download Record Shattered By Lost Series Finale. In: TorrentFreak [online]. 25.5.2010 [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: http://torrentfreak.com/bittorrent-download-record-shuttered-by-lost-series-finale-100525/
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3.3 Transmediální extenze

Tato  práce  má  za  cíl  prozkoumat,  jak  je  transmediální  vyprávění  uplatňováno 

v současném  americkém  seriálu.  Seriál  Ztracení byl  vybrán  právě  proto,  že  tyto 

taktiky  uplatňoval  ve  velké  míře.  Tak  jako  je  tomu  takřka  pravidlem  v americké 

televizní  produkci,  bylo  toto  vyprávění  hierarchicky  podřízené  (viz  kapitola  1.2) 

seriálu  Ztracení.  Tedy hlavní vyprávění  probíhalo v televizním vysílání  a vyprávění 

v dalších médiích rozšiřovalo toto vyprávění. Vyprávění v dalších médiích bude tedy 

označeno jako transmediální extenze seriálu Ztracení.

V následující  části  rozebereme  jednotlivé  druhy  těchto  transmediálních  extenzí. 

Konkrétně půjde o hry alternativní reality (ARG), webizody82, knihu a videohru.

3.3.1 Hry alternativní reality

Představením  konceptu  her  alternativní  reality  (dále  ARG)  jako  takových  a jejich 

historií jsem se již zabýval v 2. kapitole (s. 13). V této kapitole bych tedy rád rozebral 

jednotlivé  ARG,  které  byly  součástí  vyprávění  seriálu  Ztracení.  Podobně  jako  již 

zmíněná ARG The Beast, sloužily i tyto ARG především jako nástroj propagace seriálu 

a několika sponzorů, což vliv na jejich formu a je potřeba vnímat i tento aspekt jejich 

produkce. Přesto můžeme rozebrat, jak i přes tyto omezení dané původním účelem 

rozšiřovaly narativní svět seriálu.

The Lost Experience

První ARG začala  probíhat  v době,  kdy končila  druhá série seriálu  (květen 2006). 

V průběhu  vysílání  epizody  Two  for  a Road83 byla  odvysílána  reklama  fiktivní 

společnosti  The  Hanso  Foundation (dále  THF),  obsahující  telefonní  číslo.84 Tato 

společnost  a její  zakladatel  Alvar  Hanso  byli  letmo  zmíněni  v jedné  předchozí 

epizodě85 jako  finanční  zdroj  projektu  DHARMA,  který  probíhal  v minulosti  na 

82 Někdy také označovány jako mobizody.83 Lost [seriál]. Season 2, Episode 20. Two For a Road. ABC, 3.5.2006. 84 Záznam této reklamy: http://www.youtube.com/watch?v=4EDdTxTVZM8 85 Lost [seriál]. Season 2, Episode 3. Orientation. ABC, 5.10.2005
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ostrově.  Kromě  toho  byla  také  zřízena  webová  stránka 

(www.thehansofoundation.org)86, která také rozeslala tiskové zprávy informující o její 

nové kampani.  Po zavolání  na uvedené telefonní číslo  mohl obdržet  volající  heslo 

odkrývající přístup k tajným materiálům na webu této společnosti.

The Lost Experience byla před začátkem oznámena v nejrůznějších médiích (nikoliv 

jako  ARG,  ale  jako  interaktivní  hra).  Jeden  z producentů  seriálu,  Carlton  Cuse, 

prohlásil pro New York Times: „You can TiVo87 it, but don't skip the commercials.“88 

Tím přímo navedl diváky k tomu, že klíčová vstupní indície bude zveřejněna během 

reklam. Toto se značně liší od předchozích ARG, které se vyznačovaly tím, že nebyly 

nijak propagovány a jejich vstupní indície byly mnohem více skryty (viz kapitola  2.1 

o ARG ). Jak uvádí Ian Bogost:

The Lost Experience takes this a step further than previous games, by literally  

announcing what it is and when it's beginning. No mysterious trailer URL (The  

Beast, ilovebees), no careful online leaks. This is mass-market stuff,  and ABC  

doesn't want the mass-market not to know it's being marketed to.89

The  Lost  Experience byla  rozdělena  do  pěti  fází  (částí).  První  fáze  započala  výše 

zmíněnou reklamou a byla  dále  propojena s několika sponzory,  kteří  ji  využili  pro 

propagaci. Při vysílání každé další epizody seriálu obsahovala reklama pro THF odkaz 

na  stránky  provozované  jednou  z reálných  značek  (Sprite,  Jeep,  Monster.com,  

Verizon). První z nich byla  subLYMONal.com,  součást širší reklamní kampaně pro 

Sprite.  Zde po stanoveném počtu kliknutí  obdržel  uživatel  kód, který mohl použít 

k odemknutí  dalších  informací  na stránce  THF.  Tímto tedy nijak nepropojila  svůj 

produkt  s příběhem,  v tomto  případě  šlo  o víceméně  klasickou  reklamní  kampaň. 

Oproti  tomu  ostatní  značky  propojily  jejich  stránky  mnohem  úžeji  s příběhem. 

V případě Jeepu hráč ARG dostane fikční přístup do intranetu této firmy a může zde 

86 Tato stránka, stejně jako všechny další uvedené v této kapitole, již nefungují.87 TiVo je populární americký DVD rekordér, který zde slouží jako synonymum pro záznam televizního pořadu.88 MILLER, Lia. To Counter the Doldrums During Summer Reruns, 'Lost' Fans Can Get Lost in a Game Online. In: The New York Times [online]. 24.4.2006 [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/2006/04/24/business/media/24lost.html?_r=189 BOGOST, Ian. Lost in Alternate Reality. In: Ian Bogost [online]. 24.4.2006 [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: http://www.bogost.com/watercoolergames/archives/lost_in_alterna.shtml
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odhalovat  skryté  informace,  týkající  se  propojení  Jeepu a THF.  Podobně 

Monster.com (inzertní  server zaměřený na pracovní  nabídky)  nabízel  na speciální 

stránce fikční práci pro THF. Jak uvádí Askwith, hráči následně prohlíželi i samotné 

stránky Monster.com, hledajíce skryté informace a podivné nabídky práce.90 Verizon 

zřídil stránku  RetrieversOfTruth.com, která nebyla na první pohled propojená s její 

značkou, kde se hráči mohli dopátrat k tajnému fikčnímu diskuznímu fóru, kde byly 

zveřejněny informace o propojení firmy Verizon a THF.

Lze  tedy  vidět,  že  možné přístupy byly  různé.  Jak uvádí  Askwith,  hráči  The Lost  

Experience reagovali  na  kampaň  Sprite negativně,  jelikož  byla  příliš  očividná, 

jednoduchá  a nepřinášela  nijaké  propojení  nebo  rozšíření  fikčního  světa.  Naopak 

ostatní  kampaně  byly  vnímány  pozitivně.  Kromě  zmíněných  stránek,  bylo  ještě 

součástí této fáze vydání knihy Bad Twin, které se budu věnovat v kapitole 3.3.2.

V další fázi stránky  THF přestaly fungovat (v rámci herního příběhu byly napadeny 

hackerským útokem) a hráči sledovali cestu Rachel Blake, která pátrala po podivných 

aktivitách THF v Evropě. Cestu sledovali jak na jejím blogu, tak na dalších stránkách 

(včetně stránek sponzorů). Tato fáze umožňovala i jistou interakci, jelikož hráči mohli 

psát komentáře na zmíněný blog. 

Třetí fáze započala na ComicConu91 v San Diegu v průběhu diskuzního panelu s tvůrci 

o seriálu  Ztracení, kde  herečka  představující  Rachel  Blake  obvinila  tvůrce  seriálu 

z kolaborace s THF. Než ji vyvedla ochranka, sdělila přítomným osobám (a skrze ně 

i internetovému publiku),  aby navštívili  stránku  hansoexposed.com,  kde se mohou 

dozvědět více. Po registraci na této stránce hráči mohli získat fragmenty videa, které 

odhalovalo pozadí funkce iniciativy  DHARMA na ostrově a význam série čísel, které 

se v průběhu seriálu často opakovaly. K získání jednotlivých fragmentů (kterých bylo 

celkem 70) museli hráči zadat příslušný kód (který doprovázel hieroglyf), který mohl 

být zveřejněn na různých místech: webové stránky spojené s The Lost Experience, 

stránky  sponzorů  i další  stránky,  reklamy  v televizi,  novinách  a magazínech, 

90 ASKWITH, Ivan. Deconstructing The Lost Experience: In-Depth Analysis of an ARG. Cambridge: Convergence Culture Consortium, 2006. Dostupné z: http://www.ivanaskwith.com/writing/IvanAskwith_TheLostExperience.pdf91 Soustředění fanoušků komiksu a žánru science-fiction.
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v televizních pořadech (například na hrnku jednoho z moderátorů televizní  stanice 

ABC), podcasty92 tvůrců, nebo reálné lokace v USA i v jiných zemích.

Tato  část  vyžadovala  kolaboraci  hráčů,  jelikož  samostatný  hráč  by  nebyl  schopen 

vypátrat  všechny  kódy  (obzvláště  ty,  které  byly  umístěné  v reálných  lokacích) 

a zároveň by to nebyl schopen učinit v tak krátkém čase (cca 50 dní). Tato fáze se 

vyznačovala  také  tím,  že poskytovala  odpovědi  na některé  otázky seriálu  Ztracení 

a tedy rozšiřovala přímo naraci samotného seriálu (na rozdíl od ostatních fází, které 

spíše rozvíjely samostatné linie příběhu).

Čtvrtá fáze se částečně překrývala s předešlou fází. V této fázi byly zveřejněny stránky 

ApolloCandy.com,  které  působily  jako  propagace  fikčních  čokoládových  tyčinek 

Apollo,  které  se  již  objevovaly  v průběhu seriálu.  Hráči  se  mohli  zúčastnit  živých 

předávání těchto tyčinek v USA a Velké Británii. Uvnitř tyčinky se nacházel odkaz na 

webovou stránku. Hráči byli instruováni aby se s nimi vyfotili a umístili na uvedené 

stránky tuto fotografii.

Vyvrcholením (a poslední fází) celé ARG bylo zveřejnění videa od Rachel Blake, které 

zachycuje  její  rozhovor  se  zakladatelem THF Alvarem  Hanso,  který  vysvětlil,  že 

zločiny páchá jeho zástupce. Zakončením byl podcast věnovaný této ARG, kde byla 

odvysílána nahrávka z místa dopadení tohoto zločince.

Jak tedy vyhodnotit úspěch této ARG? Jak uvádí Askwith, mnoho komponent  The 

Lost Experience nesloužilo k posunutí děje této ARG, nicméně byla velmi efektivní 

v získání publicity pomocí různých médií.93 Podobná teze by se dala říci o vztahu této 

ARG  a samotného  seriálu,  tedy  sloužila  především  k propagaci  seriálu.  Kromě 

odhalení  významu  čísel,  nebyly  informace  získané  v této  ARG  příliš  důležité  pro 

příběh seriálu. Na druhou stranu toto odhalení bylo jedinečné pro tuto hru a nebylo 

opakováno v seriálu, tedy pouze hráči The Lost Experience mohli tuto znalost přímo 

získat.  (Nicméně  následně  se  tyto  informace  rozšířili  pomocí  různých  webových 

stránek, tedy mohly ji získat i ostatní diváci, kteří se této ARG neúčastnili.)

92 Zvuková nahrávka, určená ke stažení nebo přehrání online.93 ASKWITH, Ivan. Deconstructing The Lost Experience: In-Depth Analysis of an ARG. Op. cit.
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Některé problémy byly způsobeny snahou udržet rovnováhu mezi diváky, kteří v The 

Lost Experience participovali a mezi těmi, kteří ne – tedy aby hráči získali něco navíc, 

ale aby zároveň nebyli příliš ochuzeni, ani ti diváci, kteří se této ARG nezúčastnili (což 

byla většina diváků). Jak uvádí Mittel (po odehrání první fáze hry), tato ARG nebyla 

příliš  kladně přijata ani pravidelnými hráči ARG ani fanoušky seriálu.94 Pravidelní 

hráči  ARG  si  stěžovali  na  příliš  jednoduché  hádanky  a příliš  nápadné  zapojení 

sponzorů,  kromě toho  jim vadilo  příliš  velké  množství  hráčů,  kteří  neměli  s ARG 

zkušenosti.  Fanoušci  seriálu  si  zase  stěžovali  na  příliš  malé  propojení  s fikčním 

světem seriálu. Nicméně především třetí fáze byla přijata pozitivně, kvůli tomu, že jak 

vyžadovala  kolaborativní  úsilí  hráčů,  pátrajících  po  jednotlivých  indíciích,  tak 

i rozšířila příběh o vysvětlení smyslu čísel.

Problematickým  místem,  který  tato  ARG  ukázala,  je  rozdílný  důraz  na  fikčnost 

u televizního  seriálu  a ARG.  Televizní  seriál  se  neprezentuje  jako  realita,  ale  svoji 

fikčnost  přiznává.  Naopak  jeden  z principů  ARG  je  důraz  na  TING  („This  is  not  

a game“)95, tedy ARG se prezentuje jako realita, ačkoliv si hráči uvědomují, že nejde 

o realitu.  Pokud  však  koexistuje  ARG  i televizní  seriál  vedle  sebe,  může  to  vést 

k rozporům. Příkladem může být vystoupení fikčního zástupce  THF v pořadu  ABC 

Jimmy  Kimmel  Live!96,  které  se  tváří  jako  reálné  vystoupení  zástupce  dané 

společnosti,  zatímco  zde  zároveň  účinkují  herci  seriálu  Ztracení,  kteří  se  však 

prezentují  jako  herci,  tedy  implikují,  že  seriál  nezachycuje  realitu.  Tento  rozpor 

zřejmě  vyplývá  z rozdílné  podstaty  televizního  seriálu  a ARG  .  V předchozích 

případech většinou ARG předcházela fikčnímu dílu, zatímco v tomto případě po něm 

následuje. Jak uvádí Mittel: „How can we buy into an alternate reality that we have  

already conceptualized as fictional?“97

94 MITTELL, Jason. Lost in an Alternate Reality. Flow [online]. 16.6.2006, vol. 4, n. 7 [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: http://flowtv.org/2006/06/lost-in-an-alternate-reality/95 Toto není hra. Více viz kapitola 2.3 .96 Jimmy Kimmel Live! ABC, 24.5.200697 Ibid.
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Find 815

Další  ARG  trvala  kratší  dobu  než  předchozí  ARG  a byla  mnohem  více  lineární 

a jednodušší. Začala na konci roku 2007 a trvala do 31.1.2008, kdy byla odvysílána 

první epizoda čtvrté série seriálu. Na rozdíl od předchozí ARG ji vytvořila australská 

firma Hoodlum, která se specializuje na tvorbu podobného transmediálního obsahu. 

Vstupní indícií  byla  tisková zpráva,  rozeslaná ABC, která informovala,  že  Oceanic 

Airlines (letecká společnost,  které patřilo  ztroskotané letadlo 815 ve fikčním světě 

seriálu) obnovují svoji činnost. Tato tisková stránka odkazovala na webové stránky 

této letecké společnosti, které obsahovaly reklamu. Po několika dnech bylo toto video 

pozměněno  tak, aby  odkazovalo  na  stránky  find815.com,  kde  se  ARG  začala 

odehrávat.

Hráči  sledovali  v průběhu této ARG příběh Sama Thomase,  který ztratil  přítelkyni 

v letu 815 (let, který v seriálu ztroskotal na ostrově), který odletěl mimo kurz a nebyl 

nalezen.  V průběhu hry hráči  sledovali  Samovo pátrání  po tomto letadle,  které ho 

dovedlo na palubu lodi Christiane I. Tato loď pátrala po staré lodi Black Rock, která 

v minulosti také ztroskotala na ostrově, čemuž byla později věnována jedna epizoda 

seriálu  Ztracení98.  S touto  lodí  se  také  postavy  seriálu  setkaly  již  v epizodách, 

předcházejících této ARG. Namísto této staré lodi ale byly nalezeny trosky letu 815, 

což byl závěr této ARG. Na něj navázala epizoda seriálu Ztracení99, která zobrazovala 

totéž, tedy tyto informace odpovídaly fikčnímu světu seriálu. Vysvětlení toho, že byly 

nalezeny trosky letadla zatímco mezitím ztroskotalo na ostrově bylo posléze v seriálu 

vysvětleno,  ačkoliv  hráči  této  ARG  získali  některé  indície,  na  základě  kterých  si 

vysvětlení mohli odvodit ještě předtím než se objevilo v seriálu.

Tato ARG byla tedy úzce propojena se seriálovým vyprávěním, na rozdíl od předchozí. 

Find  815 nevysvětlovala  žádné  otázky,  které  by  nebyly  vysvětleny  i v seriálu,  ale 

nastiňovala jak se bude děj dále vyvíjet a seriál na ni plynule navázal (kromě toho 

také hráči této hry obdrželi indicie o lodi  Black Rock) . Z hlediska rozšíření znalostí 

98 Lost [seriál]. Season 6, Episode 9. Ab Aeterno. ABC, 23.3.201099 Lost [seriál]. Season 4, Episode 2. Confirmed Dead. ABC, 7.2.2008
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tedy hráči byli odměněni tím, že některé informace věděli ještě než byly odvysílány 

v televizi. V tomto ohledu tedy  Find 815 svůj účel splnila poměrně dobře a z tohoto 

hlediska ji hráči hodnotili pozitivně.

Co se týče samotné herní zkušenosti byla hodnocena poměrně negativně. Většina hry 

se odehrávala  na jedné stránce (zmíněné výše).  Hráči  kritizovali,  jak  uvádí  Aaron 

Michael Smith, že hra ignorovala svůj aspekt „alternace reality“, tedy balancování na 

hraně  reality.100 Hráči  dokonce  viděli  svůj  pokrok  ve  hře.  Toto  je  poměrně  velké 

odchýlení od ostatních ARG a jejich důrazu na TING (This is not a game), až by se 

dalo pochybovat,  zda  Find 815 do této kategorie patří.  Většina herních úkolů byla 

jednoduchých.  Samotný příběh byl  lineární,  sledoval  hlavního hrdinu den po dni. 

Celý  děj  byl  vyprávěn  především  pomocí  videí,  které  byly  evidentně  fikční  – 

obsahovaly  střih,  kameramana,  nediegetickou  hudbu.  Dále  existovaly  i videa, 

rekapitulující  děj.  Šlo tedy spíše o sérii  webizod101,  doplněnou menšími hrami,  než 

o ARG v pravém slova smyslu, což ocenili spíše fanoušci seriálu a nikoliv pravidelní 

hráči ARG.

Dharma Initiative Recruiting Project

Další dva projekty již prakticky nespadají do kategorie ARG, ačkoliv tak někdy byly 

označovány.  Dharma  Initiative  Recruiting  Project započala  na  ComicConu 2008 

v mezičase mezi čtvrtou a pátou řadou. Zde bylo odvysíláno tajné video, které bylo 

odesláno do budoucnosti ze 70. let (ve kterých se následně odehrávala jedna dějová 

line 5. série seriálu  Ztracení). Samotné natočení videa se však v seriálu neobjevilo, 

tudíž není toto video ani celý projekt považováno za součást kánonu seriálu. 

V průběhu  tohoto  projektu  se  hráči  zaregistrovali  na  stránkách  jako  rekruti 

obnoveného projektu Dharma. (Původní projekt hrál roli v rámci seriálového fikčního 

světa.) Tím měli získat jistou představu, o čem bude příští série seriálu. Projekt se 

odehrával  vesměs pouze na hlavních stránkách, kde mezi sebou uživatelé soutěžili 

100 SMITH, Aaron Michael. Lost in a Transmedia Universe. Revista Geminis [online]. 2011, vol. 2, n. 2 [cit. 2012-05-09]. ISSN 2179-1465. Dostupné z: http://www.revistageminis.ufscar.br/index.php/geminis/article/view/75/pdf101 Viz kapitola 3.3.3, která je věnovaná webizodám.
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v různých  úkolech.  Dharma Initiative  Recruiting  Project sklidil  vesměs  negativní 

kritiky, jelikož nerozšiřoval naraci seriálu, ani neposkytoval herní zkušenost, kterou 

hráči očekávali od ARG.

Lost University

Poslední projekt byla  Lost University,  který probíhal mezi 5. a 6. sérií seriálu. Ani 

tento projekt nespadá do kategorie ARG, jelikož přiznává od počátku fiktivnost celého 

projektu. Podstatou tohoto projektu bylo, že zaregistrovaní uživatelé mohli studovat 

předměty  na  Univerzitě  Ztracených,  což  znamenalo,  že  mohli  získat  doplňující 

informace,  v podobě  textu  a videí.  V tomto  případě  šlo  o doplňující  multimediální 

obsah k seriálu, hrací aspekt zde chyběl již zcela.

3.3.2 Knihy

Bad Twin

Jako  zajímavou  ukázku  metatextového  propojení  dvou  médií  může  ilustrovat 

detektivní kniha Bad Twin (další knihy v této části nezmiňuji). V epizodě The Long 

Con102 vidíme Hurleyho, jednoho z hlavních hrdinů seriálu, jak si čte strojopis knihy 

s tímto názvem od autora  jménem Gary  Troup.  V jedné z dalších  epizod103 vidíme 

jinou postavu, Sawyera, jak si čte tento strojopis (viz  ) a mluví o tom, že je možná 

jediný člověk na světě,  který zjistí,  kdo to udělal.  Jiná postava pak tento strojopis 

v rámci hádky spálí. 

Běžný divák zřejmě tento rukopis přešel bez povšimnutí a mnohem více se zaměřil na 

vztah mezi hlavními postavami.  Pokud však přeci jenom vyhledal informace o této 

knize, mohl ji najít v internetovém knihkupectví Amazon, kde bylo uvedeno, že kniha 

byla  vydána  den  před  odvysíláním  dané  epizody  (2.5.2006).  Navíc  v popisku 

o autorovi  stálo:  „Bad  Twin  is  the  highly-anticipated  new  novel  by  acclaimed  

mystery writer Gary Troup. Bad Twin was delivered to Hyperion just days before  

102 Lost [seriál]. Season 2, Episode 13. The Long Con. ABC, 8.2.2006103 Lost [seriál]. Season 2, Episode 20. Two for the Road. ABC, 3.5.2006
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Troup boarded Oceanic Flight 815, which was lost in flight from Sydney, Australia  

to Los Angeles in September 2004. He remains missing and is presumed dead.“104

Tato kniha tedy existovala dvakrát – jednou ve fikčním světě, kde její autor zemřel, 

poté co ho po pádu letadla vsála turbína105 a její strojopis si mohou přečíst ostatní 

postavy.  Podruhé  ve  skutečném  světě,  kde  si  tuto  knihu  mohou  přečíst  všichni 

zájemci  z řad  diváků.  Toto  balancování  na  hraně  reality  a fikce  dále  doplnily 

videozáznam interview s tímto autorem, který byl údajně natočen před jeho odletem. 

To způsobilo velký zájem a  kniha se dostala mezi nejprodávanější tituly.

Příběh knihy byl nicméně podle ohlasů čtenářů i tvůrců seriálu průměrný.106 107 Kniha 

nemá téměř  žádné  propojení  s mytologií,  která  byla  v pozadí  seriálového příběhu. 

V knize se objevují postavy z bohaté rodiny Widmorů, přičemž v seriálu se objevuje 

postava Charlese Widmora, nicméně spojení mezi postavami v knize a touto postavou 

není  uvedeno.  Dále  je  v knize  zmíněn  Alvar  Hanso,  ústřední  postava  The  Lost  

Experience (rozebrané výše). Přesto zde nehraje prakticky žádnou roli, kniha spíše 

slouží jako další zmínka The Hanso Foundation pro začínající ARG. Bad Twin tedy 

prakticky vůbec nerozšiřuje fikční svět seriálu Ztracení.

Zajímavý tedy zůstává pouze způsob propojení mezi knihou jako objektem fikčního 

světa a jako reálným objektem. Jak uvádí Steven E. Jones, diváci, respektive hráči, 

mají potěšení právě při překračování hranic mezi textem a vnějším světem.108 Tohoto 

efektu pak využívají právě ARG, které jsou na takovémto překračování založeny.

104 Bad Twin (Hyperion). In: Amazon [online]. 2.5.2006 [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: http://www.amazon.com/Bad-Twin-Hyperion-Gary-Troup/dp/B000LP64N6/105 Že tato postava je skutečně Gary Troup potvrdil jeden z tvůrců seriálu v: LEE, Felicia R. 'Bad Twin,' a Novel Inspired by 'Lost,' Makes the Best-Seller Lists. In: The New York Times [online]. 27.5.2006 [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/2006/05/27/books/27lost.html?_r=1106 "Bad Twin" Book Report. In: Lost... and Gone Forever [online]. 4.7.2006 [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: http://lost-and-gone-forever.blogspot.com/2006/07/bad-twin-book-report.html107 ZEITCHIK, Steven. Inside Move: It's a Shames. In: Variety [online]. 18.6.2006 [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: http://www.variety.com/article/VR1117945504?refCatId=14108 JONES, Steven E. The meaning of video games: gaming and textual strategies. Op. cit., s. 27.
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3.3.3 Webizody

Lost: Missing Pieces

Mezi listopadem 2007 a únorem roku 2008 (tedy v období třetí série, kdy seriál nebyl 

vysílán  v televizi)  bylo  zveřejněno  třináct  mobilních  (respektive  webových)  epizod 

seriálu Ztracení pod názvem Lost: Missing Pieces. Každá z těchto epizod měla délku 

mezi  jednou  až  čtyřmi  minutami  a byly  zveřejňovány  jednou  týdně.  Nejprve  byly 

zveřejněny pro uživatele amerického mobilního operátora Verizone, posléze pak byly 

uveřejněny k volnému shlédnutí na oficiálních stránkách ABC.

Pojem webizoda109 není nijak nový, poprvé se takovéto dílo (seriálová epizoda určená 

přímo pro distribuci  na internetu) objevilo v roce 1995.  Tehdy mladý filmař, Scott 

Zakarin, začal vysílat seriál určený přímo pro webové sledování pod názvem The Spot 

(šlo v podstatě o soap operu podobnou například seriálu Melrose place). Tento nový 

přístup vyvolal zpočátku značný zájem, mezi 80-160 tisíci návštěv denně.110 Později 

s rozšířením videoserverů umožňujících snadnější šíření (jako je například YouTube) 

se  takovéto  webové  seriály  (nebo  videoblogy  na  pomezí  webových  seriálů)  staly 

poměrně běžným fenoménem. Kromě toho i televizní stanice se začaly uchylovat ke 

zveřejňování  takovýchto  webizod,  například  seriály  24,  Battlestar  Galactica  nebo 

Útěk z vězení.

V případě Lost: Missing pieces tvořila každá webizoda krátký příběh, který doplňoval 

narativní mezeru seriálu. Jednotlivé webizody nebyly nijak provázané mezi sebou, ani 

chronologicky  seřazené.  Odehrávaly  se  v různém  časovém  období  v průběhu  děje 

prvních tří  sérií  (a první  z nich se odehrávala  v minulosti  jedné z hlavních postav, 

Jacka).  V každé webizodě si  tedy divák doplnil  znalost  motivací  postav  a událostí, 

které vedly k ději, který viděl v průběhu seriálu. Šlo o doplňující informace, případně 

potvrzení  již  existujících  domněnek,  žádné  překvapivé  informace  se  takto  diváci 

nedozvěděli, nicméně tyto informace nebyly v průběhu seriálu jinak zveřejněny. Tedy 

109 Webizoda = webová epizoda. V případě seriálu Ztracení se hovořilo o mobizodách, jelikož byly nejprve zveřejněny pro mobilní telefony, nicméně fakticky neexistuje žádný skutečný rozdíl mezi webizodou a mobizodou.110 CHWASTIAK, Mike. Webisodics: A Brief History. Sideroad [online]. 16.7.1998, n. 10 [cit. 2012-04-07]. Dostupné z: http://sideroad.com/gethooked/column10.html 
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pouze diváci,  kteří  sledovali  tyto  epizody,  měli  tyto  informace,  tedy tyto webizody 

splnili účel narativního rozšíření.

Původní plán tvůrců byl udělat webovou sérii se seriálem pouze volně provázanou, 

tedy bez účasti hlavních postav (takto byla koncipovaná například webová série 24: 

Conspiracy)  a vytvořený  externí  společností.  Po  dohodě  s televizními  odbory  však 

nakonec  byly  i díly  webového  seriálu  vytvořeny  stejnými  tvůrci  a herci  jako  díly 

televizního seriálu.111 

Mysteries of Universe

Dalšími webizodami byly Mysteries of Universe, které byly zveřejňovány mezi pátou 

a šestou sérií  v roce 2009. Základní premisou bylo, že jde o nalezený pořad z roku 

1982, který se zabývá záhadami a paranormálními jevy. Tento pořad byl rozdělen do 5 

částí a postupně zveřejňován ke shlédnutí na stránkách  ABC. Tento pořad se tvářil 

jako  dokumentární  pořad  zabývající  se  aktivitami  iniciativy  DHARMA,  což  byla 

organizace, která hrála významnou roli na seriálovém ostrově. Mysteries of Universe 

tak  poskytly  informace,  které  divákovi  doplnily  jeho  znalost  pozadí  událostí  na 

ostrově, ačkoliv přímo seriálovou naraci nijak nerozšiřovaly. Důvodem zveřejňování 

bylo opět především udržet pozornost diváků během sérií.

3.3.4 Videohra

Lost: Via Domus

Součástí fikčního světa seriálu  Ztracení byla také videohra  Lost: Via Domus, která 

byla vydaná v únoru 2008. V rámci této videohry hráč vystupuje v roli fotoreportéra 

Elliotta Maslowa, který trpí amnézií a jehož partnerka zemřela při pádu letadla. Tato 

postava  se  ani  v seriálu  ani  jiném médiu  nevyskytuje,  ani  není  zmíněna.  Děj  hry 

začíná stejně jako seriál ztroskotáním letadla na ostrově. Hráč v roli Elliotta prochází 

lokacemi, které již viděl jako divák v seriálu a může interagovat s hlavními postavami 

seriálu, z nichž většina se objevuje i ve hře. 

111 FRITZ, Ben. Guilds map deal for 'Lost'. In: Variety [online]. 24.4.2006 [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: http://www.variety.com/article/VR1117941983?refCatId=14
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Hra  je  strukturovaná  podobně  jako  seriál  do  epizod  oddělených  podobnou 

několikavteřinovou znělkou. Ve hře toto dělení nemá žádný význam, jelikož hráč hru 

hraje jako jeden celek, ale může to vést k evokování atmosféry seriálu. Hra je velmi 

lineární, hráč nemá možnost zkoumat ostrov, ani odbočovat z cest v džungli.

Hlavním  problémem  je,  že  herní  děj  se  sice  v některých  místech  shoduje  se 

seriálovým dějem, ale v mnoha jiných předkládá jinou verzi děje, což přináší nutně 

rozpory. Tvůrci seriálu tento problém vyřešili tak, že prohlásili, že tato videohra není 

součástí kánonu112 fikčního světa.113 Samotná hra tento problém řeší tak, že na konci 

hry se hlavní hrdina přenese opět na začátek, jenom v tomto případě jeho partnerka 

žije. Tudíž vše, co se stalo v průběhu hry, jako by se vůbec nestalo, tedy žádný rozpor 

vlastně neexistuje.

Z výše uvedeného vyplývá, že hra žádným způsobem nerozšiřuje naraci seriálu. Jejím 

jediným  přínosem  je,  že  umožňuje  hráči  imersivní  zážitek,  tedy  nacházet  se  ve 

stejných  lokacích  jako  postavy  seriálu,  dělat  stejné  úkony  jako  dělaly  postavy 

v seriálu, atd. Hra měla převážně negativní hodnocení, kromě rozporů v ději si hráči 

stěžovali také na špatné ovládání, malou volnost, bezduché dialogy a špatný dabing 

postav.114 Další hra byla plánována, ale (zatím) neuskutečněna.

3.3.5 Shrnutí

Nyní, po tomto přehledu všech realizovaných transmediálních extenzí, se zaměřme 

na  to,  co  měly  společné  a jakým  způsobem rozšiřovaly  vyprávění.  Pokud bychom 

chtěli  tyto  techniky  zařadit  podle  naší  typologie  (viz  kapitola  1.2),  pak  by  šlo 

o hierarchický typ. Hierarchičnost vyplývá z toho, že jde o vyprávění vyprodukované 

televizní společností, tedy je logické, že jejich hlavní dílo je právě seriál. V americkém 

prostředí  není  jisté  jak  dlouho  bude  seriál  vysílán,  a pokud  by  jeho  sledovanost 

klesala,  televize  by  další  produkci  zrušila.  Z toho důvodu transmediální  vyprávění 

112 Kánon označuje ty texty, které jsou považovány za platné a pravdivé pro daný fikční svět.113 JENSEN, Jeff. 'Lost': Mind-Blowing Scoop From Its Producers. In: Entertainment Weekly [online]. 22.2.2008 [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: http://www.ew.com/ew/article/0,,20179125_4,00.html114 SILLMEN, David a Petr KÁRNÍK. Lost: Via Domus - seriál Ztraceni jako hra selhává. In: Bonusweb.cz [online]. 5.3.2008 [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: http://bonusweb.idnes.cz/lost-via-domus-serial-ztraceni-jako-hra-selhava-fr4-/Recenze.aspx?c=A080303_211020_bw-pc-recenze_prq
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buď seriálu předchází, nebo se objeví až pokud se ukáže, že seriál má úspěch a bude 

pokračovat  dále  (jako  v případě  Ztracených).  Transmedialita  zde  hraje  spíše 

doplňující  roli,  především  pro  udržení  pozornosti  diváků  v době,  kdy  není  seriál 

vysílaný.115 

Podle typologie G. Longa, kterou jsme uvedli, by se daly tyto extenze zařadit mezi 

tuhý typ, kdy původní seriál nebyl plánovaný jako transmediální dílo, a tyto extenze 

byly  doplněny  až  později.  Z hlediska  typologie  C.  Deny  by  šlo  heteromediální 

flexinarativ,  kdy  některé  komponenty  byly  uvedeny  v jednom  médiu  a navázány 

v druhém  (např.  nalezení  letadla  ve  Find  815 a následně  v seriálu)  a jiné  byly 

samostatné (příběh Rachel Blake).

Jednou z hlavních funkcí transmediálního vyprávění v seriálu  Ztracení je propagace 

vlastního  seriálu.  Z tohoto  hlediska  byly  transmediální  extenze  seriálu  Ztracení 

úspěšné, jelikož vyvolaly poměrně velkou publicitu. Nicméně, když jsme definovali 

v první  kapitole  pojem  transmediality,  jeho  podstatou  bylo,  že  musí  vyprávění 

rozšiřovat,  tedy  přinášet  něco  nového  oproti  ostatním  médiím.  Rozeberme  nyní 

jednotlivé extenze, zda tento úkol splnily.

• The  Lost  Experience:  Rozšířila  mytologii  seriálu  o instituci  v pozadí,  The 

Hanso Foundation.  V jedné svojí  části  pak vysvětlila  význam čísel,  které se 

objevovaly v seriálu, přičemž toto vysvětlení se ve vlastním seriálu neobjevilo. 

Ačkoliv některé části celkové vyprávění příliš nerozšířily, tato ARG jako celek 

svůj úkol splnila.

• Find  815:  Rozšířila  vyprávění  o příběh  nalezení  letadla,  které  posléze  bylo 

krátce ukázáno i v seriálu, který na tuto událost navázal. Tedy v tomto případě 

byly seriál a ARG propojeny poměrně úzce a hráči získali  některé informace 

dříve než televizní publikum.

115 Pro pochopení je potřeba si uvědomit, jak funguje televizní trh v USA. Seriál se začíná vysílat na podzim (v září). V polovině série pak následuje krátká přestávka. Po ní je odvysílán zbytek seriálu, po kterém následuje dlouhá několikaměsíční pauza. 
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• Dharma  Initiative  Recruiting  Project a Lost  university příběh  nijak 

nerozšiřovaly.

• Bad Twin fungovala  jako zajímavé propojení světa seriálu a reálného světa. 

Kniha  však  rozvíjela  vlastní  příběh,  který  byl  se  seriálovým  příběhem 

propojený pouze velmi volně.

• Lost:  Missing  Pieces:  Tato  série  webizod  rozšiřovala  vyprávění  seriálu 

o fragmenty,  ve  kterých  figurovaly  postavy  seriálu.  Ačkoliv  nešlo  o klíčové 

informace, tyto znalosti mohl divák získat pouze ze sledování těchto webizod, 

tedy vyprávění bylo těmito webizodami rozšířeno.

• Mysteries of Universe doplnili divákovi znalost historie organizace DHARMA, 

která  v seriálu  hrála  významnou  roli.  Ačkoliv  samotné  seriálové  vyprávění 

nerozšiřovalo,  poskytovalo informace z fikčního světa,  které  v seriálu nebylo 

možné získat.

• Lost: Via Domus byla rozporná s dějem seriálu a na konci navíc zneplatnila 

celý  svůj  děj.  Kromě  lepší  spaciální  představy  o ostrově  tedy  nepřinesla 

z hlediska celkového vyprávění nic.

Ačkoliv  některé  extenze  rozšířily  vyprávění,  žádná  informace  nebyla  v konečném 

důsledku příliš  důležitá.  Instituce  The Hanso Foundation,  představená v The Lost  

Exerience a knize  Bad  Twin nakonec  nehrála  z hlediska  celkového  příběhu 

významnou  roli.  Tvůrci  potenciál  transmediálního  vyprávění  z tohoto  hlediska 

nevyužili.  Všechny  extenze  sloužily  více  jako  nástroj  propagace  než  odhalení 

informací, které by byly z hlediska celého příběhu klíčové. 

Proč tomu tak je? Jeden z důvodů je prostředí produkce – tedy komerční televizní 

stanice. Tyto transmediální extenze pro ně nepřináší přímou monetizaci. K té dochází 

nepřímo, tím, že díky nim více diváků sleduje vlastní televizní seriál,  kde získávají  

příjem  z reklamních  bloků.  Ačkoliv  se  zdá,  že  tento  přístup  nevede  producenty 
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k tomu, aby transmediální extenze rozšiřovaly příběh, nemusí to být nutně platností. 

Jsou to právě ty extenze, které rozšiřují příběh, které vyvolávají nejpozitivnější ohlas 

a zainteresovanost  těchto  diváků.  Právě  u zainteresovaných  diváků  je  vyšší 

pravděpodobnost,  že  sledují  pořad  pravidelně,  případně  několikanásobně,  vydrží 

sledovat seriál až do poslední série a koupí s doplňující materiály (například DVD). 

Kromě toho ti nejvíce zainteresovaní fanoušci fungují jako neplacená reklama daného 

seriálu.  Proto  by  v budoucnu  mohly  i komerční  stanice  vytvářet  více  propojené 

transmediální extenze.

Dalším problémem, který vede ke špatné propojenosti mezi seriálem a jeho extenzemi 

vyplývá  z faktu,že  transmediální  obsah  většinou  tvoří  externí  tvůrci,  kteří  nejsou 

součástí seriálového tvůrčího týmu, pouze dostanou od tohoto týmu instrukce. Toto 

byl  případ  všech  ARG,  kromě  první;  knihy  i videohry.  Tento  outsourcing  tvorby 

transmediálního obsahu má ten důvod, že seriáloví tvůrci nejsou experti na tvorbu 

v jiných  médiích.  Tento  problém  by  se  dal  překonat  tak,  že  televizní  společnosti 

vytvoří vlastní tvůrčí týmy zaměřené na transmediální obsah, což se může stát běžnou 

praxí,  pokud se bude objem takovéhoto obsahu zvyšovat.  Další  možností  je  že na 

tvorbu externího týmu bude dohlížet osoba ze seriálového tvůrčího týmu.

Dalším problémem jsou malé  odměny tvůrcům za  tvorbu pro  nová  média.  Tento 

problém způsobil v USA mezi roky 2007 a 2008 stávku scénáristů, kteří požadovali 

větší  tantiémy  z prodeje  DVD,  vysílání  obsahu  na  internetu  i za  tvorbu  pro  nová 

média.116 Přitom lze očekávat, že takovýto obsah bude stále narůstat.

Přestože seriál  Ztracení nenaplnil ideální představy transmediálního díla, tak jak je 

předeslal Jenkins (viz kapitola 1.1), ukázal možnosti, které toto vyprávění má. Kromě 

toho není jediným televizním seriálem, který využívá transmediální extenze, dalším 

ze seriálů, které toto činili velmi výrazně byl například seriál Battlestar Galactica.117

116 Strike FAQ. Fans4writers.com [online]. 2007 [cit. 2012-05-15]. Dostupné z: http://www.fans4writers.com/strike.shtml 117 Pro rozbor tohoto seriálu a jeho transmediálních extenzí viz CHMELÍKOVÁ, Kristýna. Narativně 
komplexní seriál a jeho transmediální extenze. Případová studie amerického seriálu Battlestar Galactica [online]. 2011 [cit. 2012-05-15]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Pavel Skopal. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/103124/ff_m
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Osobně  jako  jedno  z nejzajímavějších  považuji  metatextové  propojení  knihy  Bad 

Twin jako objektu v seriálu i v realitě. Právě překračování hranic mezi realitou a fikcí 

by  v budoucnu  mohlo  patřit  mezi  standardní  praktiky,  jak  ukazuje  úspěch  her 

alternativní reality, na tomto principu založených.
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3.4 Orientace v komplexním narativním seriálu

Seriál  Ztracení trval 6 sérií (jak již bylo zmíněno), což je cca 85 hodin čistého času, 

vysílaných  v průběhu šesti  let.  V rámci  příběhu se  čas  odehrával  v průběhu tří  let 

v současnosti,  v 70.  letech,  v minulosti  postav,  i v dalších  časech,  které  postavy 

navštívili při skocích v čase. Děj se odehrával na ostrově i na místech po celém světě. 

Přibližně  třicet  postav  by se  dalo  označit  za  hlavní  protagonisty,  dalších  třicet  se 

vyskytovalo ve více dílech ve významnější roli a mnoho dalších postav hrálo vedlejší 

role. Události nebyly předkládány chronologicky, jednou ze základních struktur byly 

(již  zmíněné  v kapitole  3.1)  flashbacky,  flashforwardy  a flashsideways  (což  byla 

alternativní dějová linie). Otázka, na kterou budu odpovídat v této kapitole tedy zní: 

Jak se v tomto komplexu informací mohli diváci vyznat? Jaké prostředky využívali 

k orientaci v tomto seriálu?

Jak  uvádí  Mittell,  základní  aspekty  seriálového  vyprávění,  ve  kterých  se  divák 

orientuje, jsou:  čas,  události,  prostor  a postavy.118 V následující  části  tedy 

rozeberme postupně, jak se v každé z nic diváci mohli orientovat.

Čas a události

Diváci  každého  seriálu  se  musí  orientovat  v několika  rovinách  času.  Je  to  rovina 

vysílacího času, vyprávěcího času a dějového času. Rovina vysílacího času je zřejmě 

nejjasnější,  v této  rovině jde  o čas,  kdy  je  seriál  vysílaný.  K tomuto  divák  používá 

nejrůznější televizní programy, ať už v tištěné nebo digitální formě, případně přímo 

v médiu  televize.  Vyprávěcí  čas  je  posloupnost,  v jaké  jsou  jednotlivé  události 

vyprávěny,  kdežto  dějový  čas  je  posloupnost, v jakém  se  udály  ve  fikčním  světě. 

Pokud seriál nevypráví události chronologicky, může mezi těmito dvěma rovinami být 

značný rozdíl, jako například v seriálu Ztracení. 

Pro orientaci v časových posloupnostech vzniklo několik pomůcek. Jednou z nich jsou 

nejrůznější chronologické diagramy a kalendáře. Část vyprodukovala samotná  ABC, 

118 MITTELL, Jason. Orienting Paratexts. In: Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling by Jason Mittell [online]. 20.4.2012 [cit. 2012-05-12]. Dostupné z: http://mediacommons.futureofthebook.org/mcpress/complextelevision/orienting-paratexts/
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nicméně další vytvořili i další zdroje jako  New York Times, kde vznikla interaktivní 

časová osa119; další diagramy vytvořili fanoušci série120 (). 

Další způsoby, jak pracovat s původním materiálem seriálu přinesly některé remixy 

jeho fanoušků. Jeden z nich vzal všechny dostupné záběry pádu letadla, které byly 

odvysílány v průběhu několika sérií (z pohledu osob v letadle i osob, nacházejících se 

v té  době na ostrově).  Ty pak sestavil  do jednoho chronologického celku,  přičemž 

záběry , které se odehrávaly ve stejnou chvíli zobrazil v juxtapozici použité například 

v seriálu 24 – více záběrů na jedné obrazovce najednou.121

Dalším projektem byl  Chronologically Lost.122 V tomto případě autor sestříhal celý 

seriál tak, aby byly jednotlivé scény uspořádány v chronologickém pořadí a rozdělil ho 

na 101 epizod. Takovýto projekt zřejmě nebude sloužit pro orientaci velké množině 

diváků,  nicméně je to  zajímavá ukázka práce se seriálovým materiálem a časovým 

uspořádáním.

Jednotlivé  události  jsou neodmyslitelně  spojeny s časem, ve kterém se odehrávají, 

tudíž orientace souvisí s orientací v událostech. Pro lepší přehled o tom, jak jednotlivé 

události následovali po sobě v jednotlivých dílech seriálu, slouží průvodci epizodou123, 

kteří  rekapitulují  události  jednotlivých  epizod.  Pokročilejší  způsob  je  vzájemné 

propojení odkazy, ke kterému dochází ve fikčních encyklopediích, a kterému se bude 

věnovat podrobněji příští kapitola.

Prostor

V seriálech, jejichž fikční svět se překrývá s aktuálním, lze použít pro orientaci mapy 

reálného světa (ať už fyzické nebo online). Problematika nastává v seriálech, které se 

odehrávají  na  místech,  které  v reálném  světě  neexistují.  Toto  byl  i případ  seriálu 

119 HALLE, Mike. A Timeline of the ‘Lost’ Universe. In: The New York Times [online]. 31.1.2010 [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/interactive/2010/01/31/arts/television/20100131-lost-timeline.html 120 ANDERSSON, David Ryan. Infographic of the entire Lost timeline. In: David Ryan Andersson [online]. 29.10.2010 [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: http://davidryanandersson.tumblr.com/post/1434510241/11-x17-infographic-of-the-entire-lost-timeline 121 Výsledek lze shlédnout zde: http://www.youtube.com/watch?v=MKcKtjrL5bc 122 Chronologically LOST [online]. 2009- [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: http://www.chronologicallylost.com123 Jednou z nejobsáhlejších stránek věnovaných takovýmto průvodcům je Epguides.com [online]. [1995-] [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: http://www.epguides.com/
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Ztracení, jelikož ostrov, na kterém se odehrává velká část děje je pouze fikční. Autoři 

seriálu nikdy nezveřejnili oficiální mapu ostrova. Přesto se v seriálu objevilo mnoho 

indícií  o topografii  ostrova  a náčrtků  map,  které  vytvořily  postavy.  Jedna  z nich, 

zobrazenou v epizodě  Lockdown byla  již  zmíněna v kapitole  3.2 .  Dalším zdrojem 

informací byla (výše zmíněná) videohra Lost: Via Domus, kde hráči mohli chodit po 

ostrově  a tedy  touto  imersivní  cestou  získat  informace  o jeho  topologii.  Z těchto 

indícií a náčrtků map v seriálu vytvořili fanoušci několik možných map124 (viz ).

Postavy

„Hlavním  zdrojem  příběhů  je  interakce  osob  jako  jednotlivců  nebo  skupin.“125 

V komplexním  seriálu,  jako  jsou  Ztracení,  existuje  mnoho  postav  a mnoho 

vzájemných propojení mezi nimi. Kromě propojení vzniklých společným pobytem na 

ostrově,  mělo  mnoho postav  více  či  méně  zřejmých propojení  z minulosti  (což  se 

ukázalo jako klíčový prvek seriálu). K orientaci v historii jednotlivých postav a jejich 

motivací slouží průvodce postavami.  To může mít podobu encyklopedických hesel, 

nebo interaktivní, jako v případě webového průvodce, který vytvořil Steve Murray126

Kromě rozboru jednotlivých postav  je  potřeba zanalyzovat  také vztahy mezi  nimi. 

V seriálu  Ztracení bylo propojení mezi postavami jedním ze signifikantních motivů. 

Mezi postavami bylo propojení z minulosti, které bylo postupně odhalováno. Jednou 

z možností  jak  tyto  vztahy  zobrazit  a zorientovat  se  v nich  jsou  (interaktivní) 

diagramy, které vznikly, jak od autorů seriálu, tak od diváků127 (viz ).

Důsledky

Co  z těchto  metod  vyplývá?  Jak  uvádí  Mittell128,  diváci,  kteří  se  snaží  orientovat 

v těchto  komplexních narativech,  jsou aktivními,  snaží  se vyvodit  smysl  z toho,  co 

sledují.  Je  to  právě komplexní  narativ,  který  tyto  diváky aktivizuje,  tedy samotný 

124 http://geographyoflost.tumblr.com/   nebo http://lostmap.blogspot.com/ 125 DOLEŽEL, Lubomír. Heterocosmica : fikce a možné světy. Vyd. české 1. V Praze : Karolinum, 2003. s. 85. ISBN 8024607352.126 Každé postavě zde náleží krátký popisek a informace, zda je živá nebo mrtvá: MURRAY, Steve. Loved & Lost. In: National Post [online]. 2010 [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: http://www.nationalpost.com/arts/lost/index.html127 LOST: The Complete Chart of Characters' Past Connections. In: The Scordit Blog [online]. 26.1.2010 [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: http://www.scordit.com/blog/lost-characters-past-connections/ 128 MITTELL, Jason. Orienting Paratexts. Op. cit.
47

http://www.scordit.com/blog/lost-characters-past-connections/
http://www.nationalpost.com/arts/lost/index.html
http://lostmap.blogspot.com/
http://geographyoflost.tumblr.com/


seriál je prezentovaný tak, aby vybudil diváckou aktivitu. Navíc, jak jsme mohli vidět 

v uvedených příkladech,  diváci  využívají  (nebo vytváří)  pomocné prostředky,  které 

jsou  prezentovány  pomocí  jiných  médií,  než  je  původní  televizní  vysílání.  V další 

kapitole podrobně rozebereme nejzajímavější pomůcku – fikční encyklopedii.
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3.5 Kolektivní fikční encyklopedie: Lostpedia

Jak bylo uvedeno v minulé části, diváci jsou nuceni se orientovat ve velkém souboru 

informací,  které se váží  k danému fikčnímu světu.  O tomto souboru mluví Doležel 

jako o fikční encyklopedii:

Encyklopedie  aktuálního  světa  je  pouze  jedna  mezi  velkým  množstvím  

encyklopedií  možných  světů.  Fikční  encyklopedie  je  znalost  možného  světa  

zkonstruovaného fikčním světem. Fikční encyklopedie jsou mnohé a rozmanité,  

ale každá z nich se více či méně odchyluje od encyklopedie světa aktuálního.129

Tato  encyklopedie  není  stálá,  v průběhu  čtení  se  neustále  rozšiřuje  i mění.  Naše 

znalosti aktuálního světa není mnohdy možné použít. Jak uvádí dále Doležel:

Čtenáři  musí  být  neustále  připraveni  modifikovat,  doplňovat  nebo  dokonce  

úplně  vyřadit  encyklopedii  aktuálního  světa.  […]  [E]xplicitní  známky  

implicitnosti, jako jsou lakuny, náznaky, narážky, aj., jsou lokálním spouštěcími  

mechanismy;  fikční  encyklopedie  je  globálním  nástrojem  pro  odkrývání  

implicitního  významu.  Všechna  naše  interpretační  rozhodnutí  i celková 

rekonstrukce fikčního světa jsou vedeny tímto kolektivním makrozdrojem.130

Fikční  encyklopedie (označovaná i jako fikcipedie131) může mimo abstraktní  formy, 

kterou  disponuje  každý  čtenář,  nabývat  i formy  konkrétní  encyklopedie.  Tvůrci 

seriálu  Ztracení vydali  oficiální  encyklopedii132 po  skončení  seriálu,  kde  si  diváci 

mohli dohledat informace, které potřebovali a zároveň zde byly zveřejněny některé 

detaily či fotografie, které předtím nebyly dostupné.

129 DOLEŽEL, Lubomír. Heterocosmica : fikce a možné světy. Op. cit., s. 178.130 Ibid., s. 181.131 KOKEŠ, Radomír, D. Teorie seriálové fikce : Možné cesty naratologické analýzy televizního seriálu. In: FEDROVÁ, Stanislava; JEDLIČKOVÁ, Alice, eds. Intermediální poetika příběhu. 1. vyd. Praha : Akropolis, 2011. s. 228-258. ISBN 9788085778809.132 TERRY, Paul a Tara BENNETT. Lost encyclopedia. 1st American ed. Indianapolis, IN: DK/Brady Games, 2010. ISBN 07-566-6595-7.
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Již  v průběhu  trvání  seriálu  ale  vznikla  jiná  encyklopedie,  která  byla  mnohem 

objemnější  a neustále  aktualizovaná.  Tato  encyklopedie  byla  neoficiální,  vznikala 

kolektivním úsilím, byla založena na systému wikipedie a nazývala se Lostpedia.133

Lostpedia,  stejně jako další  encyklopedie založené na systému wikipedie,  využívají 

stejné základní principy. Každý uživatel může upravovat obsah, v případě rozporů se 

hledá  konsensuální  rozhodnutí.  Toto  je  zrealizování  myšlenky,  kterou  poprvé 

představil teoretik Piérre Lévy a pojmenoval ji jako kolektivní inteligenci.

What  is  collective  intelligence?  It  is  a form  of  universally  distributed 

intelligence, constantly enhanced, coordinated in real time, and resulting in the  

effective mobilization of skills […] My initial premise is based on the notion of  

a universally  distributed  intelligence.  No  one  knows  everything,  everyone  

knows something, all knowledge resides in humanity […] New communications  

systems should provide members of a community with the means to coordinate  

their interactions within the same virtual universe of knowledge.134

Jakým  způsobem  ale  uspořádání  do  databáze  ovlivňuje  vnímání  příběhu?  Jsou 

databáze a narativ „přirození nepřátelé“, jak uvádí Lev Manovich?135 S tímto tvrzením 

polemizuje Paul Booth, který naopak považuje databázi (jako je Lostpedia) za jeden 

z prostředků vyprávění a přichází  pro tento druh vyprávění s termínem naraktivita 

(jako kombinace narace a interaktivity).136

Uživatelé  Lostpedie přepisují  a rekonstruují  naraci  televizního  seriálu  (i jeho 

transmediálních  extenzí)  do  podoby  hypertextového  vyprávění.  Jednotlivé  odkazy 

propojují  postavy,  místa,  události  i čas  (viz  minulá  kapitola),  mnohdy v podobách 

které  nejsou explicitně  v původním seriálu  (nebo  jeho extenzi)  formulovány.  Tato 

podoba je nestálá a otevřená dalšímu přepisování.

133 Lostpedia: The Lost Encyclopedia [online]. 2005- [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: http://lostpedia.wikia.com134 LÉVY, Pierre. Collective intelligence: mankind's emerging world in cyberspace. s. 13-14.135 MANOVICH, Lev. The language of new media [online]. Cambridge: MIT Press, c2001, 354 s. [cit. 2012-05-12]. Leonardo. ISBN 000660472. Dostupné z: http://www.manovich.net/LNM/Manovich.pdf136 BOOTH, Paul. Narractivity and the narrative database: Media-based wikis as interactive fan fiction. 
Narrative Inquiry [online]. 2009-12-01, Vol. 19, n. 2, s. 373 [cit. 2012-05-12]. ISSN 13876740. DOI: 10.1075/ni.19.2.09boo. Dostupné z: http://openurl.ingenta.com/content/xref?genre=article
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Kromě  toho  uživatelé  Lostpedie také  znovu  čtou  vyprávění  seriálu,  tentokráte 

zprostředkované jako hypertextové vyprávění. Tímto se televizní seriál a jeho fikční 

svět  mění  v hypertext.  Tato  rekonstrukce  navíc  obsahuje  důležitou  součást  – 

(amatérskou)137 analýzu seriálu fanoušky. Ti v rozebírání seriálu mohou, díky svému 

velkému počtu,  obsáhnout i tak rozsáhlý a komplexní narativ,  jakým byl  například 

seriál Ztracení do větší hloubky než by mohl jeden člověk. I díky tomu není tato práce 

věnována  rozboru  samotného  seriálu,  což  by  bylo  zbytečné,  ale  namísto  toho  je 

věnována rozboru tohoto fenoménu.

Další úkol dále databáze jako Lostpedia plní při zaplňování narativních mezer, které 

se  ve  fikčním  světě  seriálu  nacházejí.  „Když  autor  vytvoří  explicitní  texturu, 

konstruuje  fikční  fakt  […].  Jestliže  autor  nenapíše nic  – případ nulové textury  –, 

vzniká ve fikčním světě mezera.“138 Tato neúplnost fikčního světa je přitom nutná pro 

všechna díla, jak uvádí Doležel:

Nutným důsledkem toho, že fikční světy jsou lidské výtvory, je jejich neúplnost.  

Aby někdo vytvořil úplný fikční svět, musel by napsat nekonečný text. Konečné  

texty,  jediné  texty  lidské  bytosti  jsou  schopny  reprodukovat,  nezbytně  tvoří  

neúplné světy.  Neúplnost je obecná extensionální vlastnost  struktury fikčních  

světů.139

V průběhu seriálu se tak někteří uživatelé Lostpedie snažili tyto mezery zaplnit. Tato 

snaha  může  nabrat  dvě  formy.  Jednou  z nich  je  tvorba  fanouškovské  fikce  (fan 

fiction),  tedy fikce,  která  se odehrává v daném fikčním světě,  ale  tvůrci  jsou sami 

fanoušci  seriálu.  Tento  fenomén  má  dlouhou  historii,140 která  předchází  rozšíření 

internetu.  Lostpedie se  stala  jak  encyklopedií  tohoto  obsahu,  tak  i po  jistou  dobu 

místem jeho tvorby, dokud nebylo rozhodnuto o odstranění původní tvorby, vzniklé 

137 Nikoliv výlučně, jelikož například mezi uživateli Lostpedie se nacházeli i mediální teoretici, jako například Jason Mittell, jak uvádí v MITTELL, Jason. Sites of participation: Wiki fandom and the case of Lostpedia. Transformative Works and Cultures [online]. 2009, n. 3. [cit. 2012-05-12]. ISSN 1941-2258. DOI: 10.3983/twc.2009.0118. Dostupné z: http://journal.transformativeworks.org/index.php/twc/article/view/118138 DOLEŽEL, Lubomír. Heterocosmica : fikce a možné světy. Op. cit., s. 171.139 Ibid., s. 171.140 Více viz JENKINS, Henry. Textual Poachers: Television Fans & Participatory Culture. New York: Routledge, 1992, 343 s. Studies in culture and communication. ISBN 04-159-0572-9.
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v rámci  Lostpedie.141 Články  o fanouškovské  fikci  zůstaly,  ale  musí  být  označeny 

termínem fanon (odvozený od termínu kánon).142

Kromě fanonu, ale velkou část  obsahu  Lostpedie v průběhu vysílání  seriálu tvořily 

různé  teorie,  snažící  se  vysvětlit  záhady,  se  kterými  byli  diváci  v průběhu  seriálu 

konfrontováni, stejně jako předpovědět obsah nadcházejících dílů, označovaných jako 

spoilery.  Spoiler  zde  není  míněn  v negativním  smyslu,  jelikož  jak  uvádí  Gray 

a Mittell143,  spoilery neplní účel pokazit144 potěšení ze sledování seriálu,  nýbrž jako 

možnost, jak se zúčastnit řešení hádanek. Diváci využívali všech dostupných zdrojů, 

aby konstruovali tyto předpovědi a mnohdy dokázali být velmi přesní.

Někteří diváci vnímali celý seriál jako skládačku, případně hádanku, kterou se snažili 

vyřešit a k tomuto účelu využívali dostupné zdroje informací, tedy kromě samotného 

seriálu  i informace  o chystaných  epizodách  či  uniklé  informace  a materiály 

z produkce. Důvodem k takovémuto vnímání seriálu je jeho konstrukce,  která byla 

postavena na vršení nových záhad a nelineárním vyprávění. Proto jeden z možných 

pohledů  na  seriál  Ztracení je  podobný  jako  by  šlo  o hru,  kterou  se  diváci  snaží 

vyhrát.145 Jelikož  jde  o komplexní  dílo,  spojují  své  síly  a využívají  kolektivní 

inteligence, díky čemuž vznikly mnohé teorie, které mohly sloužit jako rovnocenné 

vysvětlení  tomu, které zvolili  tvůrci.146 Nicméně zatímco možnosti,  jak může seriál 

pokračovat, jsou prakticky  neomezené,  tvůrci  mohou zvolit  pouze  jednu variantu, 

čímž ostatní možnosti v daném fikčním světě zneplatní.

Je zajímavé porovnat hráčský přístup, který mají fanoušci seriálu s přístupem, který 

mají  hráči  ARG.  Podobně  jako  v případě  seriálu  trvá  ARG dlouhou dobu (v řádu 

měsíců)  a má  seriálovou  formu,  tedy  jednotlivé  komponenty  jsou  zveřejňovány 

141 MITTELL, Jason. Sites of participation: Wiki fandom and the case of Lostpedia. Op. cit.142 Fanon. Lostpedia: The Lost Encyclopedia [online]. 2005- [cit. 2012-05-14]. Dostupné z: http://lostpedia.wikia.com/wiki/Fanon 143 GRAY, Jonathan a Jason MITTELL. Speculations on Spoilers: Lost Fandom, Narrative Consumption and Rethinking Textuality. Particip@tions: journal of audience and reception studies [online]. [cit. 2012-05-12]. ISSN 1749-8716. Dostupné z: http://www.participations.org/Volume%204/Issue%201/4_01_graymittell.htm144 V angličtině je slovo „spoiler“ odvozeno od „spoil“, tedy pokazit.145 Viz JONES, Steven E. The meaning of video games: gaming and textual strategies. Op. cit., s. 19-46.146 Fan theories. Lostpedia: The Lost Encyclopedia [online]. 2005- [cit. 2012-05-14]. Dostupné z:http://lostpedia.wikia.com/wiki/Fan_theories 
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postupně,  v průběhu  času.  V seriálu  Ztracení se  diváci  snaží  rozluštit  záhady 

prostupující  seriálem.  Luštění  záhad  je  zároveň  podstatou  všech  ARG.  V případě 

seriálu Ztracení mluví Mittell o „forenzním fandomu“147, podobně McGonigal hovoří 

o hráčích  ARG jako  o „kolektivních  detektivech“148.  V obou případech  tedy  přináší 

divákům, respektive hráčům potěšení nikoliv pouze samotné odpovědi, ale především 

samotný proces zjišťování a pátrání po nich.

Obojí  ukazuje  obrat  v současné  masové  kultuře.  Dnešní  diváci,  čtenáři  i hráči  již 

nejsou  a nechtějí  být  pouze  pasivními  konzumenty.  Vzniká  nová  kultura,  kterou 

Henry Jenkins nazval  „participativní  kulturou“.149 Publikum této kultury  je aktivní 

a aktivně se zapojuje do procesu vyprávění, namísto pasivní konzumace.

Pokud  tedy  budeme  vnímat  Lostpedii  jako  další  médium,  pomocí  kterého  diváci 

vnímali příběh, pak ji můžeme označit také jako součást transmediálního vyprávění. 

V tomto případě navíc vzniká zdola, od diváků, nikoliv od tvůrců seriálu, a přesto má 

některé parametry shodné s vytvořenými ARG.

147 MITTELL, Jason. Lost in a Great Story. In: PEARSON, Roberta. In: Reading lost : perspectives on a hit  
television show. London : I.B. Tauris, 2009. s. 128-130. ISBN 9781845118365.148 MCGONIGAL, Jane. ʻThis Is Not a Gameʼ: Immersive Aesthetics and Collective Play. Op. cit., s. 110149 JENKINS, Henry. Convergence culture : where old and new media collide. Op. cit., s. 2-3.
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Závěr

Tato  práce  se  zabývala  transmediální  narací  v současném  americkém  seriálu  na 

příkladu  seriálu Ztracení.  V první  polovině  práce  jsme  se  věnovali  teoretickém 

rozboru konceptů, pro toto téma důležité, v druhé jsme pak jako případovou studii 

rozebrali transmediální extenze daného seriálu. Vlastní seriál jsme nerozebírali. 

Na  začátku  práce  jsme  si  vymezili  transmediální  vyprávění  na  základě  definice 

Henryho Jenkinse a následně jsme rozebrali možné typologie takovýchto vyprávění. 

Transmedialitu zde chápeme jako vyprávění příběhu pomocí různých médií, přičemž 

každé médium nějakým vlastním způsobem rozšiřuje příběh.

V další části jsme pak blíže rozebrali koncept her alternativní reality (ARG) – nejprve 

pomocí rozboru první hry tohoto typu, která do značné míry nastolila principy, které 

se uplatňovaly ve všech následujících ARG. Následně jsme tyto principy vymezili, jako 

ty nejklíčovější by se dala uvést principiální transmedialita (protože ARG využívají jak 

mnoho  webových  stránek,  tak  i telefonování,  někdy  i zásahy  do  reálného  světa), 

kolektivní podstata (kdy hráči musí kolaborovat, samostatně by nebyly schopni hru 

dohrát v potřebném čase, někdy i vůbec) a boření hranic mezi fikcí a realitou.

Třetí  části  se  věnovala  již  vlastní  případové  studii  televizního  seriálu  Ztracení. 

Nejprve jsme uvedli základní informace o seriálu a zdůraznili jeho komplexní naraci. 

V další kapitole jsme se zabývali distribucí seriálu pomocí internetu a jeho důsledky. 

Jedním z nich je možnost několikanásobného shlédnutí a zastavování, což umožňuje 

jednak komplexnější vyprávění i vyhledávání skrytých indícií.

Následně jsme pak rozebrali jednotlivé transmediální extenze seriálu: hry alternativní 

reality  (ARG),  webizody,  knihu  a videohry.  Tyto  extenze  naplnili  koncept 

transmediálního  vyprávění  v různé  míře.  Jak  jsme  ukázali,  pouze  první  ARG 

splňovala  principy  ARG,  ostatní  se  od  těchto  principů  odchylovaly,  až  by  se 

u některých dalo zpochybnit, že šlo o ARG. Videohra z hlediska rozšíření vyprávění 

naprosto  selhala.  Společným  rysem  všech  těchto  extenzí  byla  jejich  doplňkovost 
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a podřízenost  hlavnímu  vyprávění.  Tyto  transmediální  extenze  splnili  spíše  účel 

propagace seriálu,  než  vlastního rozšíření  vyprávění,  což je  důsledek prostředí,  ve 

kterém byly vyprodukovány – komerčních televizních stanic. V závěru této kapitoly 

jsme navrhli určité možnosti zlepšení. 

V další kapitole jsme se věnovali problematice orientace diváka v komplexním seriálu, 

a uvedli  jsme  příklady  prostředků,  které  vznikly  k orientaci  v seriálu  Ztracení. 

Závěrečná  kapitola  se  zabývala  problematikou  kolektivní  encyklopedie  věnované 

seriálu  Ztracení –  Lostpedii.  Tato  encyklopedie  by  se  dala  považovat  za  nové 

hypertextové vyprávění,  tedy také jako součást  transmediálního  vyprávění  seriálu. 

Nejpodstatnějším  přínosem  je  její  kolaborativní  podstata,  kterou  sdílí  s hrami 

alternativní reality. I to je jeden z důkazů aktivizace diváků a nástupu participativní 

kultury, jak o ní mluví Jenkins.

Jedním z přínosů této práce je i shromáždění velkého množství literatury,  které se 

zabývají problematikou transmediality a her alternativní reality. Jelikož na téma her 

alternativní reality zřejmě dosud neexistuje odborná práce v češtině, může být tato 

práce i jedním z prostředků, jak vstoupit do této problematiky.

Téma transmediality  mne jako  autora  osobně  nadchlo  a rád  bych  se  věnoval  této 

problematice i v dalším výzkumu, jak z teoretického hlediska, které je dosud oblastí 

proměnlivou,  tak  z hlediska  praktických  analýz.  Domnívám  se,  že  transmediální 

obsah (minimálně v podobě transmediálních extenzí) bude narůstat a brzy se objeví 

zajímavá transmediální díla i v českém prostředí.
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Resumé

Tato práce se zabývá problematikou transmediální narace v současném americkém 

televizním seriálu. Tuto problematiku zkoumá na případové studii seriálu  Ztracení. 

Nejprve  vymezuje  koncept  transmediality  a předkládá  možnosti  typologie 

transmediálního vyprávění.  Dále se zabývá otázkou her alternativní  reality  (ARG), 

přičemž  rozebírá  první  ARG  a dále  předkládá  terminologii  a principy  těchto  her. 

V poslední části se pak tato práce zabývá vlastní případovou studií seriálu  Ztracení. 

Po  představení  seriálu  jako  komplexního  narativu,  rozebírá  distribuci  pomocí 

internetu a její dopady. Dále rozebírá jednotlivé transmediální extenze seriálu (ARG, 

knihu,  videohry,  webizody)  a kriticky  je  hodnotí.  Následně  se  kapitola  věnuje 

problematice  divácké  orientace  v komplexním  seriálu  a prostředků,  které  diváci 

využívali. V poslední kapitole pak rozebírá kolektivní fikční encyklopedii zaměřenou 

na seriál Ztracení a jeho extenze.
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Summary

This  thesis  deals  with  transmedia  narration  in  contemporary  american  television 

series. This thesis is using TV series Lost as a case study of this issue. First of all this 

thesis defines the term transmedia and introduces possible typologies of transmedia 

narratives.  Then  we  introduce  the  topic  of  Alternate  Reality  Gaming  (ARG)  by 

expolring the first ARG in history, followed by the terminology and principles of ARG. 

The last  part is the actual  case study of  Lost.  First it  introduces this TV series as 

a complex narrative. Then it deals with internet distribution and its impact. Next part 

is  the  actual  critical  analysis  of  all  the  transmedia  extensions  (ARGs,  book, 

videogame, webisodes). Then the thesis discoveres the means of audience orientation 

in complex narrative of a TV series like Lost. Finally we analyze the collective fiction 

encyclopedia of Lost (and its extensions).
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Přílohy

Příloha A

Plakát filmu A.I. Umělá inteligence, který obsahuje klíčové jméno Jeanine Salla.

Zdroj:  http://www.presidiacreative.com/wp-content/uploads/2011/08/ai_poster-

500x738.jpg
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Příloha B

Okénko z traileru filmu A.I. Umělá inteligence, které obsahuje zakódované telefonní 

číslo.

Zdroj:  http://dlewis.net/nik-archives/wp-content/uploads/2011/12/AI-end-slate-

with-number-code.png 

Příloha C

Okénka z televizního traileru filmu  A.I. Umělá inteligence,  které obsahovaly nápis: 

„THIS IS NOT A GAME“, který se posléze stal mottem všech ARG.

Zdroj: http://dichtung-digital.mewi.unibas.ch/2005/1/Wardrip-Fruin/index.htm
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Příloha D

Mapa ostrova z epizody Lockdown.

Zdroj: Lostpedia (http://lostpedia.wikia.com/wiki/Lockdown)

Příloha E

Strojopis románu Bad Twin v prostředí seriálu Ztracení.

Zdroj: Lostpedia (http://lostpedia.wikia.com/wiki/Bad_Twin_manuscript)
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Příloha F

Časová osa seriálu Ztracení

Zdroj:  http://davidryanandersson.tumblr.com/post/1434510241/11-x17-infographic-

of-the-entire-lost-timeline 
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Příloha G

Mapa ostrova

Zdroj: http://geographyoflost.tumblr.com/ 
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Příloha H

Propojení mezi postavami.

Zdroj: http://www.wired.com/magazine/2010/04/ff_lost/5/ 
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