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Anotace

Předmětem této diplomové práce je porovnání způsobu psaní o celebritách ve dvou 

časových  obdobích,  a  to  1930–1938  a  2000–2008.  Práce  vychází  ze  dvou 

prvorepublikových společenských časopisů Eva a List paní a dívek a ze dvou časopisů 

z  přelomu  století  –  Cosmopolitan  a  Rytmus  života.  První  část  diplomové  práce 

představuje především téma společenských časopisů a celebrit, dotýká se také bulváru 

a  masových  médií.  Zabývá  se  rovněž  charakteristikami  vybraných  společenských 

časopisů. Zároveň jsou v teoretické části uvedeny základní poznatky z historie obou 

zkoumaných  časových  období,  které  umožňují  lépe  pochopit  kontext  dané  doby. 

Druhá  část  diplomové  práce  je  zaměřena  na  vlastní  empirický  výzkum,  který  se 

skládá z explorativní a deskriptivní fáze výzkumu. Jde tedy o stěžejní část diplomové 

práce, která přináší nové poznatky. Explorativní fáze představuje výzkumný vzorek a 

prezentuje záznamy článků. Předmětem deskriptivní fáze jsou analýzy vztahů mezi 

povoláními  celebrit  a  tématy,  emocemi  a  sentimentem  v  relevantních  článcích. 

Součástí této části jsou položené výzkumné otázky a následně jejich zodpovězení.

Annotation

The  subject  of  this  master  thesis  is  the  comparison  of  the  way  of  writing  about 

celebrities in two time periods, namely 1930–1938 and 2000–2008. Thesis are based 

on two first-republic social magazines, Eva and List paní a dívek, and two magazines 

from the turn of the century – Cosmopolitan and Rytmus života. The first part of the 

thesis introduces primarily a theme of the social  magazines and celebrities,  it  also 

touches  the  tabloid  and  the  mass  media.  It  also  deals  with  the  characteristics  of 

selected social magazines. At the same time, the theoretical part explains the basic 

knowledge  from the  history  of  the  two  examined  periods,  which  allows  a  better 

understanding  of  context  of  the  periods.  The  second  part  of  the  master  thesis  is 

focused on own empirical  research,  which  consists  of  exploratory  and descriptive 

phase of research. It is therefore the most important part of the thesis, which brings 

new knowledges.  The  exploratory  phase  includes  a  research  sample  and  presents 

article entries. The descriptive phase includes an analysis of relationships between 

celebrities and themes, emotions and sentiment in relevant articles. Part of this section 

contains research questions and answers.
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Úvod

Naše  práce  se  zabývá  problematikou  celebrit  a  společenských  médií.  V první  řadě  se 

orientuje  na  tzv.  „hvězdy“,  které  byly  v minulosti  spojené  především  s filmovým 

prostředím.  Postupem  času  se  však  měnil  obraz  jak  těchto  hvězd,  tak  i  charakter 

společenských médií. Právě na tyto proměny v kontextu dvou časových období se mimo 

jiné budeme v diplomové práci soustředit. 

Cílem naší práce je porovnat dva segmenty výzkumných vzorků společenských časopisů 

z let  1930–1938  a  2000–2008  a  hledat  shody  a  rozdíly  v nich.  Na  jejich  základě  se 

pokusíme formulovat nové poznatky. Použitou metodou bude kvalitativní výzkum. 

Nejprve  si  vymezíme  základní  pojmy  jako  společenské  časopisy,  bulvár,  celebrita  či 

masová  média.  Dále  popíšeme  charakteristiky  vybraných  časových  období.  Poté  se 

zaměříme na charakteristiky analyzovaných společenských časopisů, a to Eva, List paní a  

dívek, Cosmopolitan a Rytmus života. Záměrně jsme zvolili tyto časopisy z důvodu jejich 

předpokládané podobnosti v různých časových obdobích.

Dále  si  položíme  základní  výzkumné  otázky.  Ty  by  se  měly  zaměřit  především  na 

zkoumání  témat  spojovaných  s celebritami.  Zajímat  nás  tedy  bude,  o  jakých  tématech 

články  v různých  časových  obdobích  v souvislosti  s celebritami  pojednávaly  i  jakými 

vyjadřovacími prostředky se o nich informovalo. Budeme se tedy snažit ukázat i to, do jaké 

míry  se  dřívější  časopisy  zabývaly  soukromím  celebrit  a  jak  je  tomu  v 21.  století. 

Předpokládáme, že se mediální jazyk a novinářské praktiky v průběhu doby proměnily. Ke 

splnění těchto cílů budeme hledat vhodné metody a nástroje. 

Předpokládáme,  že  výzkumnou  strategií  bude  explorativní  a  deskriptivní  výzkum. 

V explorativní fázi výzkumu budeme pročítat vybrané časopisy a vybírat relevantní články. 

Kritérii pro výběr článků a pořízení záznamů budou témata celebrit a jejich co největší 

různorodost,  aby  byl  výsledek  výzkumu  co  nejkomplexnější.  Výběr  článků  v této  fázi 

výzkumu  bude  záměrně  odpovídat  pohledu  běžné  čtenářsky  společenského  časopisu. 

Neradi bychom totiž již v této úvodní fázi zkreslili výsledky odborným pohledem. Záznam 

článku bude v této fázi  záměrně neformalizovaný,  abychom mohli  v průběhu zkoumání 

zachytit  všechny  charakteristiky,  které  se  v článcích  vyskytují.  Předem  připravená 

struktura záznamu by nás v tomto mohla omezovat.  
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V deskriptivní  fázi  výzkumu se zaměříme na struktury vazeb mezi  celebritami  a  jejich 

charakteristikami  v článcích.  Předpokládáme,  že  bude  třeba  realizovat  nejdříve 

předvýzkum, abychom si ověřili, že zvolené metody a nástroje nám poskytují očekávané 

výsledky. 

Lze očekávat, že tento výzkum bude mít vysokou validitu a nízkou reliabilitu. 

1 Vymezení základních pojmů

1.1 Společenské časopisy

Naše práce je postavená na společenských časopisech, a tak je třeba si nejdříve definovat 

jejich  charakter.  Společenské  časopisy  jsou  takové  časopisy,  které  čtenáře  informují  o 

společnosti  z domova  i  ze  světa.  Témata  v těchto  časopisech  bývají  aktuální,  nicméně 

tematická oblast se různí dle zaměření časopisu. Nejčastěji se setkáváme se zaměřením na 

ženy  (témata,  která  zajímají  současnou  ženu),  umění,  historii,  cestování,  bydlení  či 

politiku.  Rozlišovat  u  nich  můžeme  bulvární  směr,  který  je  často  spojován  s nižšími 

společenskými vrstvami,  a  nebulvární  směr.  V naší  práci  nás  budou zajímat  především 

společenské časopisy pro ženy, a to prvorepublikové (Eva, List paní a dívek) i současné 

(Cosmopolitan, Rytmus života).  Rytmus života kromě toho spadá do kategorie bulvárních 

médií, jehož ústředním tématem jsou celebrity. 

1.1.1 Časopisy pro ženy

Historie  časopisů  obecně  není  až  tak  dlouhá.  Za  první  předchůdce  časopisů  pro  ženy 

můžeme považovat například The Gynasceum nebo Theatre of Women ze 16. století, které 

se  soustředily  na  módu  a  ženské  národní  kostýmy  z celé  Evropy.  Tyto  časopisy  byly 

vydávány v latině. V 17. století pak vychází The Ladies Mercury od Johna Duntona, který 

lze rovněž považovat předchůdce ženského časopisu. Nicméně ženské časopisy v takovém 

formátu, jako je známe dnes, se objevují  až později.  „Prvními periodiky, ve kterých se 

ženy  autorky  obracely  na  ženu  jako  čtenářku,  byly  během  osvícenství například  

francouzský Journal  des  femmes (vycházejí v  letech  1759–1778),  anglický Female  

Spectator (1774–1746)  či  německy psaná Pomona.“  (Zelinová,  2012,  s.  23)  V českém 

prostředí  se v této  době podobně zaměřené  časopisy nevyskytovaly,  stejně  jako ženské 

autorky beletrie. „První literární díla v češtině podepsaná ženskými jmény se objevují na 
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přelomu 18. a 19.  století.“  (Lenderová,  2009, s. 531) V devadesátých letech 19. století 

nastoupila  generace  literárně  aktivních  žen,  která  přišla  s  vlastním  jazykem  i  tématy. 

Neměly  to  však  jednoduché.  Knižní  trh  byl  omezený  a  „postavení  umělkyně,  ženy 

prodávající  svůj  talent  veřejně,  se  prostě  s postavením  ,slušné’  ženy  neslučovalo.“ 

(Lenderová, 2009, s. 541) Možnosti publikování v časopisech nebyly o mnoho lepší, ženy 

se tím těžko uživily. 

V dnešní době mají časopisy určené ženám největší zastoupení na trhu. Linda McLoughlin 

(2000) zmiňuje termín „ideální čtenář“, který je v časopisech vytvářen a se kterým novináři 

pracují  tak,  že  „pro  něj“  píší.  Jelikož  redaktoři  neznají  názory  a  potřeby  jednotlivých 

čtenářů, snaží se psát o takových mužích a ženách, které společnost všeobecně považuje za 

dokonalé  neboli  ideální.  S podobným  termínem  přišel  v literární  vědě  i  Umberto  Eco 

(1997) – jeho „modelový čtenář“ sestává z reprezentativního vzorku recipientů, pro které 

je dílo určeno. Modelový čtenář zároveň má před začátkem čtení již určitá očekávání, se 

kterými k dílu přistupuje, a stejně tak autor své dílo dopředu přizpůsobuje pro modelového 

čtenáře, aby dostal to, co očekává.  

1.1.2 Masová média

Zabýváme-li se společenskými časopisy, měli bychom si alespoň stručně vymezit i masová 

média jako taková. Právě vybrané časopisy, se kterými v naší diplomové práci pracujeme, 

do nich totiž patří. Za masová média považujeme taková média, která jsou určena široké 

veřejnosti.  V dnešní  době  se  jedná  o  periodický  tisk  (noviny,  časopisy),  rozhlasové  a 

televizní vysílání, ale také již veřejně přístupná sdělení na internetu1. Tato sdělení „mají 

povahu výstupu výrobní organizace (např. zpravodajské portály), akumulace uživatelských 

příspěvků (servery typu YouTube),  individuálních  počinů (např.  autorské blogy),  popř. 

kontaktních sebeprezentačních nástěnek (Facebook). Jedná se o historicky a společensky 

podmíněné formy sociální komunikace.“ (Jirák, Köpplová, 2015, s. 18) Masová média jsou 

využívána  velkým  počtem  adresátů,  a  to  průběžně,  nebo  pravidelně.  Jejich  obsah  je 

univerzální,  v podstatě  nekonečný  a  těší  se  velké  popularitě.  Vliv  masových  médií  je 

obrovský, může být negativní i pozitivní. Obecně platí, že masová média mají schopnost 

rychle  šířit  informace,  pobavit,  ale  i  vzdělat  čtenáře.  Významně  se  tedy  podílejí  na 

socializaci člověka. Důležité však je, že na prvním místě stojí v masové společnosti vždy 

1 např. statusy a sdělení vlivných osob na sociálních sítích, jako jsou Facebook nebo Twitter, či  
zpravodajské portály.
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zábava.  O  kulturu  masová  společnost  příliš  nestojí.  „Masová  média  jsou  součástí  a 

iniciátorem  svérázné,  celospolečenské,  historickým  vývojem  podmíněné  komunikační 

aktivity člověka, že představují svébytnou oblast sociální komunikace – v tomto případě 

masovou komunikaci, resp. mediální komunikaci.“ (Jirák, Köpplová, 2015, s. 21) Masová 

komunikace tedy probíhá pomocí masových médií – tisku, televize, rozhlasu a podobně. 

Nemohla by tudíž existovat bez masových médií a obráceně.

S masovými médii úzce souvisí i pojem „masová komunikace“, který vznikl ve 30. letech 

20. století.  Počátky této komunikace však sahají až do roku 1830, kdy se ve Spojených 

státech amerických objevil tzv. penny press neboli krejcarový tisk, díky němuž se zvedl 

náklad tisku. Jak již označení napovídá, noviny se daly koupit za nejmenší možnou cenu, 

která  byla dokonce nižší  než náklady na výrobu,  což s sebou neslo větší  bulvarizaci  a 

menší  informační  kvalitu.  Noviny  si  totiž  najednou  mohly  dovolit  i  nižší  společenské 

vrstvy. O penny press se zasloužil Benjamin H. Day, který svým deníkem New York Sun 

započal éru laciného tisku. Pro poslední třetinu devatenáctého století byl typický také tzv. 

yellow  press,  což  je  v podstatě  posměšné  označení  pro  specifické  metody  zaměřené 

především na zvýšení nákladů a zisku (Campbell, 2001, s. 25). Za tyto metody lze označit 

psaní  v podstatě  čehokoli  za  účelem získání  pozornosti.  Tematicky  můžeme  hovořit  o 

kriminálních  zprávách,  skandálech,  nafouknutých  kauzách i  lžích.  Za  rozmach masové 

komunikace lze označit až pozdější tzv. Northcliffovskou revoluci, kdy se tiskový magnát 

Lord  Northcliff  (vlastním  jménem  Alfred  Harmsworth)  na  přelomu  19.  a  20.  století 

zasloužil  o  zásadní  změnu  v ekonomických  podmínkách  tisku.  Silně  vzrostly  příjmy 

z inzerce a reklamy, a staly se tak pro tiskaře hlavními zdroji zisku. Jedny z prvních novin, 

které se tedy vydávaly v masovém nákladu, byl právě Northcliffův deník Daily Mail, jehož 

úspěch byl okamžitý (Pemberton, 1922, s. 61). Obsah Daily Mailu tvořily kratší články – 

např. krimi zprávy, rozhovory s vrahy a policií, dobrodružné a zajímavé příběhy, dopisy 

čtenářů  i  soutěže.  V  období  Búrských  válek  (1880–1902)  náklad  Daily  Mailu dosáhl 

jednoho milionu. 

1.2 Bulvár

Označení  bulvár  pochází  z  francouzského  prostředí  (boulevard)  přibližně  poloviny  19. 

století,  „kdy  se  určité  typy  novin  prodávaly  technologií  přímého  prodeje  právě  na 

bulvárech, tedy širokých pařížských ulicích.“ (Jirák, Köpplová, 2015, s. 30) Takové čtení 

tedy už odjakživa  zajímalo  prostý lid  a  vzniklo v podstatě  pro ty,  kteří  neměli  vysoké 
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vzdělání. „Slovo bulvár se do českého jazyka implantovalo dříve jako označení velkých 

promenád, až pak ve spojitosti s českým tiskem. K tomuto spojení došlo někdy kolem 30. 

let 20. století.“ (Dorčáková, 2010, s. 35) Seriózní tisk byl totiž odjakživa určen pro vyšší 

společenské třídy, které byly vzdělané, a nižší vrstvy tomuto tisku tudíž nerozuměly. Proto 

bylo podstatné vytvořit takový tisk, který by byl i pro nevzdělané lidi srozumitelný a čtivý. 

A pochopitelně šlo i o zisk. „Svou úlohu sehrál také rozvoj obchodu, který vedl nejen k 

proměnám  v  rozvrstvení společnosti,  ale  s  rozvojem  konzumu  vzrůstala  i  důležitost  

reklamy.  Zásadní́  byla  i  změna  politické  úlohy obyčejného  člověka,  který  získal  vetší 

zájem o dění kolem sebe,  a  tedy i  důvod noviny číst.“  (Machek,  2014,  s.  150)  Jakub  

Machek ve své stati vychází z Martina Conboye, který v publikaci The Press and Popular  

Culture popsal, že prostý lid byl do té doby zvyklý především na orální lidovou kulturu, a 

proto  bylo  zapotřebí,  aby  se  do  tisku  dostaly  typické  znaky  a  prostředky  této  lidové 

kultury.  Machek  modelové  čtenáře,  tedy  konzumenty  senzachtivého  tisku,  nazývá 

termínem  „malí  lide“  či  „obyčejní  lidé“.  Do českých  zemí  se  bulvární  tisk  dostal 

v devadesátých letech devatenáctého století a za vůbec první bulvární deník lze považovat 

Pražský ilustrovaný kurýr. Ten byl od roku 1887 vydáván jako zábavná příloha deníku 

Hlas Národa, od 30. 6. 1895 již jako samostatný deník, a to až do roku 1918 (Machek,  

2014, s. 166). Byl orientován na senzaci. Čtenářům ale přinášel i politické zprávy. 

Bulvární  tisk  se  však  více  rozšířil  až  ve  dvacátých  letech  20.  století  a  za  první 

československý bulvární časopis je označován  Pražský ilustrovaný zpravodaj,  který byl 

vydáván od roku 1920 do 1945. Za jeho předchůdce lze kromě Pražského ilustrovaného 

kurýru označit  noviny  zaměřené  proti  mladočechům  Brousek,  které  začal  vydávat  Jan 

Skrejšovský  v roce  1874,  nebo  podobně  koncipovaný  deník  Obrana  Julia  Grégra  ze 

stejného roku. V obou případech se jednalo o nekonečné obviňování všech, kteří měli něco 

společného s nepřátelskou stranou (Machek, 2014, s. 157).

V současné době bulvární médium chápeme jako masový sdělovací prostředek, který se 

orientuje  na  emoce  recipientů  a  vytváří  skandály,  vyvolává  paniku,  baví  publikum  a 

obecně  je  považováno  za  „neseriózní“  druh  média.  Nicméně  se  „stoupající 

komercionalizací médií a jejich produkce v poslední čtvrtině 20. století v zemích západní 

Evropy (a po roce 1989 i v českém prostředí) se hranice mezi ,seriózními‘ a ,bulvárními‘ 

médii  do značné míry mění.“ (Jirák,  Köpplová, 2015, s. 245) Jde především o to,  že i 

„seriózní“  média  začínají  využívat  výrazové  prvky,  které  byly  do  té  doby  spojovány 
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s bulvárními  médii  (např.  barevnou  fotografii),  věnují  se  podobným  tématům  (stoupá 

zájem o soukromí politiků a celebrit) a mají tendenci vše zjednodušovat a emocionalizovat 

(Jirák,  Köpplová,  2015, s.  245). I  „seriózní  média“ tedy musí v dnešní době bojovat o 

přežití, a tak se snaží být pro recipienty lépe stravitelná, zábavná a relativně oddechová. 

Bulvár  se  vyznačuje  křiklavými barvami  a  fotografiemi,  palcovými titulky,  vykřičníky, 

otazníky,  expresivními  výrazy,  příslibem  senzace,  zaměřením  na  krimi,  sex  a  také 

katastrofy (Žantovská, 2016, s. 38). Kromě již řečeného patří k bulvárním tématům také 

smrt, násilí, majetek, peníze a obecně všechna témata, která vyvolávají ve čtenáři strach. 

To je spojeno s přirozeným lidským pudem sebezáchovy. V současné době tak můžeme 

vidět spoustu článků, které se na první pohled tváří jako seriózní zpravodajství, jenže jejich 

účel  může  být  oslovit  masu  pomocí  bulvárních  prostředků,  a  tudíž  vydělat  peníze2. 

Příkladem  mohou  být  články  o  škodlivých  potravinách  či  zkažených  potravinách 

v supermarketu,  které  v médiích  neustále  „rostou“  jako  houby  po  dešti.  Kdybychom 

opravdu nejedli všechny potraviny, které média označují za škodlivé, nemohli bychom jíst 

pravděpodobně skoro vůbec nic. Bulvární média však moc dobře vědí, že strach způsobený 

pudem sebezáchovy čtenáře vybídne k přečtení článku a tudíž vydělá peníze.

Bulvár byl již od počátku spjat  s celebritami,  ačkoli  to ještě  nebyly celebrity  v pravém 

slova smyslu.  Propírá  veškeré  kauzy osob veřejného života,  ale  i  je  sám vytváří.  Tzv. 

„hodné“ celebrity bez skandálů nejsou pro bulvár příliš zajímavé. Bulvár se spíše snaží 

hledat  na  slavné  lidi  špínu  a  vytvořit  nějaký  skandál.  Když  není  u  dané  celebrity  nic 

zajímavého v současnosti, nebojí se „šťourat“ v minulosti. A jelikož málokterý člověk žije 

celý život bez poskvrny, je velká pravděpodobnost, že se takřka na každého něco najde. 

Proto můžeme velmi často vidět titulky typu: „Temná minulost ji  dohnala“, „Ozvala se 

krutá minulost“ a podobně. Právě proto, že skandály celebrit prodávají, jsou v některých 

případech  získávány  i  nelegální  či  neetickou  formou,  což  může  vyústit  až  v žaloby  a 

následné řešení případu před soudem. Přestože v České republice panuje svoboda slova, je 

vidět, že si média nemohou bez následků psát úplně vše, co chtějí. Vztah bulvár–celebrity 

je nicméně velmi úzký. Celebrity bez bulvárních médií existují spíše výjimečně, bulvár je 

totiž do určité míry vytváří.  Zároveň nebýt celebrit,  přišla by bulvární média o zásadní 

téma, které je živí. Proto bulvár a celebrity často vzájemně spolupracují, jde o vzájemně 

prospěšný vztah.  Organizují  se  také  společenské  události  a  nejrůznější  akce,  kam jsou 

2 o vydělání peněz jde ale pochopitelně i seriózním médiím.
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zvány jak celebrity, tak novináři a fotografové. Vzájemně se tedy ve většině případech již 

dobře znají. 

Samotné bulvární titulky jsou také velmi důležité, protože mají zcela jiný charakter než 

titulky  v seriózním  tisku.  Základním  pravidlem  je  nalákat  čtenáře  na  nějakou  zásadní 

novinku, na nějaké senzační zjištění a neprozradit přitom úplně vše. Proto jsou bulvární 

titulky často přehnané a čtenář je posléze mnohdy překvapen skutečnou banální zápletkou. 

Titulky jsou úderné a často se objevují slova jako: „šok, skandál, nevěra, rozvod, záhada, 

odhalení“. Na konci často stojí vykřičník a výjimkou v titulku nejsou ani kapitálky. Titulek 

je v bulvárním článku zcela zásadní a jedná se o nejdůležitější část článku. Právě titulek 

rozhodne o tom, zda si  čtenář  článek skutečně přečte,  nebo mu vůbec nebude věnovat 

pozornost.  Bulvár  preferuje  čtenářský  zájem,  který  staví  na  první  místo.  Informační 

hodnota a kvalita  jsou na druhém místě.  Proto můžeme říci,  že  věrohodnost  informací 

v bulváru je jistě menší než v seriózním tisku. 

1.3 Celebrita

Slovo „hvězda“ neboli „star“ má původ ve filmovém prostředí a tento termín se zrodil ve 

Spojených státech  kolem roku 1908.  Pokud tedy hovoříme o slavných osobnostech  za 

první  republiky,  je  na  místě  používat  termín  „hvězdy“.  Termín  „celebrita“  je  naopak 

vhodné používat u pozdějšího zkoumaného období. 

Téma celebrit  úzce souvisí s termínem „bulvár“,  a to již od samého počátku. „Filmové 

společnosti  kolem  hvězdy  rozvířily  barnumskou  reklamu  se  skandálními  historkami  a 

mnohdy si vymyslely i její životní příběh. A herec se musel přizpůsobit. Získal sice jako 

hvězda  výsostné  postavení,  ale  někdy  za  to  zaplatil  svým  soukromím.“  (Čáslavský, 

Merhaut, Zahradníček, 1995, s. 4) S takzvanými celebritami se v životě setkáváme takřka 

denně. Celebritu obecně chápeme jako osobu, jež má ve společnosti významné postavení 

nebo  je  pouze  veřejně  známá  a  mediálně  vytvářená.  Dnes  už  tedy  takovou  celebritou 

nemusí být jen ti, co v něčem skutečně vynikají a mají určitý talent. Naopak se jí může stát 

téměř každý, kdo se objeví ve veřejném médiu. Dnes tedy nejsou celebritami jen herci 

nebo  zpěváci,  ale  třeba  i  sportovci,  politici  nebo  spisovatelé.  V  základní  literatuře 

k diplomové  práci  najdeme  mimo  jiné  publikaci  Understanding  Celebrity od  Graema 

Turnera, který se tomuto tématu podrobně věnuje. Dnešní celebrity jsou podle Turnera tzv. 

„dočasné“ celebrity,  které jsou většinou vytvářeny sportovním či zábavním průmyslem. 
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Jsou viditelné skrze média a jejich soukromé životy jsou ve veřejném zájmu více než jejich 

profesionální  životy.  Celebrita  je  dle  Turnera  postavena  na  pojmech  „přítomnost“, 

„hvězdná  kvalita“  a  „charisma“  (Turner,  2009,  s.  4).  Celebrity  jsou  vytvářeny  a 

produkovány médii a veřejným zájmem, přičemž je v tomto směru jejich základní funkcí 

komerce  a  propagace  (Turner,  2009,  s.  9).  Sláva  celebrity  se  nutně  neodvíjí  od 

významného  postavení  nebo  dané  pozice,  kterou  tato  osoba  zastává.  Některé  moderní 

celebrity skutečně nemohou očekávat nějaké jiné zvláštní úspěchy než to, že jsou přitažlivé 

pro média. Jejich sláva je mnohdy krátká a pomíjivá – např. účastnící reality show jako Big 

Brother nebo Survivor se těší velké popularitě v době vysílání show v televizi. Ovšem po 

skončení pořadu se jejich rychle nabraná sláva zase vytrácí a v naprosté většině případů 

rychle zanikne. Dle Turnera je třeba si uvědomit, že pokud je celebrita úspěšná, jedná se 

pravděpodobně o promyšlenou strategii a marketingový plán, za kterým stojí třetí strana 

(Turner, 2009, s. 35). Zájem publika o celebrity je patrný, a to zejména kvůli přirozené 

lidské touze po autentickém poznání člověka do hloubky. 

Kvůli tomu, že je celebritám věnován v médiích prostor a jsou pod neustálým „dohledem“ 

novinářů a fotografů, je pro ně mnohdy těžké udržet si své soukromí a vlastní život. 

Život celebrity má dle Barbory Černé tři základní fáze. První z nich je již samotný vznik 

hvězdy. „Start kariéry může způsobit náhlá událost, jako např. vítězství v soutěži (soutěže 

krásy, hudební soutěže atd.) či výrazná úprava vzhledu, ale vznik může mít i pozvolný 

charakter. Vždy zaujme jinakost.“ (Černá, 2013, s. 23) Tím, že je člověk jiný a něčím se od 

ostatních  odlišuje,  je  pro  druhé  dobře  zapamatovatelný  a  má  hned  oproti  ostatním, 

„normálním“  lidem velkou výhodu.  Jako příklad  můžeme uvést  soutěžící  Robinsonova 

ostrova, který počátkem roku 2017 vysílala televize Nova. Diváky nejvíce zaujala soutěžící 

Nika3,  protože  jakožto  mladá  krásná  dívka  měla  úplně  oholenou  hlavu.  Ihned  si  tak 

vytvořila image, díky které si ji  všichni zapamatovali,  a navíc diváky zajímalo,  proč se 

vlastně nechala takto oholit a jestli za tím není třeba i nějaká nemoc. Podobně na tom byla i 

soutěžící Petra, která se odlišovala tím, že měla silikonová ňadra a k tomu se vyjadřovala 

hloupě.  Tyto  dvě  dívky  v podstatě  jako  jediné  ze  všech  osmnácti  soutěžících  plnily 

bulvární média v době vysílání reality show i po jejím skončení. 

Druhou fází života celebrity je cesta na pomyslný vrchol popularity a stav, kdy celebrita 

setrvává na zmíněném vrcholu. Sem už se nedostanou úplně všichni, respektive často je to 

3 Nika (Nikola Donéová) měla např. na Instagramu nejvíce followerů ze všech účastníků (k datu  
22. srpna 2017 je to 43,4 tisíc lidí, zatímco vítěz reality show Marek Orlík měl pouze 32,3 tisíc). 
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těžká  cesta  a  každodenní  boj.  Takoví  lidé  se  pak  stávají  součástí  veřejného  života  a 

pravidelně se objevují nejen v bulvárních médiích. Není tedy divu, že tato fáze může někdy 

souviset  s velkou  ztrátou  soukromí  a  psychickým tlakem – bulvární  média  se  totiž  za 

každou cenu snaží „vyštrachat“ na celebrity nějaký skandál a pikantnost z jejich života. To 

někdy nemusí být příjemné a neovlivňuje to jen je samotné,  ale i jejich okolí.  Několik 

celebrit tento tlak neustálo a skandál v novinách způsobil třeba i rozvod.4 

Třetí a tudíž poslední fází je pochopitelně pád. Stejně tak jako hvězda na obloze, i hvězda 

v showbyznysu nakonec spadne a zhasne. „Některé osobnosti jsou ale natolik výjimečné, 

že je tento pád nepotká. Svou popularitu si udržují do konce života, v mnohých případech i 

po  smrti  (Fredie  Mercury,  Kurt  Cobain).“  (Černá,  2013,  s.  24)  Kromě  těchto  dvou 

osobností  bychom  mohli  zmínit  i  herce  Paula  Walkera,  který  tragicky  zahynul  při 

autonehodě v pouhých čtyřiceti letech, nebo zpěváka Michaela Jacksona, jehož smrt byla 

rovněž nečekaná. Smrt celebrity je pro bulvární tisk lákavým tématem a samotné celebritě 

zvyšuje popularitu. Většina celebrit však zažije pád ještě předtím, než zemřou. V USA byla 

již od počátku životnost hvězdy kratší  než na území České republiky,  které se nemůže 

rovnat gigantickému zámořskému průmyslu.  Např.  v letech  1927–1930, kdy němý film 

vystřídal  zvukový film,  zmizela  ze stříbrného plátna celá  jedna skupina herců,  kteří  se 

s novou technikou nevyrovnali.  Vystřídala  je  jiná skupina herců a pak se historie  opět 

opakovala (Čáslavský,  Merhaut,  Zahradníček,  1995,  s.  4).  V tehdejším Československu 

sice  nezmizel  tak  rapidní  počet  hereckých  hvězd,  nicméně  jen  málokterý  představitel 

němého filmu se zde po příchodu zvukového filmu uplatnil.

Celebrita, o které se píše, je vidět a je v povědomí veřejnosti. Je pak více známá a pro lidi 

„přitažlivá“ a tudíž více prodává. Profesionální celebrity jsou si toho moc dobře vědomy a 

snaží se novinářům vycházet vstříc a poskytovat rozhovory. Mají svou představu o tom, 

jaký mediální obraz chtějí mít vytvořený, a proto se snaží v tomto duchu komunikovat. Ne 

vždycky se jim to však podaří a ne vždycky jsou ochotny novinářům vyjít vstříc. 

Co  se  týče  sociálních  funkcí  celebrit,  Turner  zmiňuje  termín  „parasociální“  interakce 

(Turner,  2009,  s.  92).  Jedná se o  reálné  sociální  vztahy,  které  ovšem nemají  tendenci 

zaobírat se nejaktuálnějšími zprávami. Jde o to, jak určité publikum vnímá jednostranný 

vztah s osobnostmi,  které vystupují  v masových médiích.  Člen takového publika (ať už 

čtenář  nebo  divák)  má  dojem,  že  určitou  mediální  postavu  osobně  zná  a  že  s ním 

4 např. herečku Michaelu Mauerovou, která byla vyfocena při líbání s mladým produkčním, stála 
jediná fotografie v týdeníku Spy manželství. Její manžel se s tím nevyrovnal a pár se rozvedl.
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samotným  tato  postava  skrze  média  komunikuje.  Jako  příklad  Turner  zmiňuje  reakce 

publika na smrt významných celebrit, jako byli Elvis Presley, John Lennon či princezna 

Diana. Obrovské množství lidí mělo a pořád má potřebu vyjadřovat svůj názor na to, co si 

o jejich smrti myslí a jak je zasáhla, ačkoli dané osoby tito lidé znali jen a pouze z médií. 

Diskuze o celebritách jsou mezi lidmi mnohdy zdrojem pomluv, ovšem plní také několik 

důležitých  sociálních  funkcí  a  procesů.  A  to  třeba  co  se  týče  vztahů,  ztotožnění  či 

sociálních  a kulturních  norem, o kterých se debatuje.  Tyto  normy jsou mezi  publikem 

hodnoceny, modifikovány i sdíleny a prolínají se následně do jeho reálného života. Dá se 

říct, že celebrity „vychovávají“ společnost – např. když je určitá celebrita nevěrná, média 

skrze tuto osobu ukážou společnosti,  že je  to špatně.  Mnohdy zase naopak společnosti 

ukážou nové cesty a řešení problému.
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2 Charakteristiky vybraných časových období

2.1 Období 1930–1938

Toto  období  bývá  označováno  jako  meziválečné  období.  První  republika,  jak  se 

Československu  v této  době  přezdívá,  vznikla  po  válce  v roce  1918  a  trvala  až  do 

Mnichovské dohody v roce 1938. Co se týče parlamentního politického systému, začátek 

třicátých  let  20.  století  byl  v Německu  i  Rakousku  ve  znamení  vážné  krize. 

V Československu  to  ale  bylo  naopak  a  parlamentní  politický  systém  spěl  k vrcholu 

(Harna, 2006, s. 78). Československo v prvním desetiletí své existence dosáhlo obrovského 

pokroku v podstatě ve všech oblastech. „Drželo krok s vyspělou částí světa a v některých 

momentech přesahovaly jeho výsledky obvyklý průměr.“ (Harna, 2006, s. 78) Od počátku 

zde však také rostly snahy o koncentraci českého fašismu, nicméně masového ohlasu nikdy 

nebylo  dosaženo.  Výraznou  osobou  v této  oblasti  byl  bývalý  československý  generál 

Radola  Gajda  nebo  „ztroskotaný“  politik  Jiří  Stříbrný,  který  byl  vyloučen  z 

Československé  strany  národně  socialistické  (Harna,  2006,  s.  93).  Byl  to  právě  Jiří 

Stříbrný, který si posléze založil vlastní noviny. Ve svém komerčně zaměřeném koncernu 

Tempo vydával bulvární periodika pro masy5. Mohl jimi tak šířit své názory a útoky – 

někdy věcně podložené, jindy pouze vykonstruované (Harna, 2006, s. 93). Šlo mu nejen o 

zisk, ale i o odvetu za vlastní pohoření v politice.

Ve třicátých letech dopadla na Československo hospodářská krize, která na našem území 

vyvrcholila v době,  kdy v ostatních zemích už docházelo naopak k oživení ekonomiky6. 

Především rok 1933 byl těžký. „Nejhlubší pokles byl zaznamenán na jaře roku 1933, kdy 

celková  výroba  dosáhla  pouhých  56  %  úrovně  z roku  1929.“  (Harna,  2006,  s.  113) 

V oblastech exportu, železářství a ocelářství byla situace ještě horší. Tím, že se omezila 

výroba,  pochopitelně  prudce vzrostla  nezaměstnanost  a platy byly nižší.  Lidé,  zejména 

z nižších vrstev, tak měli problém zajistit obživu pro svou rodinu. Ve třicátých letech také 

začaly  sílit  autoritativní  režimy  v čele  s nacismem.  Čechy  byly  od  roku  1937  terčem 

nacistické propagandy, která systematicky sdělovala a dokazovala polopravdy, někdy je 

prokládala  i  nepravdami  (Příhoda  et  al.,  2003,  s.  623).  To  se  pochopitelně  odráželo  i 

5 např. Polední list, Večerní list nebo Expres.
6 Velká hospodářská krize začala ve světě v roce 1929.
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v tvorbě, na nacistickou hrozbu a válečné nebezpečí reagovali  umělci ve svých dílech7. 

Rok 1938, kterým naše zkoumání prvního časového úseku končí, byl v našich dějinách 

významným  mezníkem.  Tento  rok  se  Československo  začalo  ocitat  v krizi  a  zejména 

v druhé polovině roku už bylo zřejmé, že nastupuje těžká doba. Zásadní události tohoto 

roku  v čele  s Mnichovskou  dohodou  se  odehrály  až  právě  v druhém pololetí,  nicméně 

negativní nálada a „předzvěst“ těchto událostí mezi lidmi panovala již před tím – je to 

patrné např. z dobových novin. 

Co  se  týče  žurnalistiky,  v době  první  republiky  se  povolání  novináře  teprve 

profesionalizovalo a bylo to povolání vyhrazené převážně mužům (Končelík et al., 2010, s. 

65).  Nejednalo  se  však  o  žádné  prestižní  povolání,  i  když  zde  existovala  určitá 

žurnalistická elita. Je také třeba si uvědomit, že ve 20. a 30. letech 20. století se začala šířit 

nová  média  –  rozhlas  a  film.  Ačkoli  je  první  republika  obdobím  spíše  kultivované 

žurnalistiky, které dominovala osobnost Karla Čapka či Ferdinanda Peroutky (Končelík et 

al., 2010), bulvár měl v první republice již své místo, docházelo také ke komercializaci 

tisku. Nicméně v porovnání s USA i většinou evropských zemí se v české krajině bulvár 

rozvinul se zpožděním – ve většině evropských zemích měl už své pevné místo. Jak jsme 

zmínili  výše,  prvorepublikový  bulvár  jako  strukturně  nový  prvek  byl  spjat  s osobností 

Jiřího  Stříbrného  a  jeho  koncernem  Tempo,  které  vydávalo  bulvární  noviny  a  žilo  ze 

senzací a skandálů určených širokým vrstvám společnosti.  Bulvarizace ale zasáhla i do 

seriózního tisku, především velkých pražských večerníků8 (Končelík et al., 2010, s. 53). 

Seriózní žurnalisté vyjadřovali vůči bulvárním listům silný odpor a opakovaně proti nim 

vystupovali.  K nejznámějším  takovým projevům nepochybně  patří  anketa  listu  Prager 

Presse z roku 1929, v níž kriticky vystoupili významní novináři a publicisté v čele s F. X. 

Šaldou (Bednařík et al., 2011, s. 175). V Melantrichu také v letech 1929–1931 vycházel 

parodický týdeník  Příšerný večerník, který posměšně reagoval právě na bulvární noviny 

koncernu Tempo. 

2.2 Období 2000–2008

Nelze opomenout,  že ve zmíněném období je Československo již minulostí.  Zaniklo 1. 

ledna  1993,  přičemž  vznikly  samostatné  státy  Česká  republika  a  Slovenská  republika. 

7 např.  dramata  Karla  Čapka  Bílá  nemoc,  Matka či  román  Válka  s mloky.  Dále  také  hry 
Osvobozeného divadla.
8 např. Lidový deník, Ranní noviny, A-zet, Telegraf
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V naší  práci  se  v rámci  tohoto  období  budeme  soustředit  pouze  na  Českou  republiku. 

V této  době  má  země  zkušenost  už  se  dvěma  světovými  válkami,  které  se  na  ní 

pochopitelně podepsaly, podobně jako 40 let komunistického režimu, který skončil pádem 

tzv. „železné opony“ v roce 1989. 

Zkoumanému období vládli dva prezidenti – do roku 2003 Václav Havel, od stejného roku 

pak  Václav  Klaus.  Zásadní  událostí  v politické  sféře  byl  1.  květen  2004,  kdy  Česká 

republika vstoupila do Evropské unie. S obdobím vlády Mirka Topolánka je pak spojen 

vstup do schengenského prostoru, díky němuž byly mezi členskými státy zrušeny pasové 

kontroly. Došlo k tomu o půlnoci z 20. prosince na 21. prosince 2007. 

Zásadní  událostí,  která  ovlivnila  moderní  dějiny,  byly  teroristické  útoky ve  Spojených 

státech amerických z 11. září 2001. Provedla je islamistická organizace al-Káida a zemřelo 

při nich celkem 2996 lidí. Spojené státy pod vedením tehdejšího prezidenta George Bushe 

jr. nenechaly útoky bez odezvy a invazí do Afghánistánu zahájily „válku proti terorismu“. 

Mnozí psychologové, novináři či bezpečnostní analytici se shodují na tom, že se od té doby 

svět výrazně změnil, a to především ve vnímání strachu. Lidé se začali více bát, což se 

může odrážet i v novinářské tvorbě. „11. září bylo zásadním zlomem. Ukázalo,  že i po 

zuby vyzbrojená supervelmoc může být zranitelná přímo doma, pokud teroristi dokážou 

využít  jejích  slabin.  A  že  tyto  slabiny  nejsou  jen  technologické  a  bezpečnostní,  ale 

především existují v samotné mentalitě moderního západního člověka. Útoky především 

zpochybnily  pocit  bezpečí,  který  na  Západě  dlouhou dobu existoval  –  a  to  dokonce  i 

během éry bipolárního světa.“ (Pravda.sk, 2016) Jiří Pehe v této souvislosti také zmiňuje 

„obchod  se  strachem“,  který  se  po  11.  září  ve  světě  rozmohl.  Lidé  podle  něj  začali 

v politice toužit po „silné ruce“, která by je před nebezpečím ochránila. Politici na tuto 

poptávku začali reagovat, a proto si velkou část voličů našli například Donald Trump nebo 

Marine  Le  Penová.  Jak  jsme  již  zmínili,  tento  obchod  se  strachem  lze  zachytit  i 

v žurnalistice, především v bulváru, kde jsou články často postaveny na vyvolání strachu. 

V srpnu roku 2002 Českou republiku zasáhly vůbec nejničivější  záplavy v novodobých 

dějinách.  Zemřelo  při  nich  20  lidí,  225  tisíc  občanů  bylo  evakuováno  a  škody  byly 

vyčísleny  na  73,15  miliardy  korun  (Rychlík,  Penčev,  2013,  s.  621).  Přelom  století  a 

tisíciletí  je  nicméně  spojován  také  s velkými  proměnami  především  v technologiích  a 

rozmachu internetu. 
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Zásadní roli v novinářském přístupu k celebritám sehrál vznik sociálních sítí. V roce 2004 

byla založena sociální síť Facebook, o dva roky později Twitter. Celebrity, které začaly být 

na Facebooku aktivní, postupem času pochopily, že jejich aktivita může být do jisté míry 

výhodná  –  na  svých  profilech  si  totiž  mohou  dělat  samy  sobě  PR  v tom  smyslu,  že 

zveřejňují  takové  informace  a  fotografie,  kterými  se  chtějí  prezentovat.  Bulvárním 

novinářům to ulehčilo práci a v dnešních médiích je mnoho článků založeno právě na tom, 

co  která  celebrita  zveřejnila  na  síti.  Mnohdy  novináři  ani  nemusejí  danou  hvězdu 

kontaktovat a vystačí si s jejím vyjádřením na sociální síti9. Můžeme tedy říct, že v tomto 

zkoumaném období nastal počátek toho, kdy se začaly celebrity samy aktivně zapojovat do 

tvorby článků o sobě samých. Neměli bychom samozřejmě opomenout ani vznik mnoha 

internetových  médií,  která  začala  postupně  přebírat  nadvládu  nad  tiskem.  „Média 

v internetovém prostředí začala postupně doplňovat a někdy i nahrazovat tisk a rozhlasové 

a  televizní  vysílání,  oslabovat  hudební  průmysl  a  přebírat  další  funkce,  například  roli 

tezauru  encyklopedických  znalostí  (v  roce 2001 byla  založena  Wikipedia).“  (Bednařík, 

Jirák, Köpplová, 2011, s. 360) Po roce 2000 se význam tištěných médií ještě více oslabil.

9 např.  titulek článku:  Lucie Bílá změnila status na Nezadaná.  Na Facebooku oznámila důvod 
svého rozhodnutí (Frekvence 1, 2017).
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3 Charakteristiky  analyzovaných  společenských 

časopisů

3.1 Významné časopisy a nakladatelství z let 1930–1938

V období první republiky byla nabídka časopiseckých titulů velmi pestrá a jejich počet 

stále  rostl  (Bednařík,  Jirák,  Köpplová,  2011, s.  163).  V porovnání  s dnešní dobou však 

prvorepubliková periodika podléhala velmi silným omezením, nejdůležitější byl rakouský 

tiskový  zákon  č.  6/1863,  který  např.  umožňoval  dozor  nad  obsahem novin  i  časopisů 

(Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011, s. 164).

Nejčtenějšími  tiskovinami  třicátých  let  20.  století  byly  noviny  a  časopisy 

národněsocialistického  nakladatelství  Melantrich.  Velké  oblibě  se  těšilo  především 

Večerní  České  slovo,  kterého  se  prodávalo  i  přes  půl  milionu  výtisků.  „Ke  koncernu 

Melantrich patřily  i  populární  obrázkové časopisy  Pražský ilustrovaný zpravodaj a  list  

paní  a  dívek  Hvězda.  Konkurencí  Melantrichu byl  koncern  Novina,  který  náležel 

agrárníkům.“ (Lehár, 2013, s. 558)

V Melantrichu vycházel také časopis  Eva,  kterému se v naší  práci věnujeme.  Populární 

v této  době  byl  i  brakový  týdeník  Rodokaps (román  do  kapsy)  vydávaný  Katolickou 

lidovou  stranou.  Opomenout  bychom  neměli  ani  koncern  Tempo,  který  patřil  Jiřímu 

Stříbrnému, a kromě bulvárních deníků Polední list a Expres vydával také týdeník pro ženy 

a dívky Večery pod lampou (Lehár, 2013, s. 558). 

Náročnější  čtenáře  uspokojovaly  hlavně  satirické  časopisy,  např.  satirickohumoristický 

čtrnáctideník  Dobrý  den,  jenž  patřil  Karlu  Poláčkovi.  Nakladatelství  Rodina,  které 

vydávalo List paní a dívek, bylo vedeno Arturem Vaňousem, který původně působil jako 

redaktor v Melantrichu. 

Právě v Melantrichu se zrodil jeho původní nápad vydávat časopis pro ženy  list paní a  

dívek Hvězda. Pak vydával také čtrnáctideník Eva. Jelikož poválečná doba pozvedla úlohu 

žen ve společnosti, v mediální sféře se to projevilo právě zvýšeným důrazem kladeným na 

časopisy pro ženy (Končelík a kol., 2010, s. 55). Nejvíce ženy oslovovaly módní časopisy, 

přední místo si vydobyl například melantrišský měsíčník  Vkus (Končelík a kol., 2010, s. 

55). Za první republiky také expandovaly dětské a mládežnické časopisy. „Mládeži byly 
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určeny  románové  časopisy  obsahující  dobrodružné,  často  westernově  pojaté  příběhy, 

někdy  pejorativně  označované  jako  brakové.  Na  tomto  poli  konkuroval  melantrišský 

Rozruch lidoveckému  Rodokapsu.“ (Končelík  a  kol.,  2010,  s.  55)  Pro prvorepublikové 

noviny  bylo  typické  pestré  grafické  zpracování,  různé  velikosti  písma,  výtvarná 

rozmanitost, fotografie. Náklad u časopisů byl určován zejména čtenářskou poptávkou a 

obsahem daného periodika,  např. časopisy z melantrišské produkce měly náklady velmi 

vysoké10.

3.1.1 Eva

Časopis Eva byl čtrnáctideník, který vycházel v nakladatelství Melantrich od roku 1928 do 

roku 1943. Stál 3 Kčs a do roku 1932 se pyšnil podtitulem „Časopis moderní ženy“. Od 

tohoto  roku  se  podnázev  změnil  na  „Časopis  vzdělané  ženy“.  Cena  časopisu  byla  na 

tehdejší poměry, oproti konkurenčnímu Listu paní a dívek, který stál 1 Kčs, vcelku vysoká. 

Důvodem bylo  právě  to,  že  byl  časopis  určen  ženám „vyššího“  vzdělání  a  postavení. 

Ženám, které  byly moderní,  znalé,  sečtělé  a  kulturně  založené.  Evu také  chválili  např. 

spisovatelka Marie Pujmanová, spisovatel Josef Kopta či skladatel Jaroslav Ježek. V roce 

1938 měla Eva tištěný náklad 17 000 (Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011, s. 167).

Eva byla  ilustrovaná  a  její  obrazová  složka  měla  na  tehdejší  dobu  velkou  úroveň.  O 

ilustrace se zasloužil především akademický malíř Vojtěch Michal11, o fotografie nejčastěji 

fotograf Jan Lukas. Časopis byl kvalitně vedený (Bednařík, Jirák, Köpplová, 2011, s. 167). 

Redigovala  ho  Jarmila  Nováková  se  Stášou  Jílovskou,  Emou  Řezáčovou  a  Vojtěchem 

Michalem.  Dále  se  na  tvorbě  Evy podíleli  např.:  Olga  Scheinpflugová,  Karel  Poláček, 

František Zelenka či Jiří Frejka. Svými povídkami někdy přispěli třeba i Karel Čapek nebo 

Ferdinand Peroutka. 

 Jarmila Nováková (*1896–†1967) byla redaktorkou časopisu  Eva, který rovněž 

redigovala.  Kromě  toho  také  psala  publikace  o  ručních  pracích.  Stala  se  také 

druhou ženou Jaroslava Šaldy, dlouholetého ředitele koncernu Melantrich. O jejím 

životě toho bohužel není mnoho známo, nejvíce tak o její osobnosti vypovídá právě 

dílo v podobě časopisu Eva – tedy že se pravděpodobně zajímala o ženská témata, 

domácnost, módu, ruční práce, ale také kulturní prostředí. Nicméně alespoň malou 

zmínku najdeme v publikaci Julia Firta Knihy a osudy. Dle jeho memoárů to měla 

10 např. časopis Hvězda měl náklad téměř 400 tisíc (Končelík a kol., 2010, s. 39).
11 dalšími ilustrátory byli např. i František Tichý nebo Otokar Fuchs
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být  právě  ona,  kdo  objevil  nadaného  katolického  filosofa  a  literárního  kritika, 

doktora  Bedřicha  Fučíka  (Firt,  1988,  s.  109).  Doporučila  ho  Klubu  moderních 

nakladatelů  Kmen,  který  se  v té  době  vypořádával  s finančními  problémy  a 

nevydával příliš hodnotnou literaturu. To se ale změnilo poté, co Fučík začal vést 

nakladatelské oddělení a „zazářil jako nová hvězda na nakladatelském nebi.“ (Firt, 

1988, s. 109) Prvním jeho velkým úspěchem bylo vydání Remarquova románu Na 

západní  frontě  klid.  Dnes  již  slavný spisovatel  byl  v Československu  v té  době 

neznámý, s trochou nadsázky tedy můžeme za „objevení“ Remarqua vděčit i právě 

Jarmile Novákové.  

 Stanislava (Stáša) Jílovská (*1898–†1955), rozená Procházková, byla novinářka, 

redaktorka,  překladatelka  a  také  propagátorka  evropské  kultury  a  dlouholetá 

partnerka  Adolfa  Hoffmeistera.  „Její  jméno  se  vyskytuje  v literatuře  v okruhu 

Mileny Jesenské, ale samostatná práce o ní stále chybí, ačkoliv to byla právě ona, 

kdo inicioval mnohé z toho, co jiné realizovaly – například překlady Kafkových 

knih,  které  pořídila  Milena  Jesenská.“  (Marková,  1998,  s.  56) Český čtenář  tak 

může  být  Stáše  Jílovské  zavázán  z toho  důvodu,  že  mu  umožnila  seznámit  se 

s nejlepšími  díly  světové  literatury12.  Patřila  také  k druhé  generaci  absolventek 

Minervy,  což  bylo  první  dívčí  gymnázium  v Evropě.  Ve  dvacátých  letech 

redigovala Tribunu a od roku 1926 Pestrý týden. O tři roky později se stala vedoucí 

redaktorkou  West Pocket Revue (Marková, 1998, s. 57). Ve třicátých letech pak 

redigovala časopis Eva. 

 Ema Řezáčová (*1903–†1997) byla česká spisovatelka,  dramatička,  scénáristka, 

ale také redaktorka či šéfredaktorka v časopisech. Za manžela si vzala spisovatele 

Václava Řezáče.  Svou literární práci začínala  právě v novinách – psala kurzívy, 

fejetony  i  povídky.  „Citlivě  reagovala  na  aktuální  problematiku  doby,  ať  již 

v dramatech (Třetí vrstva, 1948;  Tichá vesnice, 1949;  Jana, 1956), anebo prózou 

dvěma  sborníky  budovatelských  povídek  (Nový  svět,  1953;  Proudy,  1954).“ 

(Řezáčová,  1979,  přebal)  Kromě  politiky  se  věnovala  i  tématům,  jako  jsou 

mateřství nebo umění. V posledních letech pak pracovala „na poloautobiografické 

románové pentalogii s ústřední myšlenkou zachytit duchovní vývoj moderní ženy 

12 přeložila např. knihy Orlando (1929) od V. Woolfové, Milenec lady Chatterleyové (1930) od D. 
H. Lawrence, dále překládala také J. Joyce, G. Flauberta, A. France (Marková, 1998, s. 57)
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postižené  dvěma  světovými  válkami.“  (Řezáčová,  1979,  přebal)  Jak  jsme  již 

zmínili výše, ve třicátých letech Ema Řezáčová redigovala časopis Eva. 

 Vojtěch  Michal (*1900–†1969)  byl  český malíř,  grafik  a  ilustrátor  pocházející 

z Mostu. V letech 1920–1927 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, a to 

u  Jakuba  Obrovského  či  Maxe  Švabinského,  v  Paříži  pak  u  Františka  Kupky 

(Informační  systém abART, 2005–2006).  V časopise  Eva působil  jako výtvarný 

redaktor, věnoval se i módní ilustraci. Ve čtyřicátých letech byl pak šéfredaktorem 

listu Módní tvorba. Graficky se podílel na časopise Žena a tvorba. Ilustroval také 

například knihu F. X. Šaldy a Jaroslava Durycha Úkoly češství nebo antologii české 

literatury pro mládež Nový zlatý věnec. 

Články v Evě se  nejčastěji  dotýkaly  témat  módy – dámské i  pánské13,  nových účesů14, 

líčení15,  ručních prací, výstav, umění,  nábytku, bydlení,  diet,  společenských tanců, dětí, 

nemocí,  úklidu,  sportu  a  cestování,  ale  také  oslavování  pracujících  a  úspěšných  žen16. 

Nedílnou  součástí  Evy byly  také  povídky  a  romány  na  pokračování,  některé  byly 

překládány  z cizího  jazyka,  básně17,  úvahy18,  recepty,  rozhovory  s  odborníky19.  Eva 

reflektovala také důležité narozeniny významných žen, zveřejňovala zprávy i ze světa, ale 

pouze o ženách, a také zprávy o cizinkách v Praze. Politická témata se v Evě příliš často 

neobjevovala, i když jakmile politika zasahovala do životního stylu žen, tak jí také byla 

věnována pozornost. Obecně lze ale říci, že se redakce politice vyhýbala, jak jen mohla. 

Autoři  se  také  nebáli  s trochou  nadsázky  říkat,  že  politickým  problémům nerozumějí. 

„Tentokrát myslím, bude se musit i  Eva zajímat chtíc nechtíc o veliké události světové 

politiky,  protože  zasahují  do  oboru,  jenž  je  nejvlastnější  starostí  Evinou:  do  otázky 

životního stylu, životní úrovně, do těch otázek, jimž jsou věnovány rubriky listů ženských 

především. (...) Nerozumím tomu sám a musil bych opakovat jenom to, co říkali těchto dnů 

odpovědní vůdcové naší politiky, nám, novinářům.“ (Eva, 1931, s. 18) 

Co se týče celebrit, i těm byl věnován v Evě prostor. Slavné osobnosti se často objevovaly 

už na titulních stranách časopisu, dále s nimi byly dělány rozhovory, které většinou zabraly 

celou jednu stranu časopisu. Čas od času dominovala celebrita i v inzerci, např.: „Co soudí 

13 např. rady, co nosit, co je trendy, a také rady, jak to nosit – „šaty pod krátký kožíšek“ a podobně
14 kloboučníci spolupracovali s kadeřníky, účesy tedy ladily s klobouky
15 popisuje se mimo jiné i to, co je „dovoleno“ a co naopak není
16 rubrika „Život a práce žen“
17 např. od Josefa Hory, Viléma Závady
18 např. o dušičkách, o lásce
19 např. o módě
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Maňa Ženíšková, filmová umělkyně, o THYMOLINU.“ U popisku byla její fotografie a 

text, že si čistí zuby jen Thymolinem a že ho doporučuje. 

Jak jsme již zmínili, součástí časopisu byla také inzerce, která se jasně orientovala na ženu. 

Objevovaly se zde zpravidla reklamy na prací prostředky, módu, kosmetiku, parfémy, šicí 

stroje, hrnce, prášky do pečiva, koberce, ale také zde inzerovali  lékaři léčící  především 

ženské problémy.

V Evě také můžeme pozorovat jisté známky bulváru. Jsou zde vítány konflikty, napínavé 

příběhy a používají se také slova typu „aféra“, např.: „Zdá se, že se z toho vyklube opět 

nová špionážní aféra. K případu se ještě vrátíme.“ (Eva, 1932, s. 4)

3.1.2 List paní a dívek

List paní a dívek byl časopis vydávaný za první republiky a protektorátu. Jak už je patrné 

z jeho názvu, byl určen dospělým i dospívajícím ženám. Vydáván byl od roku 1924 do 

roku 1943 nakladatelstvím Rodina, a to každý týden, konkrétně ve středu. Název titulu se 

obměňoval  v souvislosti  s místem  distribuce,  a  tak  s podtitulem  List  paní  a  dívek 

existovaly také mutační vydání Pražanka, Moravanka a Slovenka. Časopis tehdy stál 1 Kč 

a jeho odpovědným redaktorem byl v roce 1938 Augustin Novák, řídila ho však Nasťa 

Kraslová.  „Velkou  část  periodika  vyplňovaly  beletristické povídky  a  části  románů  na  

pokračování. Přesto se týdeník prezentoval jako rádce a důvěrník svých čtenářek a přáním 

redakce  bylo,  jak  zaznívá snad  v  každém  článku  redakce  adresovaném  čtenářkám,  

nezklamat jejich důvěru.“ (Zelinová, 2012, s. 26)

 Nasťa  Kraslová (*1901–†1994),  vlastním  jménem  Marie  Kraslová,  byla 

redaktorkou, výtvarnou kritičkou, překladatelkou z němčiny, ale také spisovatelkou 

především tzv.  červené  knihovny.  Nicméně  byla  ženou  vzdělanou  a  pyšnila  se 

titulem PhDr. (Jirák et al., 2007, s. 68). Psala také recenze do Svobodného slova, a 

to  v 60.–80.  letech.  Z její  tvorby  můžeme  zmínit  například  dívčí  román  Eliška  

dobývá světa (Román moderní dívky), který vyšel právě v nakladatelství Rodina.  

Charakter  časopisu  byl  zábavný  a  byl  určen  pro  praktickou  ženu,  nikoli  vzdělanou. 

V časopise se vyskytovala např. poradna, do které lidé psali dopisy a prosili o rady, dále 

zde čtenářky našly recepty, stránky věnované módě, povídky na pokračování – především 

o lásce a mateřství, ale třeba také vtipy (rubriky: „Smích – dobré koření“ nebo „Pro dobrou 

náladu“), pozvánky na plesy, hubnutí, rady do domácnosti, do kuchyně, soutěže, fejetony, 
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články o dětech – zejména o tom, co mají jíst i nosit atd.  List paní a dívek nabízel také 

zmínky o boháčích a o tom, kdo má kolik peněz, rady ohledně zařizování bytu, prostor byl 

věnován i ručním pracím a objevily se třeba i zmínky o osudech amerických dívek, které 

informovaly o tom, jak dívky vypadají a jak se chovají. Československým ženám tak mohl 

být přiblížen svět žen za „velkou louží“. K populárním rubrikám patřily např. „Co ženy 

zajímá?“, „Co byste měla vědět?“ – obsahem byly rady do domácnosti, např. „Co vařit“, – 

„List našich dětí“ nebo „Malý oznamovatel“. Poslední zmíněná rubrika zahrnovala dopisy, 

seznamku,  inzerci  lékařů (zaměřenou na ženu)  i  jasnovidectví  nebo vyučování  či  jinou 

nabídku služeb. Pochopitelně i inzerce, která byla součástí časopisu, se soustředila na ženu. 

Například tak čtenářky mohly vidět reklamu na různé kosmetické i hygienické přípravky, 

módu, prostředky do domácnosti a podobně. Zajímavé také je, že už tehdy se v časopise 

objevovaly reporty ze soutěže Miss – volila se nejkrásnější evropská žena a zúčastňovaly 

se i ženy z Československa. Vnímání ženské krásy bylo tehdy zcela jiné než dnes. Ženy 

byly  přirozené,  neměly  žádné  plastické  operace  ani  nepodstupovaly  nějaké  zkrášlující 

zákroky. Mohly se spoléhat jen na svou přirozenost a pár malovátek. Pokud ale mluvíme o 

hvězdách,  ty  se  v časopisech objevovaly  vždy dokonale  upravené,  učesané  a  nalíčené. 

Časopis také hodně propagoval tzv. Červenou knihovnu. Jelikož svazky Červené knihovny 

vydávalo rovněž nakladatelství Rodina, je to vcelku logické. Propagace Červené knihovny 

měla  vždy  krátké,  ale  výstižné  znění,  např.:  „Červená  knihovna  je  kladivo,  které  drtí 

zbytečně vysoké ceny české knihy.“ Nebo jen: „Čtěte Červenou knihovnu!“

3.2 Společenské časopisy z let 2000–2008 

3.2.1 Cosmopolitan

Časopis  Cosmopolitan je měsíčník, který se zaměřuje na ženy a ženský svět. Věnuje se 

tématům,  jako jsou např.  móda,  trendy,  láska,  vztahy,  zdraví,  krása,  společnost,  sex či 

práce. Cosmopolitan je určen mladým moderním ženám, kterým nabízí pocit sebejistoty, a 

je zároveň nejčtenějším časopisem mladých žen na světě. Vydavatelem je od roku 1996 

Bauer Media Praha, v.o.s., a šéfredaktorkou je již dvacet let Sabrina Karasová. Vlastníkem 

registrované  značky  Cosmopolitan je  však  americká  společnost  Hearst (Hearst.com., 

2018).

Počátky  časopisu  sahají  až  do  roku  1886,  kdy  ho  jako  rodinný  časopis  vydávalo  ve 

Spojených státech v New Yorku vydavatelství Schlicht & Field. Později se Cosmopolitan 
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změnil na literární titul  a teprve od konce 60. let minulého století  na časopis pro ženy. 

Cosmopolitan je nyní vydáván ve více než sto zemích na světě a vychází ve třiceti čtyřech 

jazycích.  Spadá do skupiny tzv.  reset  magazínů  – tedy časopisů  zahraničního  původu, 

kterým byla  udělena  licence  a  jsou  vydávány  v českých  mutacích.  Podmínkou  je  pak 

dodržování  určitých  stanovených  pravidel,  jako  je  například  zaměření  časopisu.  Čeští 

redaktoři Cosmopolitanu jsou tedy do určité míry omezeni a jejich vlastní tvorba ustupuje 

do pozadí. Rozhovory se světovými celebritami jsou přeložené ze zahraničních originálů a 

i  když tím může  upadat  kreativita  redaktorské  činnosti,  zprostředkování  „kontaktu“  se 

zahraničními celebritami je pro české čtenáře přínosem. Ve většině zemí  Cosmopolitan 

vychází ve dvou formátech – 200x270 mm (klasický) a 230x170 mm (cestovní). Slogan, 

který najdeme na hřbetu časopisu, zní: „Nejčtenější časopis pro mladou ženu“. Časopis je 

proslulý tím, že se věnuje diskuzím o současných vztazích mezi ženami a muži, kariéře a 

různých společenských problémech.  Tematickým středobodem časopisu je pochopitelně 

žena, která je zde vykreslena jako dokonalá bytost s dokonalým tělem, stylem i perfektní 

kariérou. Lze předpokládat, že se čtenářky chtějí s tímto ideálem ztotožnit, a i proto si také 

časopis kupují. 

Cosmopolitan je vnímán jako tzv. „lepší časopis“, a to zejména kvůli jeho ceně (99 Kč). Je 

také tištěn na kvalitnějším papíru. Za jeho konkurenty lze považovat např. Elle, Harper’s  

Bazaar či  Marie Claire. Na titulní straně časopisu je vždy krásná žena – ať už modelka, 

herečka nebo zpěvačka.  Tato žena je téměř vždy štíhlá,  krásně nalíčená a oblečená dle 

nejnovějších  trendů.  Je  zkrátka  na  pohled  dokonalá.  Obálka  je  rovněž  vyladěná  do 

ženských barev, které k sobě ladí s pozadím a dodávají jiskru celkovému dojmu. Nejčastěji 

se pracuje s růžovou, žlutou, oranžovou a fialovou barvou. Ve zkoumaném období byly 

součástí  Cosmopolitanu rubriky:  „Slavní  &  žádaní“,  „Móda  &  krása“,  „Pro  zdraví  & 

formu“, „Úspěch & peníze“, „Cosmo cesty“. V každém čísle také nechyběl horoskop, test20 

a  pozvánka do kina – představení  nových filmů.  Rubrika „Duše“ obsahovala  zajímavé 

příběhy  ze  života.  Oproti  druhému  zkoumanému  titulu  z totožného  období  je 

Cosmopolitan mnohem méně  bulvárně  zaměřen.  Titulky  článků  nejsou  tolik  úderné  a 

zavádějící, tematicky směřují spíše k pozitivním nebo neutrálním informacím. Titulky také 

většinou na rozdíl od Rytmu života neútočí na lidské emoce. V období říjen 2007 – březen 

20 testy typu zdali je čtenářka hysterka apod.
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2008 měl  Cosmopolitan čtenost  199 00021 (Unievydavatelu.cz,  2008),  průměrný náklad 

činil desítky tisíc výtisků22. 

3.2.2 Rytmus života

Rytmus  života vychází  již  od  roku  1996  a  v současné  době  je  nejprodávanějším  a 

nejčtenějším společenským týdeníkem na trhu. Vydavatelem časopisu je společnost Bauer 

Media, v.o.s., jež je největším časopiseckým vydavatelstvím v České republice.  Rytmus 

života si klade za cíl poskytovat čtenářům peprné informace ze světa showbyznysu, ukázat 

především české celebrity tak, jak je čtenáři neznají, a odhalit žhavé drby z jejich soukromí 

– „nejnovější milostná vzplanutí, pikantní nevěry, tajné neřesti, skrytou zášť či zákulisní 

intriky.“ (Bauermedia.cz, 2013) Zároveň se týdeník vrací i do historie a v rubrice „Navždy 

slavní“  se  věnuje  celebritám,  které  již  nějakou  dobu nežijí.  Snaží  se  tak  reflektovat  a 

připomínat  životy  těchto  slavných  hvězd.  Dále  se  zabývá  zdravým  životním  stylem, 

cestováním, psychologií, bydlením, ale nechybí např. také módní trendy, recepty, křížovka, 

horoskop či poradna s právníkem nebo sexuologem. Ve zkoumaném období Rytmus života 

věnoval  hodně  prostoru  zahraničním  celebritám,  zatímco  dnes  se  věnuje  především 

domácímu dění a tudíž především českým celebritám. Ve zkoumaném období se také více 

soustředil na rodinné vztahy a na ženu „hospodyňku“. Tematicky se tak podobal Listu paní  

i  dívek i  Evě.  Postupem času se z něj  však stal  časopis  zaměřený výhradně na drby a 

skandály spojené s celebritami. Jak již bylo řečeno, týdeník Rytmus života je považován za 

bulvární médium.  

Šéfredaktorkou časopisu je v současné době Daniela Prokopová, publisherkou Etela Lukeš 

Fiantová.  Ve  zkoumaném  období  (2000–2008)  byla  šéfredaktorkou  Světlana  Hájková. 

Průměrný  prodaný  náklad  v období  říjen  2007  –  březen  2008  činil  296  038  výtisků 

(Unievydavatelu.cz, 2008). 

Co  se  týče  grafické  a  estetické  stránky,  Rytmus  života je  hodně  barevný  a  výrazný. 

Typickými  barvami  jsou  červená,  žlutá,  zelená  a  bílá.  Obálka  je  zpravidla  křiklavá, 

objevuje  se  zde hodně vykřičníků,  palcové titulky  i  komiksová bublina,  ve které  bývá 

nějaký úderný výkřik typu „Šok!“. Na obálce bývá několik fotografií – jedna velká, která 

souvisí s hlavním palcovým titulkem, a po straně pak jsou další tři až čtyři menší fotografie 

21 odhad čtenosti na vydání
22 Media projekt ve zkoumaném období v systému ABC ČR přesný náklad neověřoval. Data jsou 
k dispozici od roku 2013, např. v listopadu 2013 byl průměrný prodaný náklad Cosmopolitanu 23 
658 výtisků (ABC ČR, 2018).
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související s vedlejšími tématy. Typickým znakem a hlavní komunikační strategií  Rytmu 

života je negativita, která na čtenáře doslova čiší již z obálky. Na titulní straně se to hemží 

slovy s negativními konotacemi,  jako jsou např.: peklo,  rozchod, drsné útoky, nechutné 

útoky, boj, úder a podobně. Týdeník se snaží těmito prostředky navodit pocit velkých a 

zásadních  skandálů,  které  by  nikomu neměly  uniknout.  Ve skutečnosti  jsou  titulky  na 

obálce časopisu hodně „přifouknuté“, aby čtenáře motivovaly ke koupi. 

Jak jsme již zmínili výše, obsah týdeníku je založen na negativitě, a proto uvnitř najdeme 

většinu článků ze showbyznysu věnující  se negativním tématům – většinou se jedná o 

rozchody, rozvody, deprese, problémy s alkoholem, slovní útoky, nemoci či smrt. Titulky 

článků  uvnitř  časopisu  bývají  zpravidla  umírněnější  ve  srovnání  s titulky  na  obálce 

časopisu. Texty jsou kratšího charakteru, jen pár článků v každém čísle je na dvojstraně, 

většinou je ale článek o pár odstavcích. Důležitou roli hrají fotografie, které jsou velké, 

barevné a někdy i stěžejním sdělením informace – např. v rubrice „Potkali jsme“. 
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4 Cíl výzkumu

Cílem našeho výzkumu je ze zadaného výzkumného vzorku článků vybrat vzorky dat, ze 

kterých pořídíme záznamy výzkumných jednotek. Použitím vhodných metod a nástrojů se 

budeme  snažit  pomocí  analýzy  a  interpretace  výzkumných  jednotek  odhalit  skryté 

struktury a jejich významy. Pomocí těchto struktur a významů porovnáme dva segmenty 

výzkumného vzorku (1930–1938, 2000–2008) a budeme hledat shody a rozdíly v nich. Na 

jejich základě poté budeme moci formulovat nové poznatky. 

4.1 Výzkumné otázky 

1. S jakými tématy  byly celebrity  dominantně  spojovány v časopisech z let  1930–

1938?

2. S jakými  tématy  byly  celebrity  dominantně  spojovány v časopisech z let  2000–

2008?

3. Jaké vyjadřovací prostředky byly v titulcích potažmo článcích využívány?

4. Jaký  byl  sentiment  článků  v daných  časových  obdobích  (negativní,  pozitivní, 

neutrální, ambivalentní)?

5. O jakých celebritách (povolání) se psalo za první republiky?

6. O jakých celebritách (povolání) se píše ve 21. století?
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5 Cílový výzkumný vzorek a jeho členění

5.1 Vymezení cílového výzkumného vzorku

Rozhodli  jsme se zkoumat,  jak se o celebritách psalo za první republiky,  tedy v letech 

1930–1938, a jak se o nich píše na počátku 21. století, tedy v letech 2000–2008. Tím máme 

na mysli to, jakým stylem se o nich v daných časových obdobích psalo, jakým tématům se 

novináři věnovali, jak probíhal rozhovor s celebritou dříve a jak probíhá v novodobé době, 

jak  pracovali  novináři  s fotografiemi  a  s cílením  na  čtenáře  či  kolik  prostoru  bylo 

celebritám vůbec věnováno.  V našem případě jsou tímto cílovým výzkumným vzorkem 

společenská periodika z období 1930–1938 Eva a List paní a dívek, a dále Rytmus života a 

Cosmopolitan z období  2000–2008.  Mezi  těmito  dvěma  vzorky  bychom  měli  provést 

porovnání. To by však bylo vzhledem k obrovskému objemu dat zcela nereálné, a proto 

budeme  zkoumat  pouze  dílčí  výzkumný  vzorek,  který  je  jen  nepatrnou  částí  tohoto 

cílového výzkumného vzorku. 

5.2 Excerpce dílčího vzorku

Pro excerpci dílčího vzorku vymezujeme dvě výše uvedená časová období, typy časopisů – 

společenské, články zaměřené na celebrity.  Na základě těchto stanovených kritérií jsme 

procházeli  vybrané  časopisy  očima  běžného  čtenáře,  tedy  takové  články,  které  na  nás 

nejsilněji zapůsobily. Důvody pro neexcerpci některých období byly následující: u starších 

časopisů  nedostupnost  materiálu,  dále  jsme  v některých  případech  vynechávali  některá 

čísla časopisů z důvodu vysoce podobných charakteristik článků. Zaměřovali jsme se tedy 

více na odlišnosti charakteristik, abychom shromáždili co nejpestřejší spektrum článků a 

jejich charakteristik. 

5.3 Výzkumná jednotka 

„Výběrový  soubor  je  tvořen  výzkumnými  jednotkami.  Jako  výzkumnou  jednotku 

označujeme vydělený, ohraničený objekt; nositele vybraného souboru proměnných, které 

chceme zkoumat.“ (Sedláková, 2014, s. 88) Výzkumnou jednotkou v našem deskriptivním 

výzkumu bude relevantní článek z excerpovaného vzorku. 
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6 Použité výzkumné strategie

6.1 Explorativní výzkum

Jedná se o základní typ výzkumu, který odpovídá na otázku „Co?“ (Sedláková, 2014, s. 

74). Umožní nám seznámit se se základními aspekty charakteristik vybraných článků ze 

společenských  časopisů  ve  vymezených  časových  obdobích,  které  pojednávaly  o 

celebritách. Tento popis výzkumné jednotky ale nemá formalizovanou strukturu ani obsah, 

nemá řízené  slovníky pro popis  jednotlivých charakteristik.  Tato  fáze  nahradila  pilotní 

výzkum, který by v tomto případě mohl být nebezpečně omezený a nemuselo by se nám 

podařit  najít  všechny  typy  charakteristik,  se  kterými  budeme  potřebovat  pracovat. 

V empirické  části  naší  práce  se  budeme  v první  fázi  zabývat  právě  explorativním 

výzkumem.

6.2 Deskriptivní výzkum 

Deskriptivní  neboli  popisný výzkum je na vyšší  kvalitativní  úrovni a bude druhou fází 

našeho výzkumu,  navazuje tedy na explorativní  výzkumnou fázi.  „Nesnaží  se  o pouhé 

zachycení jevu, ale pokouší se jej vztáhnout k jevům dalším a podchytit jejich vzájemné 

vztahy.“ (Sedláková, 2014, s. 75) Je pro něj typický sběr dat, jejich třídění a uspořádání, 

klasifikace,  případně  kategorizace.  Tento  výzkum  může  zařazovat  jevy  do  určitého 

společenského kontextu a času. 

26



7 Výběr výzkumných metod a technik

7.1 Výzkumný proces

7.2 Kvalitativní výzkum

Za metodu pro diplomovou práci jsme zvolili kvalitativní výzkum, jelikož se domníváme, 

že  je  v rámci  našeho  zkoumání  mnohem  podstatnější  a  užitečnější  než  výzkum 

kvantitativní,  jehož podstatou je numerické zkoumání.  Kvalitativní obsahová analýza je 

založena  na  principu  opačném,  který  lze  označit  jako  „nenumerické  šetření“  (Disman, 

1998).  Na  rozdíl  od  kvantitativní  analýzy  v ní  také  nepracujeme  s hypotézami  a 

proměnnými,  jež  bychom  si  na  začátku  výzkumu  stanovili.  Data  tedy  sbíráme  i  bez 

počátečních  hypotéz.  Jak  zmiňuje  Sedláková  (2014,  s.  48),  kvalitativní  přístup  je 

interpretativní. To znamená, že je realita vytvářena průběžně, a to jednajícími individui. 

Realita tudíž vzniká až skrze tyto interakce. Kvalitativní přístup se „soustředí na jednotlivé 

jevy, jedince či případy a snaží se o nich vypovídat co nejpodrobněji“ (Sedláková, 2014, s. 

49). Je holistický, vysoce validní, málo reliabilní a shromažďuje spíše hodně informací o 

málo jedincích. Jde v něm také o snahu o porozumění. Sedláková říká, že je kvalitativní 

přístup typický pro sociální vědy a humanitní obory a že pracuje s měkkými daty23. 

7.2.1 Kódování 

Před samotným kódováním je důležitý výběr vzorku. Ten může být buď náhodný, nebo 

záměrný. Náhodný výběr vychází z teorie pravděpodobnosti a předpokládá se, že „bude-li 

výzkumný vzorek vybrán ze základního souboru podle pravidel pravděpodobnosti, vznikne 

reprezentativní  vzorek,  který  při  určité  velikosti  bude  z hlediska  všech  známých  i 

neznámých charakteristik kopírovat strukturu základního souboru.“ (Sedláková, 2014, s. 

94) V naší práci budeme pracovat s výběrem záměrným, který je nejčastěji využíván právě 

v kvalitativních  výzkumech.  Jak  je  již  z názvu  patrné,  výzkumník  výběr  vzorku  volí 

s předem jasným úmyslem. Má tedy již určitou představu o cílové populaci a ví, co chce 

zkoumat. 

 Otevřené kódování – Jedná se o prvotní kódování, při kterém se vytvářejí základní 

kategorie,  které  výzkumník pokládá za stěžejní  pro dané téma.  Jde v podstatě  o 

23 zpravidla dlouhé slovní výpovědi, zápisy nebo vyobrazení (Sedláková, 2014, s. 51)
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hrubé  třídění  a  až  po  rozsáhlejším  seznámení  se  s daty  je  výzkumník  schopen 

rozlišovat  nuance  ve  významech.  Na  začátku  zkoumání  dochází  k prvotní 

konceptualizaci tématu, která se skládá z rozboru dat a volby označení jednotlivých 

jevů. Výzkumník se snaží přijít na to, co daná jednání znamenají. Druhou fází je 

pak kategorizace – významově blízké kódy se následně rozřadí do kategorií. 

 Axiální kódování – Druhým kódováním, které Sedláková (2014) uvádí, je axiální 

kódování.  „V  tomto  kroku  dochází  k propojování  kategorií  navzájem,  tak  aby 

postupně vznikalo schéma odpovídající  navrženému paradigmatickému modelu.“ 

(Sedláková, 2014, s. 421) Důležité je všímat si podobností v datech, ale i jejich 

nesrovnalostí a rozdílů. 

 Selektivní kódování – Třetí úrovní je pak selektivní kódování. Výzkumník by již 

měl  být  s tématem  podrobněji  seznámen  a  tudíž  se  pokouší  určit  nejdůležitější 

kategorii,  pomocí  níž  by  daný  jev  vysvětlil.  Zároveň  je  podstatné  specifikovat 

vztahy  s ostatními  kategoriemi,  případně  zachytit  její  proměny  v souvislosti 

s probíhajícími  změnami.  Vztahy  mezi  kategoriemi  znázorňujeme  pomocí 

diagramů či  schémat  –  tím nám vznikne  základní  kostra  teorie,  kterou chceme 

popisovat. 

7.3 Induktivní přístup

V souvislosti  s kvalitativním  výzkumem  je  také  zmiňován  pojem  indukce.  Induktivní 

metoda  „hledá  pravidelnosti  pozorovaných  jevů  a  formuluje  o  nich  obecnější  tvrzení, 

postupuje  od  jednotlivého  k obecnému.“  (Sedláková,  2014,  s.  58)  Generuje  tedy  nové 

teorie a vysvětluje získaná data. 

7.4 Deduktivní přístup

Opakem je deduktivní metoda, která je spjata s kvantitativním výzkumem a zkoumá, jestli 

se obecná tvrzení  odrážejí  v konkrétních příkladech.  Vychází  tedy z teorie,  kterou poté 

porovnává s daty. 
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7.5 Validita a reliabilita

7.5.1 Validita 

Validita neboli platnost „určuje rozsah, na němž měříme skutečně ten koncept, který jsme 

zamýšleli, a do jaké míry jsou naše šetření a použité techniky sběru a analýzy dat schopny 

postihnout  skutečné  charakteristiky  zkoumaného  jevu.“  (Sedláková,  2014,  s.  54) 

Rozlišujeme validitu vnitřní, vnější, ale také empirickou nebo teoretickou. V naší práci lze 

předpokládat, že validita výsledků bude poměrně vysoká. 

7.5.2 Reliabilita

Reliabilita neboli spolehlivost se zabývá rozsahem a snaží se odhalit, do jaké míry by se 

data v dalším měření shodovala s předchozími. O reliabilním měření tedy mluvíme tehdy, 

když v opakovaném měření za stejných podmínek dojde k prakticky stejnému výsledku. 

Pak  můžeme  takový  výsledek  označit  za  spolehlivý.  Předpokládáme,  že  reliabilita 

výsledků  bude  díky  omezenému  množství  záznamů  ve  výzkumném  vzorku  a 

subjektivnímu výběru záznamů nízká. 

7.6 Pilotní výzkum a předvýzkum 

7.6.1 Pilotní výzkum

Pakliže  si  nejdříve  naplánujeme  pouze  menší  kvalitativní  šetření,  mluvíme  o  pilotním 

výzkumu. Z výzkumného vzorku si vybereme malé množství dat, která chceme zkoumat, a 

pomocí  kvalitativních  technik  (např.  přehledová  rešeršní  studie)  se  snažíme  dojít 

k základním  údajům o  předmětu  výzkumu.  Díky  tomu  zjistíme,  zda  jsou  vůbec  námi 

požadované  informace  v daném výzkumném vzorku  dostupné  pro  rozsáhlejší  výzkum. 

V naší práci byla pilotním výzkumem explorativní fáze výzkumu. 

7.6.2 Předvýzkum

Předvýzkum se na rozdíl  od pilotního výzkumu zaměřuje na výzkumné nástroje.  Jde o 

jakýsi prvotní test, který provedeme na malém vzorku (cca 1–2 %) jednotek z výzkumného 

vzorku.  Cílem je  tedy vyzkoušet  nástroj  pro sběr  dat  a  přesvědčit  se  o jeho účinnosti, 

případně odhalit nedostatky. 
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7.7 Analýza dokumentů 

7.7.1 Sémioticko-strukturální analýza

Tato  analýza  vychází  ze  snahy  „o  porozumění  sociálnímu  používání  znaků  a  tvorbě 

významů z jejich vzájemných vztahů v rámci znakového systému.“ (Sedláková, 2014, s. 

329)  Snaží  se  odkrýt  principy  uspořádání  textu  a  zkoumá  jeho  význam.  Sémiotika  se 

zaměřuje na stavební prvky textu, strukturální část sleduje, jak jsou stavební prvky složeny 

a jakou strukturu vytvářejí. Oba tyto principy se sebou úzce korespondují a pro analýzu 

jsou oba stejně důležité.  Z rozboru prvků se můžeme pokoušet  odhalit  významy,  které 

zamýšlel  tvůrce  obsahu  a  které  nejspíše  odhalí  i  příjemci.  Jak  zmiňuje  Sedláková, 

nemůžeme si však být stoprocentně jisti, že jsou významy přesně takové, jak se jeví nám. 

Ke  stoprocentní  jistotě  bychom  potřebovali  znát  postoj  přímo  tvůrců  textu  a  čtenářů. 

Velkou roli ve významu textů nehraje jen samotný text, ale i kultura, v níž byly významy 

zakódovány.  To  v naší  práci  znamená  především dobový  kontext,  který  v předchozích 

kapitolách popisujeme, a také další texty, které jsou kultury součástí. 

7.7.2 Analýza diskurzu

Určitou nadstavbou pro předešlou analýzu je analýza diskurzu (AD), která se neorientuje 

jen na samotné dokumenty, ale pokouší se analyzovat celý diskurz. Dle Sedlákové (2014) 

se jedná o nejnáročnější analytický postup, který využívá řadu dřívějších technik. 

7.8 Triangulace

Jestliže  ve  výzkumu  zvolíme  více  technik  najednou,  které  zkombinujeme,  mluvíme  o 

triangulaci metod. Tím se redukují nedostatky jednotlivých výzkumných metod a vhodné 

postupy se naopak doplní. „Cílem triangulace není pouze kombinovat různé druhy dat, ale 

minimalizovat  jejich  potenciál  na  zkreslení  z nich  vyvozených  závěrů.  Tak  triangulace 

metod přispívá i k validizaci celého šetření a jeho závěrů.“ (Sedláková, 2014, s. 78)

30



8 Vlastní empirický výzkum

Vlastní empirický výzkum je rozdělen na dvě fáze: explorativní a deskriptivní výzkum. 

8.1 Explorativní fáze výzkumu 

V první výzkumné fázi jsme vybírali data ze dvou historických období výzkumného 

vzorku čtyř časopisů. Zaměřili jsme se na články týkající se celebrit a dále jsme pořizovali 

jednoduché záznamy námi vybraných článků. Dohromady jsme pořídili cca 120 záznamů 

článků. 

Kritérii pro výběr článků a pořízení záznamu byla témata celebrit a jejich co největší 

různorodost, aby byl výsledek výzkumu co nejkomplexnější. Zároveň jsme se snažili 

vybírat celebrity s co nejrůznějšími druhy povolání. Kromě základní identifikace článků 

(časopis, rok, číslo, stránka) nejsou záznamy v této fázi výzkumu nijak formálně svázány. 

Výběr tedy nebyl náhodný, ale podle celkové působnosti článku z pohledu běžné čtenářky 

společenského časopisu. Jde tedy o hodně otevřený záznam k zachycení co nejširšího 

spektra charakteristik článků. 

8.1.1 Ukázky záznamů článků 

Články  jsme  opisovali  včetně  gramatických  nedostatků,  které  se  neslučují  s dnešními 

pravidly pravopisu. Chtěli jsme však zachovat autenticitu jazyka. 

8.1.1.1 List paní a dívek

 „Nejkrásnější Kaliforňanka a New-Yorčanka – právě zvolené za královničky krásy. 

Pěkné panenky – ale,  že by byly ze všech nejkrásnější?  Bohužel,  není na světě 

„člověk ten, aby se líbil lidem všem“. Tak i v tomto případě. (fotografie, str. 7, List 

paní a dívek, číslo 285. (16.), ročník 1930)

 „Zemřela  Ema  Destinová“  –  titulek  článku,  popsán  její  životopis,  u  toho  4 

fotografie.  Článek  byl  poměrně  krátký.  „Nejslavnější  nositelka  našeho  jména 

v cizině skonala srdeční mrtvicí. – úvod (...) Nyní dokončila cestu života, která byla 

stejně bouřlivá, jako byl vášnivý projev jejího genia. Odešla žena, která svou smrtí 

zvítězila nad životem.“ (str. 2, List paní a dívek, číslo 276. (7.), ročník 1930)
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8.1.1.2 Eva

 Ella  Šárková – Titulek:  Máme filmovou hvězdu? – článek pojednává o tom, že 

v Československu máme nádherné dívky a ženy, o kterých básní kdejaký cizinec, 

který navštíví Prahu. Ale přesto zde chybějí filmové hvězdy a režiséři  nemohou 

najít  za  nic  na  světě  vhodnou  představitelku  do  hlavní  role.  Požadavek  byl: 

„Potřebujete  děvče bezvadně dokonalé tváře,  tmavých a výrazných očí,  štíhlé  a 

dokonale  rostlé,  skvělých  nohou,  která  by  k tomu  ke  všemu  měla  ještě  něco 

z onoho  nedefinovatelného  kouzla  a  z ženského  půvabu,  jejž  Američané  počali 

nazývati  slovem spisovatelky  Elinor  Glynové:  „sex-appeal.“  Toho  prostě  u  nás 

není.“ (Eva, str. 21, 1. ledna 1932, ročník 4. Číslo 5) Jediná naše filmová hvězda 

dle autora článku Dr. Otto Rádla, Anna Ondráková, už bohužel není naší hvězdou. 

Novým objevem je  však  Ella  Šárková!  „Bylo  na  čase  zachrániti  pověst  našich 

hezkých dívek a ohlédnouti  se po našich mladých herečkách, která by nahradila 

tuto mezeru. První šťastný objev udělali Voskovec a Werich. (...) Ella Šárková má 

stejně ideální postavu jako bezvadně fotogenickou tvář, má oslňující plavost vlasů, 

živý i výrazný pohled a neobyčejně tvárně modelované rty s bohatou výrazovou 

schopností.  Dovede všechno.“ (Eva, str.  21, 1. ledna 1932, ročník 4. Číslo 5) + 

připojena její fotografie 

 Jarmila Vacková-Martonová – rozhovor, fotografie (autorem rozhovoru J. Wenig, 

píše, že rozhovor trval deset minut) – vypadá mladší než dříve, byla dříve nadějnou 

tanečnicí, ale zoufale toužila po něčem, kde by se uplatnila jako moderní činorodá 

žena,  nechtěla  sedět  doma v koutě.  „Paní Jarmila  kouří,  vypráví  a odpovídá na 

dotazy. Ale nemám při ruce notes a jsem nucen spoléhat na svoji paměť.“ (Eva, str. 

21, 15. ledna 1932, ročník 4. Číslo 6). Následují otázky typu jestli se jí stýská po 

Praze (protože teď žije v Berlíně).  Dozvídáme se, že se jí nestýská, jelikož sem 

často jezdí za maminkou. Také si pořídila pejska terriera a obléká se především v 

pražských krejčovských ateliérech.  Dále už se baví o herectví  a filmování  – co 

hrála a kde bude hrát nyní. Vypráví i zajímavosti o filmech, jak se natáčely atd. 

„Pak ještě trochu klepů o našich společných pražských známých.“ – říká autor, ale 

nic konkrétního nezmiňuje.
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8.1.1.3 Rytmus života

 Celebrity jsou i politici, např. článek o 60. narozeninách Václava Klause, na jeho 

oslavu dorazily  i  celebrity  – např.  Lucie  Bílá,  Karel  Gott,  Jiřina  Jirásková,  Jan 

Přeučil. „Pokud by Václav Klaus z jakýchkoli důvodů z politiky odešel, umělci by 

ho mezi sebe brali  okamžitě.“ – všichni jsou přátelé,  jedna velká rodina (str.  3, 

2001, č. 27, 26. června)

 Rodinné vztahy – Lucie Vondráčková: Oběť vlastní rodiny – titulka. Uvnitř článku: 

Rodinné  hádky  a  problémy!  Anorexie?  –  lékařský  sloupek,  co  to  je  anorexie, 

takové shrnutí, pak dlouhý článek o tom, jak vypadá Lucie hrozně.  (str. 4, 2004, č. 

2, 6. 1.)

- Tykání: Proboha, Lucko, co se to s tebou stalo?! 

-  „Místo  bezstarostné  holky  plné  života  potkáte  ženu,  která  vypadá  jako 

velké smutné dítě.“

- Vymyšlené citace? Není uveden žádný zdroj, opět zobecnění: „Vyrostla, už 

to dávno není dítě,“ říkají jedni. „Trápí se, už jsme ji celé týdny neslyšeli 

bezstarostně se smát,“ říkají druzí.  

- Redakce vše přirovnává k hádce Heleny V. s Lucčiným otcem Jirkou. Lucii 

to prý velmi trápí

- Zhubla neuvěřitelných 6 kilo! Kvůli tomu je článek postaven na anorexii. 

Citace  samotné  Lucie  tam  však  není  ani  jedna,  stejně  tak  postrádáme 

fotografii, na které by Lucie vypadala nemocně nebo jako anorektička

8.1.1.4 Cosmopolitan

 Hilary Swanková – o tom, kde vyrůstala,  že se její  rodiče rozvedli.  „S matkou 

neměly  peníze,  a  tak  přespávaly  v  autě.  Takový  způsob  života  ale  pro  Hilary 

neznamenal  žádnou  velkou  změnu  –  celé  své  dětství  totiž  prožila  v  obytném 

přívěsu. „Neměla jsem nejšťastnější dětství, a možná jsem chtěla hrát ve filmu i 

proto,  aby  mi  ostatní  věnovali  alespoň  trochu  pozornosti.  Připadala  jsem  si 

osamělá. Spolužáci na tom byli líp než my a dávali mi to najevo. Vzpomínám si, 

jak mi v osmé třídě hodili  zezadu za krk dopis a se smíchem utekli.  Stálo tam: 

Myslíš si, jak jsi v pohodě, ale nejsi. Myslíš si, jak jsi pěkná, ale jsi hnusná. Myslíš 
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si, že máš talent, ale jsi nula. Dodnes jsem se s tím nesrovnala.“ (str. 49, červenec, 

7, 2002) – celebrity svěřují niterní pocity, hodně intimní zpověď ze svého soukromí

 5x Keira (Knightley – pozn.) – titulek (5 základních bodů o ní)

- Má anorexii?  (jeden  z bodů),  úryvek:  „Kostnatá  herečka  se  vehementně 

brání  všem  nařčením,  že  trpí  anorexií.  Přitom  je  pořád  hubenější!  Na 

fotkách  s Johnnym Deppem na  premiéře  druhého  dílu  Pirátů  z Karibiku 

vypadá  ve  zlatých  šatech  s velkým  výstřihem  jako  hororová  postavička 

z filmu o zombících!“ (str. 99, únor, 2, 2008). Je tam ale i její přímá řeč, kde 

anorexii zásadně popírá. „Z anorexie mě podezírají hlavně obézní lidé, kteří 

mi postavu závidí.“

8.1.2 Dílčí závěry z explorativní fáze výzkumu 

Sběr 120 záznamů článků byl časově náročný. Když jsme zjistili, že se typy článků a jejich 

témata poměrně často opakují, rozhodli jsme se tuto fází sběru dat ukončit. Jádro těchto 

dat,  které  jsme  zvolili  v objemu  4x  20  článků,  nám  poslouží  jako  výchozí  vzorek 

v deskriptivní fází výzkumu. 

Vzhledem  k tomu,  že  orientace  ve  stávajícím  vzorku  120  nestrukturovaných  záznamů 

článků  by  byla  velmi  obtížná  a  časově  náročná  a  s hrozbou  možných  přehlédnutí 

relevantních  údajů,  jsme  se  rozhodli  věnovat  úsilí  vytvoření  strukturovaného  záznamu 

článků pro analytické fáze v deskriptivní fázi výzkumu. 

Ve strukturovaném záznamu v charakteristikách článků by vedle kategorie témat měla být 

zařazena i kategorie emocí, které jsou pro výběr a vyznění článků zásadní a je na nich také 

postaven  bulvární  charakter.  Jsou  to  právě  emoce,  které  čtenáře  přitahují.  Na  základě 

těchto zjištění můžeme doplnit  seznam výzkumných otázek o dvě následující:  S jakými 

emocemi byly články zaměřující se na celebrity spojovány v časopisech z let 1930–1938?; 

S jakými emocemi  byly články zaměřující  se  na celebrity  spojovány v časopisech z let 

2000–2008?

Pro zpřehlednění výsledků analytických prací jsme se rozhodli používat metody vizuálních 

analýz a jako hlavní nástroj používat IBM i2 Analyst‘s Notebook.
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8.2 Metody a nástroj vizuálních analýz

Inspirací k použití těchto metod a nástrojů nám byla práce Využití analýzy sociálních sítí  

ve  vyšetřování,  kterou  v roce  2015  vydalo  Kompetenční  centrum  IBM  při  Katedře 

sociologie  Filozofické  fakulty Univerzity  Karlovy v Praze.  Autoři  sami uvádějí,  že zde 

prezentované  metody  a  nástroje  lze  používat  nejen  při  vyšetřování  kriminality,  ale  i 

k analýzám ve zcela odlišném kontextu. V našem kontextu budeme uplatňovat analyticko-

vizualizační techniku na celebrity a jejich propojení charakteristikami (témata, emoce) ve 

výzkumných vzorcích zadaných společenských časopisů. To nám vytvoří sítě vztahů mezi 

celebritami  a  jejich  charakteristikami.  Pro  analýzy  těchto  sítí  si  nejdříve  definujeme 

základní  pojmy:  síť,  uzly  a  vazby.  Sítí  rozumíme  množinu  uzlů  propojených vazbami 

(Mazák et.  al.,  2015, s. 6). Uzly jsou libovolné dobře rozlišitelné entity (Mazák et.  al.,  

2015, s.  5),  v našem případě budou uzly celebrity  jako fyzické  osoby,  jejich  povolání, 

emoce a témata.  Vazbou se rozumí vztah mezi  uzly.  V našem případě to budou vazby 

povolání,  téma,  emoce.  Přitom  vazba  povolání  spojuje  celebritu  jako  fyzickou  osobu 

s jejím povoláním,  vazba téma propojuje  povolání  s tématem a vazba emoce propojuje 

povolání  s emocí.  Záměrně  propojujeme  vazby  téma  a  emoce  s povoláním,  nikoli 

s celebritou, abychom mohli porovnávat výzkumné vzorky z různých historických období. 

Budeme tedy porovnávat například obraz povolání herečky z období 1930–1938 s obrazem 

povolání herečky z období 2000–2008. Snahu o porovnávání konkrétních fyzických osob 

z různých historických období považujeme za nesmyslné. 

Pro vizuální analýzy těchto sítí si potřebujeme připravit data ve vhodném tvaru. Pracovat 

budeme s relačními daty, která jsou výrazně odlišná od atribučních dat. Atribuční data totiž 

popisují  aktérovy  vlastnosti,  postoje  či  přesvědčení,  zatímco  data  relační  nemůžeme 

redukovat  na aktéry samotné,  protože vypovídají  o vztazích  nebo vazbách mezi  aktéry 

(Mazák et. al., 2015, s. 6). 

V našem  výzkumu  záznamy  článků  obsahují  atribuční  data,  z nichž  však  potřebujeme 

vytvořit data relační. Nejčastěji využívaným formátem těchto dat je tzv. nodelist neboli 

seznam uzlů, kde se ve stejném řádku objevují dva uzly a vazba mezi nimi, případně další 

relevantní údaje. V našem případě to bude typicky povolání celebrity a téma nebo povolání 

celebrity a emoce. Doplňujícími údaji na tomto řádku budou identifikační údaje článku, 

abychom v případě nejasností či potřebných oprav kódování věděli, ze kterého zdrojového 

záznamu článku tato vazba vznikla. 
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Pokud  budeme  mít  data  zaznamenána  ve  formátu nodelistu,  bude  potřeba  definovat 

specifikaci  importu dat  do analytického nástroje.  Potom už tento software sám vytváří 

mapu sítě ze zadaných uzlů a jejich vazeb. Lze očekávat, že již tyto základní mapy sítí 

mohou  charakterizovat  daný  segment  našeho  výzkumného  vzorku,  např.  časopis 

Cosmopolitan (2000–2008). 

Jak  zmiňuje  Mazák  (2015),  pro  analýzy  sítí  jsou  však  velmi  důležité  popisy  sítě  a 

jednotlivých  uzlů  pomocí  různých  metrik.  V naší  práci  bude  nejdůležitější  metrika 

popisující jednotlivé uzly, která se nazývá míra centrality. Ta ukazuje, „nakolik je daný 

uzel pro síť důležitý a ústřední. Základním ukazatelem míry centrality jednotlivých uzlů 

v dané síti je metrika degree.“ (Mazák et.  al., 2015, s. 8) V našich sítích budeme měřit 

degree uzlů témat  a emocí.  Nebude nás tedy zajímat,  kolikrát  se v našich výzkumných 

vzorcích vyskytovalo dané téma nebo daná emoce, což by byl kvantitativní výzkum, ale 

bude nás zajímat, ke kolika různým povoláním se dané téma nebo emoce vztahují. 

8.2.1 IBM i2 Analyst’s Notebook

Shodně s výzkumnou prací (Mazák et. al.,  2015) jsme se rozhodli pro vizuální analýzy sítí 

charakteristik  článků používat program IBM i2 Analyst’s Notebook. Zejména proto, že 

nevyžaduje  znalost  žádného programovacího jazyka,  jelikož  nabízí  grafické uživatelské 

rozhraní. 

Analyst’s Notebook byl původně vyvinut britskou firmou i2 jako software pro vyšetřování 

podvodného a zločinného jednání. V nedávné době byl tento software převzat do portfolia 

firmy IBM.  „Výhodami  tohoto  softwaru  je  množství  vizualizačních  schémat,  databáze 

obrázků pro názornější vizualizace, některá přizpůsobení pro specifické úkoly vyšetřování 

a  například  také  možnost  propojení  s  geografickým  systémem  ESRI,  který  umožňuje 

vizualizaci  sítí  na  mapovém  pozadí,  takže  do  analýzy  přidává  geografický  rozměr.“ 

(Mazák et. al., 2015, s. 15–16)

V naší  práci však budeme z Analyst’s  Notebooku používat  poměrně omezené množství 

metod zpracování dat a jejich vizuálních analýz. Bude to především specifikace importu 

relačních dat s využitím ikon z interní databáze obrázků, zobrazení dat ve vějířovitém a 

skupinovém  uspořádání,  zobrazení  nodelistu24 diagramu  s vypočítaným  počtem  vazeb 

24 v Analyst’s Notebooku je to seznam prvků, se záložkami, objekty a vazbami 
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k danému uzlu, podmíněné formátování, názorný výběr a export diagramů do obrazového 

formátu.

První a zároveň klíčovou operací je specifikace importu relačních dat. Jak již bylo řečeno, 

IBM  i2  Analyst’s  Notebook  nabízí  grafické  uživatelské  rozhraní,  takže  i  tuto  jinak 

náročnou úlohu zvládne i laik po krátkém vysvětlení principu a postupu definice. 

Specifikace  importu  se  provádí  nad  již  připravenými  relačními  daty,  v našem případě 

uloženými ve formátu tabulkového kalkulátoru Excel. Specifikace probíhá v šesti krocích: 

vybrat  datový  soubor,  vybrat  list,  vybrat  řádky,  upravit  sloupce,  přiřadit  sloupce  a 

podrobnosti importu. Klíčový je přitom krok přiřazení sloupců. Výhodou je, že zároveň 

vidíme  tabulku  s podkladovými  daty  a  na  jejím  základě  kreslíme  klíčové  schéma 

budoucího diagramu. Přitom využíváme dvě základní funkce: přidat nový objekt a přidat 

novou  vazbu.  Pro  diagram  propojení  celebrit  s tématy  jsme  v našem  výzkumu  ve 

specifikaci  vložili  tři  objekty  (sloupce):  celé  jméno  (celebrity),  povolání  a  téma.  Tyto 

objekty jsme propojili dvěma vazbami: povolání a téma. Jak k objektům, tak k vazbám lze 

ještě připojovat vlastnosti a jejich hodnoty. V našem případě jsme například na vazbu téma 

takto umístili ještě název časopisu. Ukázka této specifikace je uvedena na obrázku níže. 

Obrázek 1 – Ukázka podrobností specifikace importu
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8.3 Deskriptivní fáze výzkumu

8.3.1 Předvýzkum

Předtím, než se pustíme do zpracování celého vzorku záznamů článků, je třeba si ověřit, že 

námi zvolené metody zpracování  a analýz dat budou poskytovat požadované výsledky, 

zejména  názorný  obraz  klíčových  charakteristik  článků.  Proto  jsme  se  rozhodli  pro 

předvýzkum. V něm se soustředíme na tři hlavní oblasti: záznamy článků, axiální kódování 

a vizuální analýzy vztahů (pro lepší přehlednost).  

8.3.1.1 Záznamy článků

Pro účel předvýzkumu jsme si navrhli jednoduchý strukturovaný záznam článků, který je 

založen na záznamu údajů ve tvaru:  Návěstí:  hodnota.  V této chvíli  se ještě  nejedná o 

formulář, kde by se vyplňovaly pouze hodnoty. Ukázka dvou článků vhodných pro další 

zpracování je uvedena níže. 

Článek:   Cosmopolitan, 2001, č. 9, s. 26

Popis: Krátký článek o zpěvačce Mariah Carey, že skončila na psychiatrii  

Titulek: Mariah je na dně!

Citace: „Zatímco nový singl Mariah Careyové Loverboy z alba Glitter jasně boduje, 

hvězda  se  zotavuje  na  psychiatrii,  kam  byla  odvezena  poté,  co  se  pokusila  podřezat 

rozbitými  sklenicemi.  Příčinou  jejího  psychického  stavu  prý  je  rozchod  s Luisem 

Miguelem.“

Povolání: Zpěvačka

Role: Troska

Kontakt: Žádný – zdroj neuveden, citace chybí

Témata: pokus o sebevraždu, rozchod, psychické problémy, nový singl

Emoce: negativní, strach, úzkost, soucit

Sentiment: negativní

Vyjadřovací prostředky: Prý, 
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Článek: Rytmus života, 2004, č. 3, s. 14

Popis: Srovnání prezidentů Václava Klause a bývalého prezidenta Václava Havla, i když 

v titulku  je  „prokletí“  Pražského  hradu,  což  je  v dvoustránkovém  článku  v konečném 

důsledku odbyté jednou větou

Titulek: Prokletí Pražského hradu. Václav Klaus versus Václav Havel

Citace: „Brzy po nástupu do funkce onemocněl a musel být hospitalizován. Že by prokletí 

Hradu?“ (pozn. Byl hospitalizován ve stejné nemocnici jako Havel, proto prokletí)

Povolání: Prezident

Role: Nemocný/prokletý prezident

Kontakt: žádný, bez citace

Témata: prezident, politika, zdraví, nemoc, nemocnice, prokletí

Emoce: strach, napětí

Sentiment: negativní 

Vyjadřovací prostředky: prokletí – snaha vyvolat emoce – záhada, zvědavost

8.3.1.2 Axiální kódování

Z výše uvedených záznamů můžeme například vybrat charakteristiku emoce a zapsat ji do 

jednoduché tabulky vztahů: Povolání – Role – Emoce. Tato tabulka je zdrojem pro další 

zpracování, kterým jsou vizuální analýzy.

Tabulka 1 - Příklad axiálního kódování emocí

Povolání Role Emoce
Zpěvačk
a

Troska strach

Zpěvačk
a

Troska úzkost

Zpěvačk
a

Troska soucit

Prezident Nemocn
ý

strach

Prezident Nemocn
ý

napětí
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8.3.1.3 Vizuální analýzy vztahů

Převedením tabulky do analytického nástroje Analyst’s Notebook se nám zobrazí celostní 

obraz vztahů vybraných charakteristik,  zde například emocí. Vizualizace nám poskytuje 

lepší přehled a orientaci v problematice na první pohled.

Obrázek 2 – Příklad vizualizace vztahů emocí z axiálního kódování

8.3.2 Hlavní empirický výzkum

V této  fázi  postupujeme  stejně  jako  v předvýzkumu,  opět  se  soustředíme  na  tři  hlavní 

oblasti: záznamy článků, axiální kódování a vizuální analýzy vztahů. 

8.3.2.1 Dokumentografický záznam článku

Při  popisu  výzkumné  jednotky  vytváříme  záznam,  který  popisuje  článek  a  jeho 

charakteristiky, jedná se tedy o dokumentografický záznam. Aby byl tento záznam dále 

zpracovatelný,  je  nutné  podrobněji  specifikovat  jeho  strukturu.  V první  úrovni 

vymezujeme hlavní segmenty tohoto záznamu, viz obrázek níže. 

Obrázek 3 - Logická struktura záznamu článku – 1. úroveň
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Pro jednotlivé  segmenty  poté  stanovujeme  relevantní  pole,  která  budeme  v záznamech 

vyplňovat.  Navrženou strukturu poté  testujeme na vybraných článcích,  abychom mohli 

doplnit  další  segmenty  a potřebná pole.  Tím nám vznikne  přehledný a úplný formulář 

nutný pro identifikaci a kódování obsahu vybraných článků. Níže je vidět, jak naše práce 

postupovala od základního jednoduchého formuláře k formuláři úplnému. 

Časopis: Eva, Rok:     , Číslo:   , Strana:    , Pořadí: 1

Titulek:      

Autor:      

Celebrita: Jméno:       Příjmení:       Věk:      

Povolání:      

Role:      

Témata:      

Emoce:      

Sentiment: ambivalentní

Formulář 1 – Počáteční verze formuláře

Časopis: Eva, Rok:      , Číslo:      , Strana:      , Pořadí:      

Titulek:      

Autor:      

Celebrita: Jméno:       Příjmení:       Věk:      

Povolání:      

Role:      

Vlastnosti:      

Kontakty:      

Popis:      

Citace:      

Životní situace:      
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Životní situace 2:      

Životní situace 3:      

Témata:      

Témata 2:      

Témata 3:      

Emoce:      

Emoce 2:      

Emoce 3:      

Sentiment: negativní

Vyjadřovací prostředky:      

Vazby na celebrity:      

Syntagmata:      

Poznámky:      

Formulář 2  – Finální verze formuláře

Tyto  formuláře  jsou  formátované  tak,  aby  v nich  byla  přehledně  viditelná  segmentace 

záznamů (oddělení vodorovnými čárami). Jednotlivá pole mají návěstí, nejdůležitější pole 

jsou  zdůrazněna  tučným  písmem,  návěstí  polí  pro  případné  další  použití  jsou  psána 

kurzívou.  Pole,  která  nabývají  definovaných  hodnot,  jako  např.  pole  Časopis  nebo 

Sentiment, mají rozbalovací menu, v nichž jsou na výběr různé hodnoty. Pro pole Časopis 

jsou to názvy čtyř zkoumaných časopisů, pro pole Sentiment jsou to hodnoty: negativní, 

pozitivní, neutrální, ambivalentní. 

Na rozdíl od předvýzkumu, kde jsme data ze záznamu přepisovali ručně do tabulky pro 

následné vizuální analýzy, můžeme v této fázi z formulářů, respektive jednotlivých polí, 

získávat automatizovaně vybraná data. 

8.3.2.2 Axiální kódování

Z takto připravených záznamů budeme vybírat potřebné charakteristiky a zapisovat je do 

jednoduchých  tabulek  vztahů.  Tyto  tabulky  budou  zdrojem  pro  zpracování  metodou 

vizuálních analýz.  
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Ze zadání naší práce vyplývá, že výchozí charakteristikou, kterou budeme zkoumat, jsou 

témata svázaná s celebritami. Na rozdíl od předvýzkumu nebude nyní kódovací tabulka tak 

jednoduchá. Na začátku tabulky bude identifikační část, aby bylo patrné, ze kterého článku 

daná informace o vazbě celebrity a tématu pochází. Je to pro případ, že ve fázi vizuálních 

analýz dojdeme z výsledného obrazu k závěru, že v kódování je nějaká nejasnost a budeme 

pátrat,  jestli  jde  o  chybu,  nebo  nikoliv,  musíme  mít  možnost  se  na  základě  uvedené 

identifikace vrátit k záznamu odpovídajícímu článku. Jedná se vlastně o zpětnou vazbu od 

kódování k záznamům článků. 

Tabulka 2 – Povolání celebrit a s nimi svázaná témata

casopis rok cislo celeJmeno povolani tema
Cosmopolita
n

200
1 9 Mariah Careyová

zpěvačk
a pokus o sebevraždu

Cosmopolita
n

200
1 9 Mariah Careyová

zpěvačk
a rozchod

Cosmopolita
n

200
1 9 Mariah Careyová

zpěvačk
a psychické problémy

Cosmopolita
n

200
1 9 Mariah Careyová

zpěvačk
a nový singl     

Cosmopolita
n

200
5 2 Diane Krugerová herečka kariéra

Cosmopolita
n

200
5 2 Diane Krugerová herečka herectví

Cosmopolita
n

200
5 2 Diane Krugerová herečka balet

Cosmopolita
n

200
5 2 Diane Krugerová herečka dětství

Cosmopolita
n

200
5 2 Diane Krugerová herečka rozvod rodičů

Cosmopolita
n

200
5 2 Diane Krugerová herečka peníze

Cosmopolita
n

200
5 2 Diane Krugerová herečka modeling

Cosmopolita
n

200
5 2 Diane Krugerová herečka rodina

Cosmopolita
n

200
6 1 Heidi Klumová modelka kariéra

Cosmopolita
n

200
6 1 Heidi Klumová modelka modeling

Cosmopolita
n

200
6 1 Heidi Klumová modelka partnerské vztahy
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Cosmopolita
n

200
6 1 Heidi Klumová modelka dítě

Cosmopolita
n

200
6 1 Heidi Klumová modelka láska

Cosmopolita
n

200
6 1 Heidi Klumová modelka sex

Cosmopolita
n

200
6 2 Jennifer Anistonová herečka kariéra

Cosmopolita
n

200
6 2 Jennifer Anistonová herečka filmy

Další  charakteristikou,  kterou  budeme  zkoumat,  jsou  emoce.  Už  v předvýzkumu  jsme 

zjistili, že je tato položka pro výzkum velmi zajímavá a vypovídá o celkové náladě článku 

a také má velký vliv na charakteristiku pro čtenáře. 

Tabulka 3 – Povolání celebrit a s nimi svázané emoce

casopis rok
cisl
o celeJmeno povolani emoce

Cosmopolita
n

200
1 9 Mariah Careyová zpěvačka strach

Cosmopolita
n

200
1 9 Mariah Careyová zpěvačka úzkost

Cosmopolita
n

200
1 9 Mariah Careyová zpěvačka soucit

Cosmopolita
n

200
5 2 Diane Krugerová herečka sympatie

Cosmopolita
n

200
5 2 Diane Krugerová herečka soucit

Cosmopolita
n

200
6 1 Heidi Klumová modelka soucit

Cosmopolita
n

200
6 2

Jennifer 
Anistonová herečka soucit

Cosmopolita
n

200
6 2

Jennifer 
Anistonová herečka smutek

Cosmopolita
n

200
6 2

Jennifer 
Anistonová herečka neštěstí

Cosmopolita
n

200
8 2 Keira  Knightley herečka zvědavost

Cosmopolita
n

200
8 2 Keira  Knightley herečka závist

Cosmopolita
n

200
8 4 Amy  Winehousová zpěvačka soucit

44



Cosmopolita
n

200
8 4 Amy  Winehousová zpěvačka soucit

Cosmopolita
n

200
8 4 Amy  Winehousová zpěvačka sympatie

Cosmopolita
n

200
8 4 Amy  Winehousová zpěvačka strach

Cosmopolita
n

200
8 5 Alicia  Keysová zpěvačka obdiv

Cosmopolita
n

200
8 5 Alicia  Keysová zpěvačka inspirace

Cosmopolita
n

200
8 5 Alicia  Keysová zpěvačka sympatie

Cosmopolita
n

200
8 5 Alicia  Keysová zpěvačka štěstí

8.3.2.3 Vizuální analýzy vztahů

Při  zpracování  vizuálních  analýz  převedeme  výše  uvedené  tabulky  do  analytického 

nástroje Analyst’s Notebook. Tyto analýzy provedeme postupně pro charakteristiky témat 

a následně emocí. Přitom budeme vytvářet diagramy vztahů pro jednotlivé časopisy jako 

celek  za  celé  zkoumané  období.  V tomto  celku  se  poté  soustředíme  na  nalezení  jádra 

vztahů  klíčové  charakteristiky  (témata,  emoce).  Na  závěr  pak  zvýrazníme  nejvíce 

propojené  charakteristiky.  Tyto  výsledné  diagramy  nám  pak  poslouží  pro  vzájemné 

porovnávání časopisů a jejich charakteristik. 

8.3.2.3.1 Analýzy témat a jejich vazeb

Dříve než se pustíme do hromadné analýzy témat, provedeme si ještě malý test, že naše 

metoda zpracování většího objemu dat než v předvýzkumu poskytuje žádoucí výsledky. 

Pro tento test jsme si vybrali tabulku témat časopisu Cosmopolitan. Výsledek importu dat a 

vějířovité zobrazení dat nás příjemně překvapily, protože se ukázalo, že je výsledný obraz 

velmi přehledný a výstižný.

Vizualizace ukazuje jasné propojení celebrit jako fyzických osob, jejich povolání, témat, 

kterých se články týkaly.  Je vidět,  u jakých povolání  (herečka)  se soustřeďuje největší 

množství témat a jak se témata vzájemně propojují  s povoláním celebrit.  Toto je velmi 

důležité, protože pokud máme porovnávat časopisy ze dvou různých historických období, 

nemůžeme je porovnávat na základě celebrit  jako fyzických osob, ale na základě jejich 

povolání (herec, herečka, zpěvák, zpěvačka, politik apod.). 
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Nad  výsledným  diagramem  jsme  si  však  uvědomili  jeden  potenciálně  nebezpečný 

nedostatek. Ze vstupní tabulky jsme pro diagram využívali pole celebrita (celeJmeno) – 

povolání  (povolani)  –  téma  (tema),  což  bylo  pro  tento  diagram  postačující.  Ovšem 

v případě  zpracování  většího  množství  dalších  diagramů  by  mohlo  dojít  k záměně 

přiřazením výsledků analýz k jinému časopisu, než kterému tento výsledek patří.  Proto 

jsme  se  rozhodli,  že  na  vazbu  mezi  povoláním  a  tématem  vedle  názvu  vazby  téma 

přiřadíme ještě název časopisu, ve kterém se toto téma vyskytovalo. 

Obrázek 4 – Celek – Cosmopolitan – test
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Obrázek 5 – Detail – Cosmopolitan – test

8.4 Témata v časopisu Eva

Diagram 1 – Celek – Eva, vějířové uspořádání

V tomto zobrazení se již v centru diagramu rýsuje jádro společných témat, ale ještě není 

zcela zřetelné. Kromě hlavního jádra společných témat se v diagramu ještě vyskytují dvě 
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malé  solitérní  skupiny celebrit  a  jejich  vazeb k tématům,  která  se  s jinými  celebritami 

nepropojují.  Nyní  si  vytvoříme  z tohoto  výchozího  diagramu  jeho  odvozeninu 

jednoduchým převedením do skupinového zobrazení.  To  nám odhaluje  hlavní  skupinu 

nejvíce propojených témat a povolání celebrit. 

Diagram 2 – Jádro propojených témat – Eva, skupinové uspořádání

V jádru propojených témat vidíme, že nejvíce propojenými a tedy nejzávažnějšími tématy 

jsou divadlo,  umění a úspěch. Na další  úrovni je jediným tématem krása a na nejnižší 

úrovni jsou to témata herectví, práce, smrt a zpěv. Jednoznačně dominantním povoláním 

v tomto diagramu je herečka. 
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Diagram 3 – Nejvíce propojená témata – Eva, skupinové uspořádání

Nejvýznamnějšími tématy v časopisu  Eva jsou tedy divadlo, umění, úspěch a doplňkově 

krása. Dominantním povoláním i po odstranění nejméně významných témat stále zůstává 

herečka. 
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8.5 Témata v časopisu List paní a dívek

Diagram 4 – Celek – List paní a dívek, vějířové uspořádání

Vizualizace  nám opět  ukazuje celkový pohled na uspořádání  vazeb mezi  celebritami  a 

k nim vázanými tématy.  Zde je však dominantní  povolání herečky s mohutným okolím 
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témat.  Propojení  prostřednictvím  témat  na  další  povolání  celebrit  je  zde  však  pouze 

sporadické. Diagram obsahuje tři solitérní skupiny celebrit a jejich individuálních témat. 

Diagram 5 – Jádro propojených témat – List paní a dívek, skupinové uspořádání

Dominantním  tématem  je  v Listu  paní  a  dívek rodina.  Doplňkovými  tématy  jsou  pak 

peníze, krása, móda, svatba. Na této úrovni zobecnění jsou si rovnocenná povolání herečka 

a filmová umělkyně. 
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Diagram 6 – Nejvíce propojená témata – List paní a dívek, skupinové uspořádání

Vzhledem k tomu,  že  povolání  filmová  umělkyně  a  herečky  lze  sjednotit  s povoláním 

herečka,  získáváme  výsledný  diagram  mírně  odlišný.  Hlavním  tématem  stále  zůstává 

rodina, dominantním povoláním celebrity je však pouze herečka. 
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8.6 Témata v časopisu Cosmopolitan

Diagram 7 – Celek – Cosmopolitan, vějířové uspořádání

V případě  časopisu  Cosmopolitan vidíme  kompaktní  diagram  s již  zřetelným  jádrem 

společných  témat  uvnitř  a  vějíři  samostatných  témat  vně  okruhu  povolání  celebrit. 

Nevyskytují se zde žádné solitérní skupiny celebrit a jejich individuálních témat. 
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Diagram 8 – Jádro propojených témat – Cosmopolitan, skupinové uspořádání

Nejvíce propojenými tématy jsou dětství, kariéra a rodina. Na další úrovni je láska a zpěv. 

Na nejnižší  úrovni je široká paleta  14 témat.  Tento časopis je tedy tematicky poměrně 

bohatý. Dominantním povoláním je opět herečka, následují modelka a zpěvačka. 
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Diagram 9 – Nejvíce propojená témata – Cosmopolitan, skupinové uspořádání

Nejvýznamnějšími  tématy  časopisu  Cosmopolitan jsou  tedy  rodina,  kariéra  a  dětství  a 

doplňkově zpěv a láska. Dominantním povoláním i po odstranění nejméně významných 

témat stále zůstává herečka. Druhou v pořadí však zůstala pouze zpěvačka. 
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8.7 Témata v časopisu Rytmus života

Diagram 10 – Celek – Rytmus života, vějířové uspořádání
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Celková vizualizace časopisu  Rytmus života není tak kompaktní jako u  Cosmopolitanu a 

rovněž zde není  patrné jádro společných témat.  Diagram je  roztříštěnější  a  neobsahuje 

žádné solitérní skupiny. 

Diagram 11 – Jádro propojených témat – Rytmus života, skupinové uspořádání

Tento diagram potvrzuje to, co bylo patrné z celkového pohledu. Tedy to, že je zde jediné 

dominantní téma rodina. Druhá úroveň významnosti témat zde zcela chybí a na třetí úrovni 

je opět široký okruh méně významných témat. Dohromady jich je 11. Výraznou změnou 
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v porovnání s předchozími diagramy je to, že je dominantním povoláním celebrity herec, 

tedy mužská postava. Herečka je za ním na druhé úrovni významnosti. 

Diagram 12 – Nejvíce propojená témata – Rytmus života, skupinové uspořádání

Ve třetím diagramu jsme neodstranili  nejnižší  úroveň témat (propojených pouze dvěma 

vazbami),  jelikož  by nám zůstalo pouze jediné téma rodina vázané ke třem povoláním 

celebrit  a  porušilo  by  to  i  váhu  celebrit  v daném  diagramu.  Dominantním  povoláním 

celebrity  stále  zůstává  herec  a  na  druhé  úrovni  herečka.  Doplnili  jsme  však  povolání 

prezidenta  a  politika,  vazbou  na  fyzickou  osobu  Václava  Klause,  čímž  se  povolání 

prezident a politik dostalo na druhou úroveň významnosti povolání celebrit. 
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8.8 Emoce v časopisu Eva

Diagram 13 – Celek – emoce; Eva, vějířové uspořádání

V tomto  diagramu  můžeme  vidět,  že  nejvíce  propojenou  emocí,  tedy  emocí  s nejvíce 

vazbami,  je hrdost.  Okolo ní jsou pak další  významně propojené emoce. Dominantním 

povoláním je opět herečka. 
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Diagram 14 – Jádro propojených emocí – Eva, skupinové uspořádání

V tomto zobrazení jsou již zřetelné dvě hlavní emoce – hrdost a obdiv, které jednoznačně 

počtem vazeb převyšují ostatní emoce – pohoda, smutek, zvědavost, úcta, okouzlení, klid, 

štěstí, láska. Mají pouze dvě vazby k různým povoláním. Podle očekávání je dominantním 

povoláním  celebrity  herečka.  V pořadí  významnosti  za  ní  jsou  historička  umění, 

recitátorka,  ministr.  Dalšími  povoláními,  která  se  v našem  diagramu  objevují,  jsou 

sportovkyně,  operní  pěvkyně-sopranistka,  tanečnice,  manželka  hudebního  skladatele, 

divadelní herečka, herečky. Ve výzkumu jsme totiž na základní úrovni popisu rozlišovali 

články,  kde  se  psalo  o  jedné  herečce  a  o  více  herečkách  zároveň.  Stejně  tak  jsme 

rozlišovali herečky divadelní, filmové a herečky obecně.
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Diagram 15 – Nejvíce propojené emoce – Eva, skupinové uspořádání

Po odstranění  emocí,  které  měly  v předchozím diagramu pouze  dvě  vazby,  získáváme 

diagram se dvěma nejvíce propojenými emocemi. Na prvním místě je hrdost, na druhém 

obdiv. Významnost povolání se nezměnila. 
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8.9 Emoce v časopisu List paní a dívek

Diagram 16 – Celek – emoce; List paní a dívek, vějířové uspořádání

Dominantním povoláním je opět herečka. V tomto diagramu nejsou na první pohled patrné 

ani  centrální  dominantní  emoce,  ani  jádro  společných  emocí.  Také  se  zde  vyskytuje 

solitérní skupina – v tomto případě se jednalo o článek o smrti Emy Destinové, proto jsou 

zde samostatné emoce ztráta a smutek. 
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Diagram 17 – Jádro propojených emocí – List paní a dívek, skupinové uspořádání

V tomto diagramu jsou viditelné dvě rozdílné oblasti emocí – v levé části je dominantní 

zvědavost,  v pravé  části  úcta  a  obdiv,  které  se  zde  objevují  zřejmě  díky  povolání 

prezidenta.  Dominantním  povoláním  však  i  nadále  zůstává  herečka.  Doplňkovými 

emocemi v pravé části jsou naděje a klid, zatímco v levé části závist a vzrušení. 
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Diagram 18 – Nejvíce propojené emoce – List paní a dívek, skupinové uspořádání

Nejvýznamnější  emocí  je  zvědavost,  druhé  v pořadí  jsou  úcta  a  obdiv.  Dominantním 

povoláním je herečka a povolání prezidenta má zde už menší význam (pouze dvě vazby). 

65



8.10Emoce v časopisu Cosmopolitan

Diagram 19 – Celek – emoce; Cosmopolitan, vějířové uspořádání

Také v případě diagramu emocí obdobně jako u témat časopisu Cosmopolitan je na první 

pohled zřetelné jádro společných emocí. A okolo něj okruh připojených povolání. 
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Diagram 20 – Jádro propojených emocí – Cosmopolitan, skupinové uspořádání

Jádro nejvíce propojených emocí vytváří kompaktní kruhový diagram, ačkoli i zde bylo 

použito  skupinové  uspořádání.  Nejvýznamnějšími  emocemi  jsou  zde  šok,  soucit, 

překvapení.  Dalšími  v pořadí  jsou  pak  obdiv,  sympatie,  závist,  zvědavost.  Nejméně 

významné jsou zde štěstí a inspirace.  Nejvýznamnějšími povoláními je pak zpěvačka a 

herečka. Na další úrovni potom modelka, zpěvák, herec. 
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Diagram 21 – Nejvíce propojené emoce – Cosmopolitan, skupinové uspořádání

Po odtržení dvou nejméně významných emocí z předchozího diagramu zůstává výsledek 

velmi podobný předchozímu, pouze u modelky klesla její významnost. 
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8.11Emoce v časopisu Rytmus života

Diagram 22 – Celek – emoce; Rytmus života, vějířové uspořádání

V centru tohoto diagramu je opět patrné jádro společných emocí. Na první pohled se zdá, 

že poprvé není dominantním povoláním herečka, ale zpěvačka. 
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Diagram 23 – Jádro propojených emocí – Rytmus života, skupinové uspořádání

Přestože  jde  o  skupinové  uspořádání,  získáváme  rozsáhlý  diagram  kruhového  tvaru. 

Vyskytuje se zde velké množství emocí i povolání celebrit. Nejvýznamnější emocí je zde 

překvapení, druhé v pořadí jsou negace, opovržení, smutek, soucit, strach, šok, zvědavost. 

Nejméně významnými jsou emoce nostalgie,  odsouzení,  úcta, závist.  Nejvýznamnějšími 

povoláními jsou zpěvák, zpěvačka. Druhé v pořadí jsou povolání královna a herec. 
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Diagram 24 – Nejvíce propojené emoce – Rytmus života, skupinové uspořádání

Po odstranění nejméně významných emocí nám stále zůstává poměrně široký okruh emocí 

významných. Dominantním povoláním zůstává však pouze zpěvačka a druhým povoláním 

v pořadí je královna a zpěvák. 
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8.12Sentiment

Tradiční  kategorií  zkoumanou  v médiích  bývá  právě  sentiment.  Původně  jsme  měli 

tendenci zahrnovat výrazné negativní nebo pozitivní hodnocení článků do emocí, nicméně 

to se ukázalo jako nesystematické, a proto jsme zpětně znovu rozdělili všechny články do 

čtyř standardních kategorií: pozitivní, neutrální, negativní a ambivalentní. Jsme si vědomi 

skutečnosti,  že  je  toto  hodnocení  na  hranici  kvantitativního  výzkumu.  My  jej  však 

vztahujeme k povolání celebrit.  Nehodnotíme tedy pouze počet pozitivních,  neutrálních, 

negativních a ambivalentních článků v příslušném segmentu výzkumného vzorku. 
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Graf 31 - Sentiment – časopis Eva

Z grafu  je  na  první  pohled  patrné,  že  v časopisu  Eva bylo  ve  výzkumném  vzorku 

dominantní  povolání  herečka.  Jasně převažující  sentiment  je pozitivní.  Kromě povolání 

herečka jsou ostatní povolání celebrit minimálně zastoupena. Zato je patrné, že i v těchto 

případech se vyskytují všechny varianty sentimentu. 
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Graf 32 – Sentiment – časopis List paní a dívek

Druhý graf opět ukazuje, že dominantním povoláním je herečka. Stejně tak je převažující 

sentiment  pozitivní.  Negativní  a  ambivalentní  sentiment  je  zde  zastoupen  naprosto 

minimálně.  V našem vzorku  v tomto  časopisu  výrazně  převažuje  pozitivní  a  v menším 

množství neutrální sentiment.
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Graf 33 – Sentiment – časopis Cosmopolitan

Třetí  graf  se  od  předchozích  dvou  již  výrazně  liší.  Ačkoli  převažujícím  povoláním 

celebrity je stále herečka, není zde již v tak dominantní pozici. Také její hodnocení není již 

v převažující míře pozitivní. Ale jak je vidět, počet pozitivních a negativních hodnocení je 

stejný a nad tímto počtem převažuje hodnocení neutrální. Herečce zde začíná konkurovat 

povolání zpěvačka, u které jsou zastoupeny všechny čtyři kategorie sentimentu, přičemž 

v našem případě negativní mírně převažuje. 
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Graf 34 – Sentiment – časopis Rytmus života

Poslední graf podává naprosto jiný obraz rozložení sentimentu mezi povoláními celebrit. 

Dominantním  povoláním  poprvé  není  herečka,  ale  zpěvačka,  a  to  svázaná  s výhradně 

negativním  sentimentem.  Pozitivní  sentiment  naopak  výrazně  ustoupil  do  pozadí, 

ambivalentní se vyskytuje pouze jednou, stejně jako neutrální. Dále je zajímavé, že se zde 

objevují ve výraznějších pozicích mužská povolání celebrit, a to herec a zpěvák. 
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9 Odpovědi na výzkumné otázky 

Po  dokončení  hlavních  analýz  a  interpretací  jejich  významů  se  nyní  můžeme  vrátit 

k výzkumným otázkám a formulovat odpovědi na ně. 

Základní  výzkumné  otázky  1–6  formulované  v cíli  výzkumu  byly  v explorativní  fázi 

výzkumu doplněny o dvě další otázky 7–8.  

1. S jakými tématy  byly celebrity  dominantně  spojovány v časopisech z let  1930–

1938?

Nejvýznamnějšími  tématy  v časopisech  z let  1930–1938  byly  divadlo,  umění,  úspěch, 

rodina. Články se tedy nejčastěji orientovaly na profesi dané hvězdy, obvykle v nich byly 

popisovány nové role hereček a herců, jejich divadelní či filmové úspěchy. Dalším častým 

tématem byla rodina  – časopisy informovaly o rodinných vztazích  tehdejších  hvězd,  o 

manželství,  potomcích,  ale  třeba  i  nových  láskách.  S velkými  detaily  se  ale  čtenáři 

nesetkávali. 

2. S jakými  tématy  byly  celebrity  dominantně  spojovány v časopisech z let  2000–

2008?

V letech 2000–2008 byly celebrity dominantně spojovány s tématy rodina, kariéra, ale také 

dětství. Jak jsme vypozorovali během našeho zkoumání, v tomto období byly informace o 

celebritách mnohem detailnější a obsáhlejší. Na stránkách vybraných časopisů se témata 

jako rodina, kariéra, ale i dětství řešila mnohdy emotivně a autoři článků se nebáli zabíhat 

do detailů, které mohly být pro protagonisty nepříjemné. 

3. Jaké vyjadřovací prostředky byly v titulcích potažmo článcích využívány?

V letech  1930–1938  byly  v našem výzkumném  vzorku  v titulcích  využívány  například 

přívlastky s obvykle pozitivním sentimentem  (Vzácná žena Renáta  Tyršová, Vynikající  

sportovkyně...),  nebo  expresiva  či  deminutiva  (Klípky  z hereččina  bytu).  Vykřičník  či 

otazník se v titulku objevoval spíše zřídka. 

V letech  2000–2008  byly  v našem  výzkumném  vzorku  v titulcích  využívány  poměrně 

hojně  uvozovky  a  přímá  řeč  celebrity,  které  se  článek  týkal  (Paris  Hiltonová:  „Jsem 

chytřejší  než  většina  lidí“).  V porovnání  s předchozím  obdobím  se  více  setkáváme 

s vykřičníky  a  otazníky.  Dále  se  objevují  expresiva  (dostal  kopačky) a  velmi  často 
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substantiva nesoucí negativní sentiment  (vyhazov, nevěra, prostitutka, hádky, problémy). 

Typická je také snaha v titulcích šokovat, překvapovat, a to například pomocí slov typu 

Šok! nebo  Odhalení!. V našem výzkumném vzorku jsme si také všimli toho, že vyznění 

titulku je mnohdy zcela  jiné než obsah článku. Dá se tedy říci,  že jsou některé titulky 

zavádějící – domníváme se, že cílem je upoutat čtenářovu pozornost a šokovat ho, aby si 

daný článek přečetl. Jako příklad můžeme uvést titulek: Jan Révai – Drogy ho dostaly do  

vězení. Titulek nám jasně říká, že Jan Révai šel kvůli drogám do vězení. V článku se pak 

ale píše o jeho nové roli ve filmu  Zatracení, kde skončila ve vězení postava, kterou Jan 

Révai hraje. Ve článcích z první republiky jsme na nic podobného nenarazili. 

4. Jaký  byl  sentiment  článků  v daných  časových  obdobích  (negativní,  pozitivní, 

neutrální, ambivalentní)?

V letech  1930–1938  měly  v našem  výzkumném  vzorku  články  v časopisech  sentiment 

výrazně pozitivní a byl jednoznačně svázán s povoláním herečky. 

V letech  2000–2008  měly  v našem  výzkumném  vzorku  články  v časopisech  sentiment 

spíše negativní a pojil se s povoláními zpěvačka (převážně) a herečka. Diametrální rozdíl 

je však mezi Cosmopolitanem a Rytmem života, kdy v Rytmu života je zpěvačka svázána 

s jednoznačně  negativním  sentimentem,  zatímco  v Cosmopolitanu  je  zastoupení  všech 

druhů sentimentu, včetně ambivalentního, poměrně rovnoměrné. 

5. O jakých celebritách (povolání) se psalo za první republiky?

Dominantním povoláním celebrity v našem výzkumném vzorku byla za první republiky 

herečka. Někdy byla též uváděna jako filmová umělkyně. 

6. O jakých celebritách (povolání) se píše ve 21. století?

Dominantními  povoláními  celebrit  v našem  výzkumném  vzorku  byli  ve  druhém 

zkoumaném období zpěvačka, herečka a herec. 

7. S jakými emocemi byly články zaměřující se na celebrity spjaty v časopisech z let 

1930–1938?

Nejčastější  emoce,  které  mohly  články  z let  1930–1938  ve  čtenářích  vyvolávat,  byly 

v našem výzkumném vzorku hrdost, obdiv, zvědavost a úcta. 

8.  S jakými emocemi byly články zaměřující se na celebrity spjaty v časopisech z let 

2000–2008?
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Nejčastější  emoce,  které  mohly  články  z let  2000–2008  ve  čtenářích  vyvolávat,  byly 

v našem výzkumném vzorku šok, soucit a překvapení. Dále také opovržení, smutek, soucit, 

strach, zvědavost i negace. 
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Závěry

Nejprve jsme si vymezili základní pojmy bulvár, celebrita, masová média a společenské 

časopisy.

Dále jsme popsali charakteristiky vybraných časových období. Poté jsme se zaměřili na 

charakteristiky analyzovaných společenských časopisů.

Cílem našeho výzkumu bylo najít a použít vhodné metody k odhalení skrytých strukturních 

vazeb mezi celebritami a tématy ve společenských časopisech ve vymezených časových 

obdobích. Po stanovení cílů jsme si položili základní výzkumné otázky. 

Vlastní  empirický  výzkum jsme  rozdělili  na  explorativní  a  deskriptivní  fázi  výzkumu. 

V explorativní fázi výzkumu jsme vybírali vzorky dat ze dvou historických období celkem 

ze  čtyř  časopisů.  Dohromady jsme pořídili  přibližně  120 záznamů článků.  Kritérii  pro 

výběr článků a pořízení záznamu byla témata celebrit a jejich co největší různorodost, aby 

byl  výsledek  výzkumu  co  nejkomplexnější.  Výběr  článků  nebyl  náhodný,  ale  podle 

celkové  působnosti  z pohledu  běžné  čtenářky  společenského  časopisu.  Záznam  článku 

nebyl  formální,  ale  hodně  otevřený,  aby  byl  schopen  zachytit  co  nejširší  spektrum 

charakteristik článků. 

V explorativní  fázi  výzkumu  jsme  dospěli  k následujícím  dílčím  závěrům:  výzkumný 

vzorek  pro  deskriptivní  fázi  výzkumu  jsme  se  rozhodli  zredukovat  na  4x  20  článků, 

nestrukturované záznamy článků jsme se rozhodli nahradit strukturovanými záznamy, ve 

strukturovaných záznamech článků jsme doplnili  kategorii  témat  kategorií  emocí  a  pro 

analytické  práce  jsme  použili  metody  vizuálních  analýz.  V těchto  závěrech  jsme  ještě 

doplnili dvě výzkumné otázky týkající se emocí ve vymezených časových obdobích. 

Náš  kvalitativní  výzkum  se  v deskriptivní  fázi  soustředil  na  analýzy  vztahů  mezi 

povoláními  celebrit  a  tématy,  emocemi  a  sentimentem  v  relevantních  článcích. 

V předvýzkumu deskriptivní  fáze  výzkumu jsme si  ověřili  funkčnost  metod  a  nástrojů 

vizuálních  analýz.  Prokázali  jsme,  že  lze  poměrně  snadno  záznamy  článků  obsahující 

atribuční  data  převést  metodou  axiálního  kódování  na  relační  data,  a  ta  importovat  a 

analyzovat pomocí nástroje pro vizuální analýzy vztahů. 

Po  úspěšném  předvýzkumu  jsme  navrhli  hlouběji  strukturovaný  dokumentografický 

záznam. Tabulku pro axiální kódování jsme doplnili o identifikační část záznamu článků. 
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Z identifikační části záznamu jsme poté využili názvy časopisů v diagramech vazeb mezi 

povoláním  celebrit  a  tématy,  resp.  mezi  povoláním  celebrit  a  emocemi,  aby  bylo 

z diagramu na první pohled patrné, ze kterého vzorku dané charakteristiky pocházejí. 

Z vyplněných  formulářů  jsme  vybírali  potřebné  charakteristiky  a  zapisovali  je  do 

jednoduchých  tabulek  vztahů.  Tyto  tabulky  byly  zdrojem  pro  zpracování  vizuálních 

analýz. Převedli jsme je do analytického nástroje IBM i2 Analyst’s Notebook. Poté jsme 

postupně prováděli analýzy pro charakteristiky témat a následně emocí.

Nejvýznamnějšími  tématy  v časopisech  z let  1930–1938  byly  divadlo,  umění,  úspěch, 

rodina. S velkými detaily se ale čtenáři nesetkávali. Naproti tomu v letech 2000–2008 byly 

hlavními  tématy  ve spojení  s  celebritami  rodina,  kariéra,  ale  také dětství.  Informace o 

celebritách zde byly mnohem detailnější a obsáhlejší.

Nejčastější  emoce,  které  mohly  články  z let  1930–1938  ve  čtenářích  vyvolávat,  byly 

v našem  výzkumném  vzorku  hrdost,  obdiv,  zvědavost  a  úcta.  Naopak  v druhém 

zkoumaném období byly nejčastější emoce šok, soucit a překvapení.

V letech  1930–1938  měly  v našem  výzkumném  vzorku  články  v časopisech  sentiment 

výrazně pozitivní a byl jednoznačně svázán s povoláním herečky. V letech 2000–2008 byl 

pak sentiment  spíše negativní  a pojil  se s povoláními  zpěvačky a herečky. Diametrální 

rozdíl  byl  mezi  Cosmopolitanem a  Rytmem  života,  kdy  v Rytmu života byla  zpěvačka 

svázána s jednoznačně negativním sentimentem, zatímco v Cosmopolitanu bylo zastoupení 

všech druhů sentimentu, včetně ambivalentního, poměrně rovnoměrné. 

Dominantním povoláním celebrity v našem výzkumném vzorku byla za první republiky 

herečka. V letech 2000–2008 to pak byli zpěvačka, herečka a herec. 

V letech  1930–1938  byly  v našem výzkumném  vzorku  v titulcích  využívány  například 

přívlastky s obvykle pozitivním sentimentem nebo expresiva či deminutiva. Vykřičník či 

otazník se v titulku objevoval spíše zřídka. V letech 2000–2008 byly v našem výzkumném 

vzorku  v titulcích  využívány  poměrně  hojně  uvozovky  a  přímá  řeč  celebrity,  které  se 

článek týkal.  V porovnání  s předchozím obdobím jsme se více setkávali  s vykřičníky a 

otazníky.  Dále  se  objevovala  expresiva  a  velmi  často  substantiva  nesoucí  negativní 

sentiment.  Typickou  se  také  ukázala  snaha  v titulcích  šokovat,  překvapovat.  Některé 

titulky  článků  byly  dokonce  zavádějící.  Ve  článcích  z první  republiky  jsme  na  nic 

podobného nenarazili. 
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Z našich  vizuálních  analýz  je  patrné,  že  si  jsou  strukturně  podobné  časopisy  Eva a 

Cosmopolitan a na druhé straně List paní a dívek a Rytmus života. 

Potvrdilo se, že náš kvalitativní výzkum měl vysokou validitu a nízkou reliabilitu. 
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Summary

The main objective of this master thesis was to find and use appropriate methods to reveal 

hidden structural links between celebrities and topics in social magazines in two defined 

time periods. Once objectives have been set, we have laid down basic research questions. 

Empirical research was divided into the exploratory and descriptive phase of research. In 

the  exploratory  phase  of  the  research,  data  samples  were  selected  from two historical 

periods  and  four  social  magazines.  In  total,  approximately  120  notes  of  articles  were 

made.The selection criteria for notes were celebrity themes and their greatest variety to 

make the research outcome as comprehensive as possible.

The research sample for the descriptive phase of the research was reduced to 4x 20 articles. 

Also it  was decided to replace unstructured notes  of the articles  with structured notes, 

supplemented the structure of the category of themes with the category of emotions. For 

analytical  work,  methods  of  visual  analyses  were  used.  Qualitative  research,  in  the 

descriptive phase, has focused on analyzing relationships  between celebrity  professions 

and topics, emotions and sentiment in relevant articles.

After successful pre-research, a more structured documentary note was designed. From the 

completed forms, necessary characteristics were selected and entered into the simple tables 

of relationships. These tables were the source for processing visual analyzes. They were 

transferred to IBM i2 Analyst's Notebook. Then, analyzes were made for the characteristics 

of the topics and the emotions.

The most important topics in the 1930–1938 periodicals were theater, art, success, family. 

But the readers did not meet with big details about that. On the other hand, in the years 

2000–2008,  the  main  topics  connected  with  celebrities  were  family,  career,  but  also 

childhood. Information about celebrities was much more detailed and comprehensive.

The most common emotions that the articles from 1930–1938 could bring to readers were 

in this research sample pride, admiration,  curiosity and respect. On the contrary, in the 

second survey period, the most common emotions were shock, compassion, and surprise.

In the years 1930–1938, in this research sample, the sentiment in articles was very positive 

and was clearly associated with the profession of the actresses. In the years 2000–2008, the 

sentiment was rather negative and associated with profession of singers and actresses.
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The dominant profession of a celebrity in this research sample was the actress in the first 

Republic. In the years 2000–2008, we can speak about a singer, actress and actor.

Visual analyzes show that magazines Eva and Cosmopolitan are structurally similar and on 

the other hand, List paní a dívek and Rytmus života are also similar. It was confirmed that 

this qualitative research had high validity and low reliability.

83



Použitá literatura

ABC ČR Kancelář ověřování nákladu tisku. Cosmopolitan 2013 [online]. Praha: ABC ČR, 

2018  [cit.  3.  7.  2018].  Dostupný  z  WWW:  http://www.abccr.cz/overovana-

data/vyhledavani-nakladu-tisku/?

page=1&filterMonth=&filterYear=2013&filterNamePublisher=&filterNameTitleExact=0

&filterNameTitle=Cosmopolitan&filterType=&filterGenre=.

Bauermedia.cz. Rytmus života [online]. Praha: Bauer Media, v.o.s., 2013 [cit. 12. 6. 2018]. 

Dostupný z WWW: http://www.bauermedia.cz/rytmus-zivota. 

BEDNAŘÍK,  Petr;  JIRÁK,  Jan;  KÖPPLOVÁ,  Barbara.  Dějiny  českých  médií.  Praha: 

Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-2473-028-8.

CAMPBELL,  W.,  Joseph.  Yellow  Journalism:  Puncturing  the  Myths,  Defining  the  

Legacies. USA: ABC - CLIO, 2003. ISBN  978-02-7598-113-6.

ČÁSLAVSKÝ, Karel; MERHAUT, Václav; ZAHRADNÍČEK, Ondřej.  Hvězdy českého  

filmu. Havlíčkův Brod: Fragment, 1995. ISBN 80-7200-633-9.

ČERNÁ,  Barbora.  Obraz  hvězdy  v  bulváru.  Praha:  Rigorózní  práce.  Katedra  českého 

jazyka a literatury, PedF UK. 2013.

DISMAN, Miroslav.  Jak se vyrábí sociologická znalost, Praha: Karolinum, 1998. ISBN 

80-7184-141-2.

DORČÁKOVÁ, Jana. Počátky senzacechtivého tisku v českých zemích. Praha. Diplomová 

práce. Katedra mediálních studií. FSV UK. 2010.

84

http://www.abccr.cz/overovana-data/vyhledavani-nakladu-tisku/?page=1&filterMonth=&filterYear=2013&filterNamePublisher=&filterNameTitleExact=0&filterNameTitle=Cosmopolitan&filterType=&filterGenre
http://www.abccr.cz/overovana-data/vyhledavani-nakladu-tisku/?page=1&filterMonth=&filterYear=2013&filterNamePublisher=&filterNameTitleExact=0&filterNameTitle=Cosmopolitan&filterType=&filterGenre
http://www.abccr.cz/overovana-data/vyhledavani-nakladu-tisku/?page=1&filterMonth=&filterYear=2013&filterNamePublisher=&filterNameTitleExact=0&filterNameTitle=Cosmopolitan&filterType=&filterGenre
http://www.bauermedia.cz/rytmus-zivota


ECO, Umberto. Šest procházek literárními lesy. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-

248-2.

Eva. Praha: Melantrich, 1931. roč. 4, č. 1.

Eva. Praha: Melantrich, 1932. roč. 4, č. 5.

FIRT, Julius. Knihy a osudy. Surrey: Rozmluvy, 1988. ISBN 0-94652-52-6.

Frekvence 1. Lucie Bílá změnila status na Nezadaná. Na Facebooku oznámila důvod svého  

rozhodnutí. [online].  Praha:  Czech  Media  Invest,  2017  [cit.  9.  6.  2018].  Dostupný  z 

WWW:  https://www.frekvence1.cz/clanky/lucie-bila-zmenila-status-na-nezadana-na-

facebooku-oznamila-duvod-sveho-rozhodnuti.shtml.

HARNA, Josef.  Krize evropské demokracie a Československo 30. let 20. století.  Praha: 

Historický ústav AV ČR, 2006.

Hearst.com. Cosmopolitan [online]. New York: Hearst Communications, 2018 [cit. 16. 7. 

2018]. Dostupný z WWW: https://www.hearst.com/magazines/cosmopolitan.

HOLUBOVÁ,  Eliška.  Mediální  svoboda  projevu  versus  právo  veřejných  osob  na  

soukromí. Praha: Diplomová práce, Katedra mediálních studií. FSV UK. 2013.

Informační systém abART. Michal Vojtěch [online]. Praha: 2005–2006. Archiv výtvarného 

umění,  o.s.  –  by  ASAP  Consulting,  s.r.o.  [cit.  23.  7.  2018].  Dostupný  z  WWW: 

http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?Fvazba=osobanavystavach&IDosoby=18561.

85

http://abart-full.artarchiv.cz/osoby.php?Fvazba=osobanavystavach&IDosoby=18561
https://www.hearst.com/magazines/cosmopolitan
https://www.frekvence1.cz/clanky/lucie-bila-zmenila-status-na-nezadana-na-facebooku-oznamila-duvod-sveho-rozhodnuti.shtml
https://www.frekvence1.cz/clanky/lucie-bila-zmenila-status-na-nezadana-na-facebooku-oznamila-duvod-sveho-rozhodnuti.shtml


JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara.  Masová média. 2. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2015. 

ISBN 978-80-262-0743-6.

JIRÁK,  Jan  et  al.  Slovník  odpovědných  redaktorů  a  šéfredaktorů  legálního  českého 

denního tisku v letech 1939 až 1945. Praha: Matfyzpress, 2007. ISBN 978-80-86732-96-1. 

KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel;  ORSÁG, Petr.  Dějiny  českých médií  20.  století. 

Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-698-8.

LEHÁR, Jan et al.  Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: Nakladatelství Lidové 

noviny, 2013. ISBN 80-7106-308-8.

LENDEROVÁ,  Milena.  Žena  v  českých  zemích  od  středověku  do  20.  století.  Praha: 

Nakladatelství Lidové noviny, 2009. ISBN 978-80-7106-988-1.

MARKOVÁ, Marta.  Femina: Portréty  českých žen.  Brno:  Barrister  & Principal,  1998. 

ISBN 80-85947-27-7.

MACHEK, Jakub.  Od Brousku ke Kurýru – česká cesta od lidového tisku k bulvárním  

deníkům na pozadí vývoje středoevropského tisku [online]. Praha: 2014 [cit. 11. 4. 2018]. 

Dostupný  z  WWW: 

https://medialnistudia.files.wordpress.com/2014/12/ms_2014_2_machek.pdf.

MAZÁK, Jaromír; HOMOLOVÁ, Pavla; DIVIÁK, Tomáš et al. Využití analýzy sociálních  

sítí ve vyšetřování [online]. Kompetenční centrum IBM při Katedře sociologie Filozofické 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Praha: 2015 [cit. 15. 5. 2018]. Dostupný z WWW: 

https://ksoc.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/76/2017/04/Studie_SNA_FINAL_s-licenc

%C3%AD-CC.pdf.

86

https://ksoc.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/76/2017/04/Studie_SNA_FINAL_s-licenc%C3%AD-CC.pdf
https://ksoc.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/76/2017/04/Studie_SNA_FINAL_s-licenc%C3%AD-CC.pdf
https://medialnistudia.files.wordpress.com/2014/12/ms_2014_2_machek.pdf


MCLOUGHLIN, Linda.  The Language of Magazines.  London:  Routledge,  2000. ISBN 

978-0415214247.

PEMBERTON, Max. Lord NorthCliffe, A memoir, London: Hodder and Stoughton, 1922.

Pravda.sk. Jak 11. září 2001 změnilo svět [online]. Bratislava: PEREX, a. s., 2016 [cit. 20. 

7.  2018].  Dostupný  z  WWW:  http://www.pehe.cz/Members/redaktor/jak-11.-zari-2001-

zmenilo-svet.

PŘÍHODA, Petr; PITHART, Petr; OTÁHAL, Milan.  Češi v dějinách nové doby (1848–

1939). Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-1143-9.

RYCHLÍK,  Jan;  PENČEV,  Vladimír.  Od  minulosti  k dnešku.  Praha:  Vyšehrad,  2013. 

ISBN 978-80-7429-387-0.

ŘEZÁČOVÁ, Ema. Modrý vějíř. Praha: Československý spisovatel, 1979.

SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014. ISBN 978-80-

247-3568-9. 

TURNER, Graeme.  Understanding Celebrity. London: SAGE Publications, 2009. ISBN 

978-07-6194-168-2.

Unievydavatelu.cz.  Media projekt  2008 (Tisková zpráva) [online].  Praha:  GfK Praha – 

Median,  2008  [cit.  21.  7.  2018].  Dostupný  z  WWW: 

http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/archive/582.pdf.

87

http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/archive/582.pdf
http://www.pehe.cz/Members/redaktor/jak-11.-zari-2001-zmenilo-svet
http://www.pehe.cz/Members/redaktor/jak-11.-zari-2001-zmenilo-svet


ZELINOVÁ, Jana.  Reflexe druhé republiky na stránkách vybraných ženských časopisů.  

Brno: Diplomová práce. Filozofická fakulta. Historický ústav MU. 2012.

ŽANTOVSKÁ, Irena et al.  Bulvarizace českých médií.  Sborník č. 4/2016. Praha: Medias 

res, 2016. ISBN 978-80-87957-08-0.

88



Seznam příloh

Příloha č. 1: Seznam formulářů

Formulář 1 – Počáteční verze formuláře..............................................................................41

Formulář 2  – Finální verze formuláře.................................................................................42

Příloha č. 2: Seznam tabulek

Tabulka 1 - Příklad axiálního kódování emocí....................................................................39

Tabulka 2 - Povolání celebrit a s nimi svázaná témata........................................................43

Tabulka 3 - Povolání celebrit a s nimi svázané emoce........................................................43

Příloha č. 3: Seznam obrázků

Obrázek 1 - Ukázka podrobností specifikace importu.........................................................37

Obrázek 2 - Příklad vizualizace vztahů emocí z axiálního kódování..................................40

Obrázek 3 - Logická struktura záznamu článku – 1. úroveň................................................40

Obrázek 4 - Celek – Cosmopolitan – test............................................................................45

Obrázek 5 - Detail – Cosmopolitan – test............................................................................46

Příloha č. 4: Seznam diagramů

Diagram 1- Celek – Eva, vějířové uspořádání.....................................................................47

Diagram 2 - Jádro propojených témat – Eva, skupinové uspořádání...................................48

Diagram 3 - Nejvíce propojená témata – Eva, skupinové uspořádání.................................49

Diagram 4 - Celek – List paní a dívek, vějířové uspořádání................................................50

Diagram 5 - Jádro propojených témat – List paní a dívek, skupinové uspořádání..............51

Diagram 6 - Nejvíce propojená témata – List paní a dívek, skupinové uspořádání.............52

Diagram 7 - Celek – Cosmopolitan, vějířové uspořádání....................................................53

Diagram 8 - Jádro propojených témat – Cosmopolitan, skupinové uspořádání..................54

Diagram 9 - Nejvíce propojená témata – Cosmopolitan, skupinové uspořádání.................55

Diagram 10 - Celek – Rytmus života, vějířové uspořádání.................................................56

Diagram 11 - Jádro propojených témat – Rytmus života, skupinové uspořádání................57

Diagram 12 - Nejvíce propojená témata – Rytmus života, skupinové uspořádání..............58

89



Diagram 13 - Celek – emoce; Eva, vějířové uspořádání......................................................59

Diagram 14 - Jádro propojených emocí – Eva, skupinové uspořádání................................60

Diagram 15 - Nejvíce propojené emoce – Eva, skupinové uspořádání...............................61

Diagram 16 - Celek – emoce; List paní a dívek, vějířové uspořádání.................................62

Diagram 17 - Jádro propojených emocí – List paní a dívek, skupinové uspořádání...........63

Diagram 18 - Nejvíce propojené emoce – List paní a dívek, skupinové uspořádání...........64

Diagram 19 - Celek – emoce; Cosmopolitan, vějířové uspořádání.....................................65

Diagram 20 - Jádro propojených emocí – Cosmopolitan, skupinové uspořádání...............66

Diagram 21 - Nejvíce propojené emoce – Cosmopolitan, skupinové uspořádání...............67

Diagram 22 - Celek – emoce; Rytmus života, vějířové uspořádání.....................................68

Diagram 23 - Jádro propojených emocí – Rytmus života, skupinové uspořádání...............69

Diagram 24 - Nejvíce propojené emoce – Rytmus života, skupinové uspořádání..............70

Příloha č. 5: Seznam grafů

90



91



92



93



94


	1 Vymezení základních pojmů
	1.1 Společenské časopisy
	1.1.1 Časopisy pro ženy
	1.1.2 Masová média

	1.2 Bulvár
	1.3 Celebrita
	2.1 Období 1930–1938
	2.2 Období 2000–2008
	3.1 Významné časopisy a nakladatelství z let 1930–1938
	3.1.1 Eva
	3.1.2 List paní a dívek

	3.2 Společenské časopisy z let 2000–2008
	3.2.1 Cosmopolitan
	3.2.2 Rytmus života

	4.1 Výzkumné otázky
	5.1 Vymezení cílového výzkumného vzorku
	5.2 Excerpce dílčího vzorku
	5.3 Výzkumná jednotka
	6.1 Explorativní výzkum
	6.2 Deskriptivní výzkum
	7.1 Výzkumný proces
	7.2 Kvalitativní výzkum
	7.2.1 Kódování

	7.3 Induktivní přístup
	7.4 Deduktivní přístup
	7.5 Validita a reliabilita
	7.5.1 Validita
	7.5.2 Reliabilita

	7.6 Pilotní výzkum a předvýzkum
	7.6.1 Pilotní výzkum
	7.6.2 Předvýzkum

	7.7 Analýza dokumentů
	7.7.1 Sémioticko-strukturální analýza
	7.7.2 Analýza diskurzu

	7.8 Triangulace
	8.1 Explorativní fáze výzkumu
	8.1.1 Ukázky záznamů článků
	8.1.1.1 List paní a dívek
	8.1.1.2 Eva
	8.1.1.3 Rytmus života
	8.1.1.4 Cosmopolitan

	8.1.2 Dílčí závěry z explorativní fáze výzkumu

	8.2 Metody a nástroj vizuálních analýz
	8.2.1 IBM i2 Analyst’s Notebook

	8.3 Deskriptivní fáze výzkumu
	8.3.1 Předvýzkum
	8.3.1.1 Záznamy článků
	8.3.1.2 Axiální kódování
	8.3.1.3 Vizuální analýzy vztahů

	8.3.2 Hlavní empirický výzkum
	8.3.2.1 Dokumentografický záznam článku
	8.3.2.2 Axiální kódování
	8.3.2.3 Vizuální analýzy vztahů
	8.3.2.3.1 Analýzy témat a jejich vazeb



	8.4 Témata v časopisu Eva
	8.5 Témata v časopisu List paní a dívek
	8.6 Témata v časopisu Cosmopolitan
	8.7 Témata v časopisu Rytmus života
	8.8 Emoce v časopisu Eva
	8.9 Emoce v časopisu List paní a dívek
	8.10 Emoce v časopisu Cosmopolitan
	8.11 Emoce v časopisu Rytmus života
	8.12 Sentiment


