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Anotace 

Bakalářská práce „Mediální obraz Tomáše Řepky od hráčské kariéry po odsouzení“ se 

zabývá analýzou mediálního obrazu o bývalém fotbalistovi Tomáši Řepkovi.  

Kvalitativní analýzou zkoumá dvě on-line média, a to bulvární Super.cz a iDnes.cz. 

Výzkumný vzorek je vymezen obdobími, kdy byla osobnost Tomáše Řepky významně 

medializována. Nejprve jde o úseky v jeho sportovní kariéře, následně se práce zaměřuje i 

na jeho působení v osobním životě, jako celebritě. Časové úseky byly vybrány volně – 

reflektovali posuny ve fotbalovém životě nebo byly uveřejněny nové skutečnosti, které se 

týkaly jedné z jeho kauz. 

Práce využívá konkrétních příkladů, na kterých ukazuje proměny v referování o osobě 

Tomáše Řepky. Pomocí argumentace a citací z uveřejněných článků pak vyvrací či 

potvrzuje nastavený mediální obraz. 

V teoretické části se práce zabývá například zpravodajskými hodnotami, nastolováním 

témat či celebritizací, což je pojem, který se zkoumané osoby přímo týká. 

Výsledky analýzy pak dokazují proměnu, kterou Tomáš Řepka v médiích prošel od hráčské 

kariéry po odsouzení.  

 

Annotation 

Bachelor thesis “Tomáš Řepka in the media from his football career to his 

conviction“analyses the media image of a former football player Tomáš Řepka. 

Qualitative analysis was used to research in two online media, tabloid Super.cz and 

iDnes.cz. 

The research sample is defined by periods when the personality of Tomáš Řepka was 

covered by the media. At first, there are periods in his sports career, and then the thesis is 

focusing on activities in his personal life. Periods were selected freely – they were either 

reflecting changes in the football life or there were published new actualities, which were 

related to one of his affairs. 

The thesis uses concrete examples to show changes in reporting about person Tomáš 

Řepka. By argumentation and citations from published articles disproves or confirms set 

media image. 



 

 

 

In the theoretical part, the thesis deals with news values, agenda-setting, or 

celebritization, which is a concept that is linked to the researched individual. 

The results of the analysis show how the media image of Tomáš Řepka has changed since 

his football career to his conviction. 
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Úvod 

Tato bakalářská práce zkoumá fenomén Tomáše Řepky z pohledu dvou online 

médií – Super.cz a iDnes.cz. Nejprve se Řepka během svého života zapsal jako výborný, 

ale někdy příliš vznětlivý fotbalista. „Sám Řepka pro své zkraty a zatmění mysli vymyslel 

kouzelné a trefné slovo blikanec.“1 Blikance jej provázely celou kariéru, i v zahraničí, kde 

nastupoval za italskou Fiorentinu a anglický West Ham United. Během svého života 

publikoval celkem čtyři autobiografie, a to Neuhýbám! (2014), Děkuju (2017), Kapitán 

(2018) a Deník ze dna (2020). Citace z některých těchto knih budou použity k dokreslení 

mediálního obrazu Tomáše Řepky. 

Mediální obraz lze jednoduše vysvětlit jako souhrn zveřejňovaných informací, 

který je často jediným způsobem, jak mohou příjemci médií komunikovat s danou 

osobností,2 v tomto případě Tomášem Řepkou.  

Práce nejprve prozkoumá obsah mediálních sdělení v době jeho fotbalové kariéry, 

pak se zaměří na sérii soudů, po které skončil Řepka za mřížemi.  

V teoretické části je rozpracován koncept mediálního obrazu. Dále se práce kvůli 

následné analýze věnuje mytologii a její symbolice ve zprávách. Tu doplňují další pojmy 

z teorie žurnalistiky, jako je bulvarizace, rámcování či pro analýzu opět nezbytné prvky 

celebrity. Pro rozbor mediálních sdělení byla použita metoda kvalitativní obsahové 

analýzy a uvádím pouze články, ze kterých je patrná změna vztahu mezi Tomášem Řepkou 

a médii. 

Hlavním cílem práce je zjistit, jakou proměnou prošel mediální obraz Tomáše 

Řepky, s doplněním o tehdejší sportovní či jiný, společenský kontext a výsledky shrnout 

v závěru práce. K dokreslení obrazu poslouží přiložené fotografie, jak z fotbalového tak, i 

civilního života a také sken tehdejšího vydání bulvárních novin. 

                                                           
1
 NOVÁK, Miloslav. Rána do kamery, vulgární gesta, plivanec. S Řepkou končí i blikance. iDnes.cz [online]. 

20. 12. 2011 [cit. 27. 07. 2020]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/fotbal/prvni-liga/rana-do-kamery-
vulgarni-gesta-plivanec-s-repkou-konci-i-blikance.A111219_182250_fotbal_min 
2 ROWE, David. Sport, culture and the media: the unruly trinity. S. 92 
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1. Teoretická část 

1.1 Zpravodajské hodnoty 

Každý den se na světě stane obrovské množství událostí, a není možné pro média 

informovat o všech. Aby se událost stala zprávou, musí naplňovat určité vlastnosti, které 

se nazývají tzv. „zpravodajské hodnoty“. Poprvé tento pojem použil už v roce 1922 Walter 

Lippmann v knize Public Opinion, v anglickém originále označil zpravodajské hodnoty jako 

„news values“. Lipmann tímto označením shrnoval domněnky žurnalistů, podle kterých 

měla daná zpráva zajímat a budit pozornost publika. Určil celkem šest zpravodajských 

hodnot, a to: konflikt, negativita, blízkost, jednoznačnost, překvapení a osobní zaujetí.3 

  První empirický výzkum ale zpracovali v roce 1965 severští vědci Mari Holmboe 

Rugeová a Johann Galtung.4 Tito norští badatelé analyzovali tištěné zahraniční 

zpravodajství a jejich studie patří k nejcitovanějším. Dospěli k celkem 12 hodnotám, jež 

považovali pro zpravodajství za důležité: frekvenci, práh pozornosti, jednoznačnost, 

význam, souznění, překvapení, kontinuitu, variaci, vztah k elitním národům, vztah k 

elitním osobám, personalizaci a negativitu.5 Jejich studie byla ale značně omezena na 

tištěné zpravodajství a na zprávy, které se týkaly konžské, kyperské a kubánské krize.6 

Mnohem metodicky lepší studie byla podle Tomáše Trampoty vypracována v roce 1994 

dalšími severskými výzkumníky, a to Jörgenem Westerstahlem a Folkem Johanssonem.7 

Za pět klíčových faktorů pro vytvoření zprávy považují: důležitost (důležitost zahraničních 

zemí určovali indexem, který vznikl ze tří hodnot: velikost území, hrubého národního 

produktu a pak výdaje na zbrojení), blízkost (zatímco důležitost vnímali jako absolutní 

hodnotu, blízkost je podle autorů relativní a má tři faktory: geografický, obchodní a 

kulturní) a dramatičnost. K těmto hodnotám navíc přiřadili přístup (jak se technicky 

novinář k informacím dostane) a ideologii (ideologie národního zájmu).8 

                                                           
3 LIPPMANN, Walter. Public opinion. S. 20 
4
 GALTUNG, Johan a RUGEOVÁ, Mari Holmboe. The Structure of Foreign News: The Presentation of the 

Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers. S. 64 - 90 
5 GALTUNG, Johan a RUGEOVÁ, Mari Holmboe. The Structure of Foreign News: The Presentation of the 

Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers. S. 70-71 
6
 Tamtéž. 

7 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. S. 26 
8
 WESTERSTAHL, Jörgen a JOHANSSON, Folke. Foreign News, News Values and Ideologies. S. 71-89 
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Z výše citovaných studií vyplývá, že autoři se na řadě zpravodajských hodnot 

shodují. Výběr, zpracování a zařazení zpráv se děje podle zažitých a opakujících se kritérií,́ 

tedy zpravodajských hodnot.9 

 

1.2 Mýty ve zprávách 

O významných sportovcích bývá v  mediálním prostředí referováno jako o 

hrdinech, legendách či ikonách (Tomáš Řepka není výjimkou, jak zjistíme později). Tyto 

pojmenování znají lidé z mýtů, bible, vyprávěných příběhů atp. Jan Děkanovský ve své 

knize Sport, Média a mýty (2008) tvrdí, že sportovní příběhy se širšímu publiku dostává 

k co nejširšímu publiku skrze vyprávění. Zároveň dodává, že „se někteří úspěšní sportovci 

stávají obecně známými osobnostmi a v některých případech se jich oblíbenost a sláva 

mění ve svérázný kult.“10 Fyzická osoba sportovce je pak nahrazena ikonou, která 

představuje sportovcovo virtuální alter-ego. Tato ikona může později získat nad reálným 

člověkem navrch a zcela jej smazat – nahradit. Taková přeměna znamená i radikální 

zjednodušení a redukci všech atributů, které jsou pak čtenářovi (divákovi) předkládány.11 

Simplifikace charakteru skutečné osoby je pro média výhodná, protože ji lze jednodušeji 

uchopit pro další použití. Sportovní úspěchy, jež stály na počátku této přeměny, ustupují 

do pozadí a případné prohry či prohřešky jsou zcela zapomenuty. Ale jen v případě, že 

nemají pozitivní vliv na vznik a posílení ikony.12 Dochází tak podle Davida Rowea ke vzniku 

romantizované, zidealizované tváře sportu či sportovce.13 Nakonec i sama ikona může být 

pro konzumenty médií zjednodušena do stručných přívlastků, ze kterých později vznikají 

podle Děkanovského klišé. Děkanovský uvádí jako jeden z příkladů „naganského Boha“, 

při kterém si většina Čechů představí bývalého hokejového brankáře Haška.14 

 

 

                                                           
9
 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. S. 77 

10 DĚKANOVSKÝ, Jan. Sport, média a mýty. S. 83 
11 Tamtéž. 
12

 Tamtéž. 
13

 ROWE, David. Sport, culture and the media: the unruly trinity. S. 92-93 
14

 DĚKANOVSKÝ, Jan. Sport, média a mýty. S. 83 
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Sedm základních mýtů, na které můžeme ve sportovním i běžném zpravodajství 

narazit, určil ve své knize The Daily News, Eternal Stories z roku 2001 James Lule15: 

1. Oběť. Jde o zprávy, které jsou „převyprávěním“, například příběhy o nehodách, 

neštěstích, válečných obětech, obětech teroristických útoků apod. 

2. Obětní beránek. Archetyp, jenž dramatickou formou vypráví příběh, o tom co se stane 

těm, kdo nenásledují či ignorují společenské konvence. Ve sportu jde o příběhy, kde se 

klade důraz na průběh porážek či neúspěchů, které k němu neodmyslitelně patří.16 

3. Hrdina. Podle Luleho jde o nejvýraznější lidský mýtus, a také je vidět nejčastěji ve 

sportu, který produkuje drama, konflikt a svádí k binárním protikladům. Zprávy o 

hrdinech mají lidem připomenout, že mohou s dostatečným úsilím, dosáhnout 

výjimečnosti, podobně jako jejich hrdinové. Média často používají stejný vzorec 

tohoto příběhu: narození do běžných poměrů, první projevy výjimečnosti, triumf a 

návrat.17 Dnešní profesionální sportovci jsou dle Luleho ale jen oslavovanými figurami, 

jež jsou médii podávané publiku s prvky celebritizace (viz. Kapitola 1.7 Celebrita a 

proces celebritizace). A dokonce jako podmínku pro hrdinu uvádí status celebrity. 

Kromě sportovců lze sem zařadit i umělce, prezidenty, premiéry a kosmonauty.18 

4. Dobrá matka. Často jde o příběhy, ve kterých novináři informují o lidech, jež se dobře 

starají o druhé. Díky tomuto mýtu mohou jiní lidé uvěřit, že jedinec může něco 

změnit.19 

5. Podvodník. Jde o opak hrdiny. Tento mýtus zobrazuje necitlivou osobu, která nemá 

reflexi a jde proti pravidlům. Na rozdíl od obětního beránka ale nemusí být potrestán. 

Žije dále život bez pravidel, plný fatálních chyb, a tak je na pokraji sebezničení. Lule 

uvádí jako příklad zprávy o agresivních kriminálnících nebo přezíravých zbohatlících.20 

6. Jiný svět. Příběhy o jiném způsobu života, než na který jsou lidé zvyklí. Může být ve 

zprávách popisován jako peklo na zemi, rajská zahrada nebo exotická země.21 

 

                                                           
15 LULE, James. The Daily News, Eternal Stories. S. 21 
16 LULE, James. The Daily News, Eternal Stories. S. 70 
17 LULE, James. The Daily News, Eternal Stories. S. 82 
18 LULE, James. The Daily News, Eternal Stories. S. 101 
19 Tamtéž. S. 23 
20

 Tamtéž.  S. 124 
21

 LULE, James. The Daily News, Eternal Stories.  S. 21 
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7. Potopa. Tento mýtus vypráví příběh destrukce skupiny lidí nějakou mocnou silou. 

Potopa je pak jako trest za sejití ze správné cesty. Jsou to zprávy o neštěstích z celého 

světa, které ukazují bezbrannost jednotlivce. 22 

Americký vědec Brian Berkowitz doplňuje, že zprávy v mýtické intepretaci 

pomáhají k lepší orientaci, jsou sdílené a ritualizované. Dále také tvrdí, že prostřednictvím 

mýtů (i zpráv), se tak lidé učí hodnoty a definice toho, co je dobré a špatné. 23 

 

1.3 Mediální obraz 

Na existenci mediálního obrazu poukazuje již dříve citovaný David Rowe v knize 

Sport, culture and the media: The unruly trinity (2004)24. Publikum přichází do styku 

s osobnostmi z oblasti sportu a událostmi především skrze masová média (sdělovací 

prostředek s velkým počtem oslovených příjemců – televize, noviny, rozhlas a veřejně 

dostupná sdělení na internetu25). Právě tato média pomocí stavby svých textů mohou 

vytvářet dojem z popisované osoby, v tomto případě Tomáše Řepky.26 Brian McNair k této 

skutečnosti upozorňuje, že žurnalistické texty jsou důležitým zdrojem toho, co o světě 

publikum ví a ovlivňují nás, tedy konzumenty. Tím, co nám žurnalistika sděluje či 

vynechává, určuje naše společensko-politické chápání.27 Tento proces, jenž utváří 

mediální obraz, je pak často jediným způsobem, jak publikum může komunikovat 

s veřejně známou osobou či sportovní celebritou. Rozhodující pro výsledný dojem, je pak 

vykreslení jejích rysů a interpretace prohlášení, které celebrita směrem k příjemcům 

médií vysílá.28 Pro sport jsou pak podle Děkanovského ještě důležité neobvyklé, výjimečné 

příběhy, od kterých se referování o dané události odvíjí.29 

 

 

                                                           
22 LULE, James. The Daily News, Eternal Stories. S. 131 
23

 BERKOWITZ, D. Social Meanings of News: a Text-reader. S. 336 
24 ROWE, David. Sport, culture and the media: the unruly trinity. S. 92 
25 HALADA, Jan, OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. S. 146 
26 ROWE, David. Sport, culture and the media: the unruly trinity. S. 92 
27 McNAIR, Brian. Sociologie médií. S. 40 
28 Tamtéž. S. 40 
29 DĚKANOVSKÝ, Jan.  Sport, média a mýty. S. 36 



 

 

7 

1.4 Bulvární a seriózní média 

Jelikož budu v této bakalářské práci zkoumat i server Super.cz, který je zcela 

bulvárním médiem30, tak je na místě toto označení vysvětlit a ještě doplnit rozdíl oproti 

jiným -  seriózním médiím. 

 

1.4.1 Charakteristika bulvárního média 

Samotné slovo bulvár bylo původně označením pro noviny, jež prodávali kameloti 

v polovině 19. Století přímo na ulicích a upoutávali kolemjdoucí vyvoláváním 

senzacechtivých titulků. Osvaldová shrnuje dnešní vnímání slova bulvár takto: „Postupně 

se slovo bulvár stalo synonymem pro neseriózní, neověřený, hovící vkusu ulice, laciný 

a pokleslý typ novin či časopisů.“31 Podle ní je bulvární takové médium, které se 

specializuje na senzaci a informace podává zábavnou a jednoduchou formou. Publikum 

takového média nemusí tak přemýšlet, a stačí obsah pouze konzumovat.32 V českém 

prostředí lze uvést jako příklad noviny Blesk či Aha a weby Extra.cz, Super.cz nebo 

Expres.cz.33 

Bulvární média mají ještě dvě jiné zpravodajské hodnoty, než které byly popsány 

výše v kapitole 1.1 Zpravodajské hodnoty. Zaprvé často zvýrazňují negativní události, 

které spojují s elitními osobami. V podání bulvárních médií to jsou většinou hvězdy 

showbyznysu, z jejichž soukromí jsou události tvořeny. Zadruhé je to personifikace 

události (jev, který se týká celé společnosti, například zvýšení nezaměstnanosti, je 

prezentován jako příběh jednotlivého nezaměstnaného člověka). Tyto hodnoty jsou právě 

důležité a silné při výběru zpráv pro bulvár. 34 Jaká témata se do zpráv vybírají, pak 

zkoumá pojem agenda setting (viz. Kapitola 1.5 Agenda setting). 

 

 
                                                           
30 Tn.cz před Bleskem, ale daleko za Super.cz. Týden.cz [online]. 05. 06. 2008 [cit. 17. 07. 2020]. Dostupné z: 

https://www.tyden.cz/rubriky/media/tn-cz-pred-bleskem-ale-daleko-za-super-cz_63667.html 
31 HALADA, Jan, OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. S. 49 
32 HALADA, Jan, OSVALDOVÁ, Barbora a kol. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. S. 50 
33

 Tamtéž, S. 50 
34

 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. S. 28 
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1.4.2 Charakteristika seriózního média  

Seriózní médium podle Burtona a Jiráka staví více na relevanci, aktuálnosti a 

pravdivosti svého zpravodajství.35 Mezi hlavní témata lze zařadit ekonomické a politické 

otázky, a to jak domácí, tak i zahraniční, také sem patří kultura a sport. Zpráva by také 

měla být pro publikum významná, využitelná či důležitá. Seriózní médium by také mělo 

vybízet adresáty k zamyšlení nebo jiné další aktivitě.36 Seriózní žurnalistika pak plní podle 

Bartoška ve společnosti tyto tři funkce: informuje veřejnost a slouží ji, ochraňuje lidská 

práva a svobody a tlumočí mínění veřejnosti.37 Jako příklady seriózního tisku lze uvést 

třeba britské deníky The Guardian, The Daily Telegraph nebo francouzské Le Figaro.38  

 

1.5 Agenda setting 

Duchovním otcem myšlenky, kterou dnes zkráceně nazýváme agenda setting, 

neboli nastolování agendy, je již dříve zmíněný Walter Lippmann (viz. Kapitola 1.1 

Zpravodajské hodnoty). Americký novinář ve své publikaci Public Opinion shrnul myšlenku 

nastolování agendy takto: „zpravodajská média jsou našimi okny do širého světa, který 

leží mimo naší bezprostřední zkušenost, a určují naší kognitivní mapu světa.“39 Podle 

Lippmanna je veřejné mínění ovlivňováno nikoliv okolním prostředím, ale tzv. 

„pseudoprostředím“, které média vytvořily. 40  

Samotný termín agenda setting se objevil roku 1972 ve studii The agenda-setting 

function of mass media (Nastolování agendy jako funkce masových médií), kterou 

zpracovali Maxwell McCombs a Donald Shaw. Studie se zaměřila na důležitost 

jednotlivých témat během prezidentských voleb (1968) v americkém městě Chapel Hill. 

Autoři vytvořili vzorek z nerozhodnutých voličů. Zkoumali, jak se měnil názor dotázaných 

na důležitost jednotlivých témat od toho, kolik vyšlo o těchto tématech článků a dalších 

                                                           
35 GRAEME, Burton a Jan JIRÁK. Úvod do studia médií. S. 249 
36 BARTOŠEK, Jaroslav. Jazyk žurnalistiky. In Český jazyk na přelomu tisíciletí. S. 44 
37 BARTOŠEK, Jaroslav. Úvod do studia žurnalistiky. S. 11 
38

 HVÍŽĎALA, Karel. Média a politika: rizika propojování. [online]. Katolický týdeník. 6. 5. 2010 [cit. 07-25-
2020]. Dostupné z: https://www.katyd.cz/prilohy/media-a-politika-rizika-propojovani.html 
39 LIPPMANN, Walter. Public opinion. S. 17-20 
40

 Tamtéž. 
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textů v místním tisku.41  Výsledkem tohoto výzkumu bylo, že „agenda médií nastoluje 

agendu veřejnou“.42 Tedy problémy a témata, kterými se média zabývají, jsou čím dál 

důležitější mezi lidmi než problémy a témata, která veřejnost už probírá. Následovaly další 

studie (přes 400), zabývající se „fenoménem“ agenda setting, které potvrdily spojitost 

mezi mediálním obsahem a názory veřejnosti.43 

Na vzniku mediální agendy se podílí spousta různých prvků. McCombs uvádí tyto 

tři klíčové: „hlavní zdroje informací pro zprávy, ostatní zpravodajské organizace a 

žurnalistické normy a tradice.“44 Agendu mohou nastolovat vnější zdroje, například 

politici, specialisté ve styku s veřejností či pracovníci v public relations. Dalším zdrojem, 

vnitřním jsou ostatní zpravodajská média. McCombs to nazývá intermediálním 

nastolováním agendy, jež je ovlivněno vzájemnou interakcí mezi médii, přičemž významná 

média, jako jsou The New York Times nebo Associated Press určují agendu ostatních 

zpravodajských institucí. 45 

V příkladu Tomáše Řepky a jím zveřejněných falešných erotických inzerátů, které 

lákaly na sex s jeho bývalou ženou Vlaďkou Erbovou46, „to ale bylo přesně naopak“, 

nebyla to významná média typu světových agentur (jako je např. výše zmíněná AP - 

Associated Press), která s tímto tématem přišla. Intermediální agendu zde nastolila 

bulvární média, především Blesk a Super.cz, od kterých se pak toto téma přesunulo 

například na v této práci zkoumaný server iDnes.cz, nebo do agentury AP.47 Přesněji, 

z průzkumu v mediálním archivu Newton Media Search lze vyčíst, že Blesk uveřejnil článek 

o obvinění Tomáše Řepky 19. března. Na iDnes.cz, se dostala tato kauza poprvé 23. 

března, o čtyři dny později.48  Příčinou této „vyměněné intermediální agendy“ může být 

bulvarizace médií, kdy jsou patřičné zprávy nahrazeny informacemi z osobního života 

                                                           
41

 MCCOMBS, Maxwell. Agenda setting: nastolovaní agendy: masová média a veřejné mínění. S. 29 
42

 Tamtéž. S. 30 
43

 MCCOMBS, Maxwell. Agenda setting: nastolovaní agendy: masová média a veřejné mínění. S. 69 
44

 Tamtéž. S. 170 
45

 Tamtéž. S. 170 
46 SRNKA, Vojtěch, POKORNÝ, Jakub. Řepkova pomsta je jen špičkou ledovce, případů kyberšikany přibývá. 

IDnes.cz [online]. 24. 03. 2018 [cit. 30. 01. 2020]. Dostupné z: https://zpravy.idnes.cz/katerina-kristelova-
vladka-erbova-tomas-repka-sexualni-inzerat-pw4-/domaci.aspx?c=A180322_125153_domaci_dtt 
47

 Former Czech Republic defender Repka gets 2nd jail term. AP [online]. 19. 02. 2019 [cit. 25. 07. 2020]. 
Dostupné z: https://apnews.com/68d5f232f9a044bfbe0edc0ac601cab9 
48

 Vyhledávání v mediálním archivu Newton Media Search ze dne 27. června 2020. 
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celebrit, jejich vztahů apod.49 (tímto pojmem se budu zabývat ještě podrobněji v kapitole 

1.8 Bulvarizace). S nastolováním témat také souvisí jejich rámcování. Tento pojem 

vymezuje následující kapitola. 

 

 

1.6 Rámcování 

Vůbec poprvé tuto teorii rozpracoval v sedmdesátých letech ve své eseji americký 

sociolog Erving Goffman. Ten rámce (v originále frames) přirovnal ke způsobům, kterými 

lidé vnímají sociální realitu, v níž žijí.50 

Pro tuto bakalářskou práci je ale důležitější americký vědec a profesor na 

univerzitě ve Washingtonu Robert Entman. Podle něho rámce zpráv mají dvě roviny, a to 

jednak mentální procesy zpracování informací, jednak charakteristiky zpráv.51 

Rámce mají podle Entmana základ v určitých vlastnostech, jež napomáhají 

přemýšlení týkající se daný událostí a jejich pochopení. Tvoří se z hesel, metafor, obrazů, 

konceptů a symbolů. A protože zprávy vznikají ze slov a obrazů, tak můžeme najít rámce 

právě zkoumáním slov a obrazů. Tyto dvě součásti zpráv se nachází ve vyprávění a 

produkují významy v jakémkoliv médiu i čase. Čím více se slova a obrazy opakují, používají 

se a zesilují, tím jsou rámce rozpoznatelnější, srozumitelnější a zapamatovatelnější. 52 

Rámcování vymezuje velikost – zvětšuje nebo naopak zmenšuje prvky 

zobrazované reality tak, aby byly více nebo méně viditelné. Rámec tak určuje i například 

politickou důležitost dané události.53 A důležitost nemusí být jen politická, může být, jako 

v tomto případě, i „sportovní“. 

 

 

 

 

                                                           
49 MARSHALL, David. The Celebrity Culture Reader. S. 14 
50 GOFFMAN, Erwing. Frame Analysis: An essay on the organization of experience. S. 21 
51 ENTMAN, Robert. Framing U.S. Coverage of International News: Contrasts in 

Narratives of the KAL and Iran Air Incidents. S. 7  
52 ENTMAN, Robert. Framing U.S. Coverage of International News: Contrasts in 

Narratives of the KAL and Iran Air Incidents. S. 9 
53 Tamtéž. S. 11 
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1.6.1 Typy rámců 

Rámce lze rozdělit na specifické a obecné.  Specifické rámce se týkají jen určitých 

témat a událostí, a tak je nemůžeme přenášet na všechna témata.54 Obecné pak lze nalézt 

u spousty různých témat, jež mohou pokrývat různé kultury i časy a také někdy mohou 

upnout pozornost na zcela odlišný problém, než který je rámcovaný.55 Nevýhodou 

obecných rámců je pak jejich možný nižší efekt, protože nejsou zaměřené na jednotlivý 

problém. 

Americká politoložka Holli Semetková a nizozemská profesorka Patti 

Valkenburgová v analýze z roku 2000 rozlišují pět různých typů obecných rámců: moralitu, 

zodpovědnost, ekonomické důsledky, konflikt a zájem o člověka.56 Rámec konfliktu 

zvýrazňuje ve zprávě konfrontaci mezi státy, jedinci, skupinami či institucemi. „Lidský“ 

rámec přináší téma z pohledu člověka, či vypráví jeho příběh související s problémem a 

také nese emoce.57 

Rámce můžeme podle Shanta Iyengara (1991) klasifikovat na tematické a 

epizodické. Rozdělení je závislé na tom, jakým způsobem bylo téma mediálně 

prezentované.  Tematické rámce nabízejí hlubší vhled do kontextu problému a přitom 

zdůrazňují obecné trendy.58 Iyengar uvádí příklad tematického rámcování problému 

nezaměstnanosti, kdy jsou prezentovány výdaje vlády na sociální politiku, či je zahrnuta 

debata o podpoře tréninkových fondů pro nezaměstnané. 

Epizodické rámce zasazují témata do konkrétních případů, událostí nebo příběhů. 

Jako příklad lze uvést život z pohledu závislého člověka na drogách, bezdomovce nebo 

bombardování letadly.59  

Tento druh rámců ukazuje komplexní veřejné problémy na konkrétních příkladech, 

a tak se stávají podle Iyengara pro většinu publika (diváků, čtenářů) srozumitelnější. 

Epizodické rámce také přinášejí emoce, Iyengar proto očekává jejich silnější vliv.60 

                                                           
54

 DE VREESE, Claes. News framing : theory and typology. S. 54 
55 DE VREESE, Claes. News framing : theory and typology. S. 54 
56

 SEMETKOVÁ, Holli a VALKENBURGOVÁ, Patti. Framing European politics: a content analysis of press and 
television news. S. 93 
57 SEMETKOVÁ, Holli a VALKENBURGOVÁ, Patti. Framing European politics: a content analysis of press and 

television news. S. 96 
58

 IYENGAR, Shanto. Is anyone responsible? : How television frames political issues. S. 14 
59 Tamtéž. S. 14 
60 IYENGAR, Shanto. Is anyone responsible? : How television frames political issues. S. 14 
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1.7 Celebrita a proces celebritizace 

Nejprve je třeba pochopit pojem celebrita, což australský profesor kulturních 

studíí na univerzitě v Queenslandu Graeme Turner vysvětluje jako společenský fenomén, 

jež se stále častěji objevuje i v oborech, ve kterých není profesionálem.61 Nejnovější 

definici pak nabízí britský historik Greg Jenner ve své publikaci Dead Famous: an 

unexpected history of celebrity z roku 2020: „Celebrita je jedinečná osobnost, která je 

známá veřejnosti díky médiím a jejíž osobní život je konzumován lidmi jako dramatická 

zábava. Komerční značka celebrity je pak výnosná pro ty, kteří využívají jejich popularitu a 

možná i pro ni samotnou.“62  

Celebritami se v současné době podle Turnera nejčastěji stávají lidé, kteří pochází 

ze sportovního prostředí nebo zábavního průmyslu. Jsou to osoby, jež se často v médiích 

vyskytují a jejichž soukromý život je pro média daleko zajímavější než ten profesní. 

Veřejně známá osoba se stává celebritou právě v okamžiku, když se pozornost médií upírá 

na její soukromý život, a nikoliv na její veřejnou roli (sportovce, herce, politika…). 63 

Celebrity lze podle britského odborníka na sociologii Chrise Rojeka rozdělit na tři 

typy, které se odvíjejí od toho, jak ke statusu celebrity přišly:  

 celebrity s připsaným statusem – sem patří lidé, kteří jej „zdědili“ po svých 

příbuzných, např. to jsou dědicové hotelových řetězců či patří do královské 

rodiny64 

 celebrity s dosaženým statusem – jde o osoby, které si status vytvořili díky 

nějakému speciálnímu nadání nebo schopnostem, např. vrcholoví 

sportovci, hollywoodské filmové hvězdy65 

 celebrity s přiděleným statusem – v anglickém originále „celetoids“, 

jednoduše to jsou osoby, z nichž média vytvářejí celebrity většinou na 

krátký časový úsek, např. vítězové loterie, milenky/milenci veřejně 

známých osob, naháči na sportovních utkáních 66 

 

                                                           
61

 TURNER, Graeme. Understanding Celebrity. S. 41 
62

 JENNER, Greg. Dead Famous: an unexpected history of celebrity. S. 5 
63

 TURNER, Grame. Understanding Celebrity. S 8-9 
64 ROJEK, Chris. Celebrity. S. 16 
65

 ROJEK, Chris. Celebrity. S. 18 
66

 ROJEK, Chris. Celebrity. S. 20 
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V této práci zkoumaného Tomáše Řepku lze jako bývalého vrcholového sportovce 

zařadit do skupiny celebrit s dosaženým statusem – jeho sláva a popularita byla 

důsledkem sportovních výkonů na hřišti, případně se odrážela od jeho „blikanců“. Termín 

„blikanec“ vymyslel sám Řepka67 a jde o název situace, kdy se na fotbalovém trávníku 

přestane ovládat a např. v emocích hodí míč do obličeje, jako to udělal Aleši Bestovi 

v zápase s Brnem (podrobněji v kapitole 1.9 Sportovní kariéra Tomáše Řepky).  

 

Celebritizace je pak proces, který by se dal jednoduše popsat jako vstup známých 

osob do odvětví veřejného života, nejčastěji do politiky nebo médií.68  Soukromé televizní 

stanice se snaží zaujmout co nejširší publikum, a chtějí udržet pozornost diváka 

nejrozmanitějšími způsoby. A tak sahají, i kvůli ostré konkurenci, po známých tvářích, 

které mohou tuto pozornost pro danou stanici získat. 69  

Australský profesor z deakinské univerzity David Marshall zase tvrdí, že mezi 

celebritou a jejími fanoušky jistý vztah, který přirovnává k platonické či romantické lásce. 

Tato Marshallova idea má základ v tezi o parasociálních interakcích, které se vytvářejí přes 

média.70 Pojem parasociální interakce vymysleli v 50. letech 20. století dva vědci – 

psychiatr Donald Horton a sociolog Richard Wohl. Vytváří se tzv. pocit známosti, který se 

dostane do hlavy diváka při setkání s celebritami a dalšími mediálními postavami.71 Média 

tento cit prohlubují častým využíváním dané celebrity na obrazovce a jejím „nabízením“ 

publiku. 

Celebrita je tak pro soukromou televizi komodita, kterou lze použít jak 

v současnosti, tak i v budoucnu.72, a to hlavně ke zvýšení sledovanosti.  Za stejným cílem, 

tedy zvýšení zisku, dochází i k bulvarizaci73. Tento pojem právě rozebírá navazující 

kapitola. 

 

                                                           
67

 NOVÁK, Miloslav. Rána do kamery, vulgární gesta, plivanec. S Řepkou končí i blikance. iDnes.cz [online]. 
20.12.2011 [cit. 2019-11-30]. Dostupné z: https://fotbal.idnes.cz/rana-do-kamery-vulgarni-gesta-plivanec-
srepkou-konci-i-blikance-pwd-/fotbal.aspx?c=A111219_182250_fotbal_min 
68

 TURNER, Grame. Understanding Celebrity. S. 133 
69

 FORET, Miroslav. Komunikace s veřejností. S. 12 
70

 MARSHALL, David. The Celebrity Culture Reader. S. 14. 
71

 GILES, David, Nigel HOLT a Rob LEWIS. Psychologie médií. S. 85. 
72

 MARSHALL, David. The Celebrity Culture Reader. S. 14. 
73 TURNER, Graeme. Understanding Celebrity. S. 76-77. 
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1.8 Bulvarizace 

Média neustále soupeří mezi sebou o čtenáře, u těch českých se tento souboj stal 

realitou logicky po pádu železné opony. Seriózní média tak přejímají některá pravidla 

bulváru, také proto, že trh v Česku je malý a jsou závislá na zisku.74 Osvaldová bulvarizaci 

definuje takto: „Bulvarizací se pak zjednodušeně řečeno rozumějí ekonomické změny v 

chování médií, a to především proces marketizace mediálních organizací, 

komercionalizace mediálních aktivit a unifikace mediálních produktů. Jedním z mnoha 

důsledků tohoto vývoje je stírání rozdílu mezi žurnalistikou a ostatními typy mediovaných 

obsahů, ať v podobě takzvaného infotainmentu či obecně „zezábavnění“ témat, která se 

tomu ve svém původním významu vzpírají.“75 

Graeme Turner zase tento proces označuje v anglickém originále jako 

„tabloidisation“, neboli bulvarizování. Charakterizuje jej tak, že dochází ke snížení 

náročnosti porozumění vysílání, kdy jsou určité zprávy vyměněny za pomluvy a informace 

ze soukromého života celebrit nebo dalších známých lidí. Turner bulvarizaci definuje jako 

široké kulturní hnutí, na které lze natrefit v určitých podobách mediální komunikace.76 

Další definici nabízí James Carey, bývalý profesor žurnalistiky a teoretik komunikace 

z Kolumbijské univerzity, a to v knize P.D. Marshalla The Celebrity Culture Reader . Podle 

něj se žurnalistika čím dál více zabředává do zábavního a informačního průmyslu (neboli 

infotainmentu) a její náprava může nastat jen v případě, že se mediální domy a jiné 

organizace vzdají této složky obsahu, kterou čím dál více využívají. 77 Bulvarizace a 

celebritizace jsou dva pojmy, které se v současné žurnalistice, především ve zpravodajství 

podle Graeme Turnera prolínají, protože vznikají ze stejného důvodu – za účelem zvýšení 

zisku (viz. Kapitola 1.7 Celebrita a proces celebritizace) a komercionalizace médií.  

Televizní společnosti s oblibou používají známé osobnosti k nalákání diváků, s čímž 

souvisí již zmíněný finanční zisk, a to jak pro televizi, tak i pro celebritu. Jakmile daná 

osoba získá status celebrity, tak má otevřenou cestu do dalších odvětví, např. se může 

stát tváří jiné společnosti, nebo „prodávat sama sebe“, stává se tak produktem. Celebrita 

je tak zajímavým „zbožím“ pro obsah zpravodajství, protože dokáže zvýšit pozornost 
                                                           
74

 OSVALDOVÁ, Barbora. Co je bulvár, co je bulvarizace. S. 13 
75

 OSVALDOVÁ, Barbora. Co je bulvár, co je bulvarizace. S. 11 
76

 TURNER, Graeme. Understanding Celebrity. S. 76-77. 
77

 TURNER, Graeme. Celebrity, the tabloid and the democratic public sphere. In MARSHALL, David. The 
Celebrity Culture Reader. S. 487, 491-492. 
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publika u obrazovek.78 Brian McNair v publikaci Sociologie žurnalistiky doplňuje, že pro 

média jsou nejzajímavější osoby z řad politiků či šoubyznysu a sportu.79 Právě dvě 

poslední jmenované skupiny se nejčastěji stávají televizními pracovníky. V případě 

zpravodajství moderátory a při sportovních přenosech experty, kteří doplňují 

komentátory.80 

 

 

1.9 Sportovní kariéra Tomáše Řepky 

Důrazný střední obránce a výbušný fotbalista Tomáš Řepka pronikl do 

profesionálního fotbalu v sezóně 1991/1992 za tým Baník Ostrava.81 Po třech letech ho 

poprvé koupila pražská Sparta. V hlavním městě byl do roku 1998, než přišla nabídka 

z italské Fiorentiny, kam z Letné přestoupil. V polovině sezony 2001/2002 se Řepka 

stěhoval do anglického West Ham United, což bylo jeho poslední zahraniční angažmá.82 

V roce 2006 se vrátil po druhé do Sparty, kde strávil dalších pět let a stal se kapitánem 

(viz. příloha č. 1). Během této doby, došlo k největšímu počtu „blikanců“. Tedy momentů, 

kdy Tomáš Řepka vybuchl a přestal se na trávníku ovládat.83 Vůbec tím nejznámějším je 

scéna ze září 2007, kdy Sparta v závěru zápasu s Teplicemi prohrávala 1:2 a jak kouči 

Pražanů Michalu Bílkovi, tak i Řepkovi, se nelíbili výroky rozhodčího Kociána. Arbitr chtěl 

vykázat trenéra Sparty na tribunu, do toho tam přišel Řepka a strhla se mela, po které 

nejenže viděl červenou kartu, ale ještě udeřil do kamery České televize. Následoval poté 

sedmizápasový trest od disciplinární komise. 84 

  Ve stejné sezoně 2007/2008 byl vyloučen ve 2. minutě 28. kola Gambrinus ligy 

mezi Spartou a Brnem za to, že hodil míč do obličeje Aleši Bestovi. Pražané pak zápas 

prohráli 0:2 a i další dvě poslední kola nezvládli. A tak je tento „blikanec“ stál zřejmě titul 
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v české nejvyšší soutěži. V červenci 2010 plivl Řepka do obličeje hráči Slovácka Ladislavu 

Volešákovi, rozhodčí ale tento incident neviděl. Následoval pak trest od disciplinární 

komise, tři zápasy si nezahrál a na půl roku nemohl být kapitánem Sparty. 85 

 O rok později ve sparťanském dresu skončil a přestoupil do svého posledního 

profesionálního klubu, Dynama České Budějovice. Předtím než tam odešel, tak si měl 

údajně vzít 400 tisíc ze sparťanské klubové pokladničky, kterou sám spravoval (hráči tam 

vkládají peníze např., když vstřelí branku nebo poprvé nastoupí do soutěžního zápasu). 

S touto informací prý přišel majitel Sparty Daniel Křetínský, se kterým měl Tomáš Řepka 

během působení na Letné spory. Po této „krádeži“ se definitivně zpřetrhaly vazby mezi 

ním a fanoušky Sparty.86 Sám Řepka ve své knize Neuhýbám (2014) vysvětluje onu aféru, 

která otřásla fotbalovým prostředím takto: „Když jsme šli na nějakou oslavu, občas to 

dopadlo tak, že jsme to rozjeli víc, a já to musel doplatit ze svýho. Samozřejmě jsem si to 

pak z kasy vzal zpátky.“87 

 O tři roky později v publikaci Děkuju (2017) popisuje úplně jinou verzi příběhu: 

„Měli jsme před sebou poslední kolo a chybělo nám k titulu pár bodů. Potřebovali jsme, 

aby ten klub, co hrál proti tomu, který nám tlačil na záda, opravdu zamakal, a my tak měli 

snazší cestu k titulu. Ta motivace se dělá různě a za peníze se dají pořídit různé motivační 

momenty,“88 naznačil tak Řepka, že peníze mohly být použity jako úplatek v sezoně 

2009/10. Právě v tomto ročníku se rozhodovalo o titulu až v posledním kole. Se Spartou 

soutěžily o titul dva kluby – Jablonec a Baník Ostrava. Klub ze Slezska hrál s Příbramí, která 

měla záchranu už jistou a „neměla potřebu vyhrát“, i přesto Baník porazila. Právě Příbram 

se nabízí jako možný klub, jemuž byly peníze poslány. Sparta si zajistila titul výhrou nad 

Teplicemi (1:0), kterou symbolicky vystřelil její kapitán Tomáš Řepka. Tím, že ale bývalý 

fotbalista svou výpověď několikrát změnil, tak není dodnes jisté, co se s penězi v klubové 
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kase Sparty, stalo. 89 

V Českých Budějovicích nejprve pomohl k záchraně v nejvyšší soutěži na jaře 2012. 

Jeho kariéra skončila dalším z pověstných „blikanců“. V říjnu 2012 protestoval proti 

odpískané penaltě tak silně, až mu hlavní rozhodčí Franěk udělil červenou kartu. Střední 

obránce pak dostal stopku na pět zápasů. 90  

Do žádného utkání už ale nenastoupil, Budějovice s ním v listopadu 2012 rozvázaly 

smlouvu.91 Nastal konec životní etapy, coby fotbalisty. Řepka už za žádný profesionální 

tým nenastoupil. 

V březnu 2018 ho policie společně s jeho přítelkyní Kateřinou Kristelovou obvinila 

z poškozování cizích práv. Uveřejnili na internetu erotické inzeráty, které lákaly na sex s 

jeho bývalou manželkou Vlaďku Erbovou.92 

O rok a měsíc později, 30. dubna 2019 byl Řepka odsouzen na dva roky do vězení nejen za 

pornoinzeráty, ale i za zpronevěru. Své známé prodal v prosinci 2016 automobil za 1,2 

milionu korun, který mu v té době nepatřil.93 

Server iDnes.cz 3. května 2019 zjistil, že bývalý fotbalista si odsedí ještě o půl roku ve 

vězení více, tedy 2,5 roku. Krajský soud v Praze mu přeměnil původní šestiměsíční 

podmínku za opakované řízení v opilosti na půlroční vězení.94 Ještě ten samý měsíc, a to 

27. května nastoupil Tomáš Řepka do vězení v pražské Ruzyni.95 Propuštěn na svobodu byl 
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po jednání plzeňského soudu 6. ledna 202096, a to z věznice Bory, kam byl převezen 12. 

června.97 Soudce uložil Řepkovi tříletou zkušební dobu, během které je pod dohledem 

probačního úředníka. Také musí uhradit náhradu škody ve výši 430 tisíc korun.98 
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2. Metodologická část 

Cílem práce je zdokumentovat vývoj mediálního obrazu Tomáše Řepky mezi lety 

1991–2019, kdy nejprve byl reprezentantem České republiky a velmi kvalitním 

fotbalistou, přinejmenším evropské úrovně (nastupoval za velké kluby v zahraničí – 89 

zápasů odehrál v Serii A za italskou Fiorentinu a 82 utkání zapsal v anglické Premier 

League za West Ham)99. Po ukončení kariéry se stal ještě více veřejnou osobou – 

celebritou. Autor popíše mediální obraz, ve kterém bude sledovat prvky celebritizace a 

vývoj informování o Řepkových výkonech na hřišti, i jeho veřejném vystupování po 

skončení fotbalové kariéry, a to za pomocí kvalitativní obsahové analýzy textů, které byly 

uveřejněny na webových serverech Super.cz a iDnes.cz.  

 

2.1 Kvalitativní obsahová analýza 

K rozboru mediálních textů v této bakalářské práci bude použita metoda 

kvalitativní obsahové analýzy. Podle vědce Jana Hendla neexistuje jediná, obecně 

uznávaná definice kvalitativního výzkumu.100 Američané Anselm Strauss a Juliet Corbinová 

přišli s tzv. negativní definicí, která považuje kvalitativní výzkum za takový, jenž nemá 

výsledky pocházející ze statistických metod či dalších způsobů kvantifikace.101 S tímto 

vymezením nesouhlasí spousta jiných vědců, protože podle nich není kvalitativní výzkum 

založen pouze na absenci čísel. Například významný metodolog John W. Creswell ve své 

publikaci Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches 

(1998) píše: „Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění založený na různých 

metodologických tradicích zkoumání daného sociálního nebo lidského problému. 

Výzkumník vytváří komplexní, holistický obraz, analyzuje různé typy textů, informuje o 

názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených podmínkách.“102 Rozdíl 

mezi kvantitativní a kvalitativní analýzou popisuje David Silverman: „Kvantitativní výzkum 

jednoduše a objektivně informuje o skutečnosti, kdežto kvalitativní výzkum ovlivňují 
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politické hodnoty výzkumníka.“103 Silvermanovy politické hodnoty lze přeměnit v našem 

případě „vztahové hodnoty“, tedy na vztah ke zkoumané osobě – fotbalistovi Tomáši 

Řepkovi.  Kvalitativní obsahová analýza i přes handicap, který spočívá v pevném spojení 

s výzkumníkem, může zprostředkovat větší pochopení sociálního fenoménu, než lze získat 

z čistě kvantitativních dat.104 

Kvalitativní výzkum začíná stanovením tématu a určením základní výzkumné 

otázky. Ty ale lze upravovat a doplňovat v průběhu samotného výzkumu, pak také během 

sběru a analýzy dat.  Z tohoto důvodu lze označit kvalitativní výzkum jako pružný typ 

výzkumu.105 Nejsou zde žádné předepsané rámce, jako u kvantitativních metod, a tak má 

výzkumník skoro neomezené pole působnosti. Výzkumník při kvalitativním zkoumání 

médií analyzuje nejen rozdílnost či stejnost textů, ale i hledá symboliku a mýty (viz. 

Kapitola 1.2 Mýty ve zprávách). Cílem tohoto druhu analýzy „je vyložit text s ohledem na 

kulturní, politické, historické či společenské tradice a okolnosti.“106 Také jsou důležité 

zkušenosti a znalosti výzkumníka, který využívá kulturního, společenského, a v tomto 

případě i sportovního a fotbalového kontextu. Výsledek této analýzy je spíše závislý na 

přesvědčivosti argumentace než na validitě či reliabilitě výsledků. 107  

Způsoby kvalitativního výzkumu lze dále rozdělit na sémiotickou, kritickou, 

strukturální, narativní, obrazovou a diskurzní analýzu. Právě tímto druhem analýzy se 

bude zabývat tato práce. Při tomto způsobu je nutné, jak je napsáno výše, využívat 

zkušeností a znalostí výzkumníka. Diskurz je podle pedagožky Renáty Sedlákové: 

„…soubor vědění o určitém tématu a současně systém pravidel a omezení usměrňujících 

produkci vědění, tedy vytváření nových výpovědí o dané oblasti.“108 Diskurz tedy můžeme 

brát jako složku, ve které nejenže najdeme všechny informace o daném tématu, ale i se 

tak vytváří jeho obraz ve společnosti. Obsah diskurzu je pak sociálně podmíněný, a tak, co 

se objeví v článcích či televizních příspěvcích, je tím ovlivněno. Tato sociální podmínka 

určuje, co je u daného tématu „normální“, tedy co konzumenti očekávají, a co naopak 
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budou vnímat jako nedůležité, irelevantní.109 Pokud tuto myšlenku převedeme na příklad 

zde zkoumaného Tomáše Řepky – v dobách jeho fotbalové kariéry byl mediální i 

společenský diskurz nastaven, že právě od něho, jako jednoho z nejtalentovanějších 

obránců, který si prošel zahraničními angažmá a reprezentací, se čekaly co nejlepší 

výkony. Novináři jej ve svých příspěvcích hodnotili přísněji, a proto, když na hřišti vyvedl 

jeden ze svých „blikanců“, tak se sportovní žurnalisté stavěli k němu mnohem kritičtěji 

než například k hráčům z menších, regionálních klubů. Tomáš Řepka, navíc předtím, než 

se vrátil do Sparty v roce 2006, tak oblékal dresy italské Fiorentiny a anglického West 

Hamu (viz. Kapitola 1.9 Sportovní kariéra Tomáše Řepky). Jde o dva významné evropské 

kluby, a tak fanoušci a sportovní veřejnost očekávají, že zkušenosti ze zahraničí, uplatní 

Řepka i v české nejvyšší soutěži.  I očekávání fanoušků Sparty, coby nejúspěšnějšího 

českého fotbalového klubu (Sparta získala 12 českých a 21 československých titulů, 

v historické tabulce je tak nejúspěšnější)110, jsou také vyšší – každý rok očekávají od 

sparťanských fotbalistů titul v české lize. Stejně je nastavený i mediální diskurz – právě 

Sparta a její hráči mají být nejúspěšnější, i Tomáše Řepku, jakožto velkého bouřliváka, 

nevyjímaje.  

Sedláková rozděluje tradici diskurzivní analýzy do tří proudů. Tím prvním jsou 

postupy diskurzivní psychologie či konverzační analýzy. Pak následuje lingvistická tradice 

kritické diskurzivní analýzy, jež zkoumá širší významové struktury, a kterou zastupují 

Norman Fairclough, Ruth Wodaková nebo Theo van Leuveen. Třetím, posledním proudem 

je sociologicko-politická struktura, jejíž představitelkou je například Gillian Roseová. 111  

Moderní pojetí výrazu diskurz dal v šedesátých letech 20. století francouzský 

filozof a psycholog Michel Foucalt. Podle Sedlákové Focault upřednostňuje významové 

struktury, sociální praktiky, pravidla, vědění a moc před jednotlivými významy textů, 

promluv a výpovědí.112 Sedláková rozděluje analýzu diskurzu na možné čtyři postupy. Tím 

prvním je jazykově orientovaná analýza Jamese Paula Geeho, který v ní uvádí sedm 

okruhů, které lze nalézt v každém výroku: zvýznamňování, sociální aktivity, identity, 
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vztahy, politika sociálních statusů, propojení/rozdělení, znakové systémy a vědění.113 

Druhý koncept vymyslel Norman Fairclough – jde o lingvistickou analýzu, která dbá i na 

sociální praktiky a moc médií. 114 Třetí variantu nabízí Theun A. van Dijk, který vytvořil 

sociálně-politickou analýzu, jež zkoumá vztahy mezi různými diskurzy, strukturami moci, 

věděním a rozdílnostmi ve společnosti.115 Se čtvrtým postupem přišla Gillian Roseová, 

která analyzovala vizuální sdělení a nikoliv texty.116 

 

 

2.2 Popis výzkumného vzorku 

Výzkumným vzorkem této práce bude Tomáš Řepka v publikovaných obsazích, 

které vyšly nejprve během fotbalové kariéry – konkrétně jde o květen 2010, kdy Sparta 

získala titul, pak kdy Řepka na Letné skončil, tedy v prosinci 2011. Pak listopad 2012, kdy 

České Budějovice, jeho poslední profesionální klub, s ním rozvázal smlouvu a řízný stoper 

kariéru profesionálního fotbalisty ukončil. Posledním zkoumaným obdobím, kde už Řepka 

figuruje jako veřejná osoba, je březen 2018 - vyplavala na povrch aféra erotických 

inzerátů, až do května 2019, 27. dne tohoto měsíce právě nastoupil do vězení v Praze-

Ruzyni. 

 

 

2.3 Představení zkoumaných on-line médií 

2.3.1 Super.cz 

Jde o bulvární internetový deník, začal být spravován vydavatelstvím Borgis v roce 

2010. Od tohoto roku se také objevuje pro uživatele Seznamu na jeho hlavní straně. 

Borgis pro Seznam dodává ještě obsah ze serverů Novinky.cz a Sport.cz. V roce 2013 

společnost Seznam, kterou vlastní podnikatel Ivo Lukačovič, koupila 33,6 S% akcií firmy 

Borgis117, již dodnes většinově ovládá Zdeněk Porybný. Super.cz je podle měření 
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NetMonitoru pátou nejčtenější webovou stránkou na českém internetu vůbec118, týdně ji 

navštíví 2,8 milionu uživatelů a denně publikuje v průměru 43 článků.119 Pro tuto analýzu 

byla vybrána, jelikož od začátku března 2018 do konce května 2019, kdy probíhala série 

soudů a kauz Tomáše Řepky, tak napsala vůbec nejvíce článků. Od března 2018, kdy vyšel 

první článek o falešných erotických inzerátech s titulkem: „Erbová poprvé promluvila o 

útocích na svoji osobu: Tohle si Tomáš Řepka za rámeček nedá!“, až do konce května 

2019, kdy byl Řepka odsouzen a skončil ve vězení, jich, podle vyhledávání v Newton 

Media Search, vyšlo celkem 85 (byly vynechány výsledky, které byly duplicitní v důsledku 

následných úprav článků a texty, které se přímo Tomáše Řepky netýkaly).120 

 

2.3.2 iDnes.cz 

Jako protipól k ryze bulvárnímu serveru Super.cz byla vybrána nejprve sportovní 

sekce a také rubrika Revue serveru iDnes.cz, který v roce 1998 založila česká mediální 

společnost Mafra.121 Tato skupina vydává Revue na také deník Mladá fronta DNES, Lidové 

noviny, Metro či vlastní hudební televizi Óčko. V červnu 2013 celou skupinu Mafra koupil 

od německé skupiny Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft GmbH (RBVG) holding 

Agrofert.122 Ten ji nyní vlastní ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše.123  

Stejně jako Super.cz, jde o jeden z nejnavštěvovanějších webů na českém 

internetu. Přesněji, v roce 2019 jej podle měření NetMonitoru navštívilo průměrně přes 

3,7 milionu uživatelů týdně. 124 
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3. Analytická část 

3.1 Mediální obraz Tomáše Řepky v jednotlivých obdobích 

Mediální projevy Tomáše Řepky prošly od té doby, co byl profesionálním 

fotbalistou, a tou dobou, kdy se z něj stala veřejná osoba (celebrita), změnami, které 

dokumentuje tato část. Autor vybral období, kdy o Řepku byl velký zájem ze strany médií. 

 

Květen 2010 – Sparta získává titul a Řepka je hrdinou 

Sparta v sezoně 2009/10 napravila zaváhání z ročníku 2007/2008, kdy i kvůli 

„blikanci“, který předvedl Řepka v zápase s Brnem -  hodil míč do obličeje Aleši Bestovi, za 

což byl vyloučen a jeho tým dohrával v deseti hráčích - na titul nedosáhla (prohrála i 

s Ostravou 1:2 a Libercem 3:4) a získala jej Slavia, největší rival letenských. Ligovým 

ročníkem 2009/10 prošli sparťané bez porážky s bilancí 16 výher a 14 remíz.125 O titulu 

rozhodovalo poslední kolo. Sparta musela vyhrát v Teplicích a ústřední postavou se stal 

právě Tomáš Řepka126, jak popisuje Vítězslav Houška v knize Železná Sparta: „A je to tady: 

koule, mantinel, koule; míč, jehož kulatost je proslulá, znovu padá do chumle vyskakujících 

těl; náhle se k míči nezadržitelně dere Tomáš Řepka, neobvyklý návštěvník těchto končin, a 

nechytatelným hlavovým úderem činí z kulatého nesmyslu předmět velkého smyslu i 

sparťanské radosti. Je to jediný gól toho dne a znamená 35. titul v historii fotbalové 

Sparty.“127  

Jak tvrdí Jan Děkanovský v již zmiňované knize Sport, média a mýty, referování o 

sportovních událostech se staví kolem výjimečných, neopakovatelných příběhů.128 Zde 

máme opravdu silný příběh. Nejprve Řepka zkazil svým blikancem v sezoně 2007/08 zápas 

s Brnem, a tím připravil Spartu o důležité body, které jí pak chyběly k titulu. V posledním 

kole ročníku 2009/10 Spartu nejprve k titulu přiblížil vedoucí brankou proti Teplicím. 

Výhra by totiž znamenala pro letenské zisk mistrovského poháru. A jelikož Pražané vedení 

udrželi a jejich hlavní konkurent Baník Ostrava prohrál v Příbrami, tak mohla Sparta slavit 

35. titul v její historii. Řepka, který předchozí sezonu svůj tým o titul připravil, ho pro něj 

získal.  
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Že šlo o neopakovatelný scénář, dokládá tehdejší komentář Jaromíra Bosáka 

v přímém přenosu České televize: „Nebývalo to pravidlem, že by Tomáš Řepka chodil 

hlavičkovat při rohových či volných přímých kopech v průběhu sezony, ale teď je dobrá 

každá zbraň. (…) Tomáš Řepka, kterého jsme v pokutovém území soupeře viděli skutečně 

v mizivé části podobných situací, teď byl tam, kde být měl a překonal Martina Slavíka 

(brankáře Teplic)…“129   

Tento silný příběh napomáhá k referování o Řepkovi v mytologické rovině. Server 

iDnes.cz, konkrétně Ondřej Trunečka, v článku z 15. května 2010 použil titulek: „Oslavy 

mistrů: ve jménu neporažených a sparťanského boha Řepky“, kde je již naznačena 

ústřední role Řepky v tomto utkání, a je zde mýtické označení boha. Také tam nalezneme 

nejvíce jeho výpovědí, které zvětšují sílu tohoto neobvyklého příběhu, například: „Je to 

nejdůležitější a nejtěžší titul, který jsem se Spartou vyhrál.“ „ (…) jen co se objeví kapitán, 

povyk sílí. Tooomáš Řepka! křičí fanoušci sborově. Ukřičet se může i klučina, kterého si 

táta kousek pod balkonem vysadil na ramena. Pro Spartu je duší týmu, pro fanoušky 

nedotknutelný,“ 130 shrnuje článek důležitou roli Tomáše Řepky.  

Zároveň naznačuje, že dochází k tvorbě mýtu hrdiny dle Jamese Luleho (2001). 

Zprávy o hrdinech mají podle něj, lidem připomenout, že mohou s dostatečným úsilím, 

dosáhnout výjimečnosti, podobně jako jejich hrdinové.131 Řepka vyvinul dostatečné úsilí 

tím, že nenechal se vyloučit a neoslaboval svůj tým, dokázal se udržet, neudělal svůj 

typický blikanec. Výjimečnosti dosáhl vstřelením vítězné branky, kterou Spartě nakonec 

zajistil titul po třech letech. Podmínku Luleho hrdinné výjimečnosti potvrzuje článek Filipa 

Saivera ze 17. května, kde je Řepka uveden jako jeden z hlavních strůjců tažení za titulem. 

„Ať už s Hubníkem, nebo s Brabcem. Tomáš Řepka byl ve stoperské dvojici hrází, přes 

kterou "prosáklo" málo gólů, nejméně z ligy. Defenziva byla chloubou mistra a Řepka její 

ústřední postavou. Sezonu absolvoval bez vyloučení (byť mu někdy unikl se štěstím), na to 

by před jejím startem nevsadil ani kníže Rohan. K tomuto bonusu přidal zadák další, 

                                                           
129 BOSÁK, Jaromír. Přímý přenos fotbalového utkání Sparta - Teplice. ČT2, 15. 05. 2010. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=r7BEcEaWYuI 
130

 TRUNEČKA, Ondřej. Oslavy mistrů: ve jménu neporažených a sparťanského boha Řepky. iDnes.cz 
[online]. 15. 05. 2010 [cit. 13. 07. 2020]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/fotbal/prvni-liga/oslavy-mistru-
ve-jmenu-neporazenych-a-spartanskeho-boha-repky.A100515_212322_fotbal_ot 
131 LULE, James. The Daily News, Eternal Stories. S. 82 



 

 

26 

vítězný gól v sobotu proti Teplicím, jenž Spartu korunoval. V šestatřiceti Řepka ještě nemá 

smlouvu na příští ročník, ale ví: "Určitě pokračuji."“132 Lze to dokázat i statistickým 

způsobem - Řepka v sezoně 2009/10 v 28 ligových zápasech sice získal sedm žlutých karet, 

ale ani jednu červenou.133 

Dalším prvkem v tomto období, který doplňuje obraz hrdiny, je Děkanovského 

pojem ikony.  V textu z 15. Května 2010 s titulkem „Řepkův první gól v sezoně a mohlo se 

začít slavit: Sparta – Teplice 1:0“ dokonce toto označení nalezneme. „"Mistři! Mistři!" 

spustil zaplněný sparťanský stadion. I 19 215 diváků vědělo, že tohle už Sparta nepustí. 

Atmosféru jitřily mexické vlny a oslavné chorály. Několikrát také fanoušci vyvolávali 

týmovou ikonu Řepku.“134  

V textu ze 17. května 2010 „Řepka jen straší, tvrdí teplický útočník Mareš. Málem 

vyprovokoval blikanec“ autoři Petr Bílek s Ondřejem Bičištěm status ikony posilují: 

„Málem (Mareš) vyprovokoval fotbalového rabijáta Tomáše Řepku k dalšímu blikanci, 

když do něj dvakrát během chvíle „zajel“. Sparťanský hrdina na Mareše vyletěl jako čert, 

jenže z vendety včas vycouval. A pak se mu fandové Sparty klaněli jako bohovi.“135 

 Tato připomínka jeho excesů a možného „blikance“ jen posiluje jeho status ikony, 

což lze doložit na popisu ikony z Děkanovského knihy Sport, média a mýty, ze kterého 

vyplývá, že Řepkovy prohřešky společně s tímto sportovním úspěchem mají tak pozitivní 

vliv na vznik ikony.136 (viz. Kapitola 1.2 Mýty ve zprávách). Po analýze tohoto období lze 

tak určit mediální obraz hrdiny společně se statusem ikony. David Rowe zase tento stav 

nazývá v jeho knize Sport, culture and the media: the unruly trinity (2004) romantickou, 

zidealizovanou tváří sportovce.137 
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Prosinec 2011 – Tomáš Řepka a první znaky celebrity 

Před začátkem ligové sezony 2011/12 byl povýšen do role hlavního trenéra Sparty 

Martin Hašek, který byl do té doby pomocníkem Jozefa Chovance. Vedl tréninky, ale 

hlavní slovo při určování sestavy měl generální sportovní manažer Chovanec, jenž chodil 

také na tiskové konference. Od nové sezony všechny tyto aktivity přenechal právě 

Haškovi. Nový trenér vyřadil ze základní sestavy stárnoucí klubové legendy: brankáře 

Jaromíra Blažka a Tomáše Řepku.138 Řepkovým posledním zápasem za Spartu byla 

nepovedená srpnová kvalifikace o Evropskou ligu, kdy rudí nestačili na rumunskou Vasluj. 

Od tohoto okamžiku se setkal s novou rolí náhradníka, za Spartu nastoupil v lize jen do tří 

soutěžních zápasů.139  

Na konci roku 2011 skončil ve Spartě také manažer Chovanec, kterého nahradil 

Jaroslav Hřebík. Tento odchod byl ze strany novinářů očekávaný, stejně jako konec Blažka 

a Řepky. Jeho možný konec předpovídal iDnes.cz 20. prosince 2011. „Srdcař, rebel, rapl, 

hecíř, hulvát, tvrďák, oddaný klubista, pan Blikanec. Na fotbalového obránce Tomáše 

Řepku sedí spousta přívlastků. Jeden však bude od úterka nejspíš nevyvratitelný. Bývalý 

sparťan. (…)Téměř šest let trvající éra stopera, kterého mnozí fanoušci považují za symbol 

klubu, by se podle informací MF DNES měla stát dopoledne definitivní minulostí. Sparta už 

má nachystané veškeré podklady pro ukončení smlouvy, jež zní původně do konce sezony. 

Podklady zahrnují i finanční kompenzaci, podle které by Řepka měl dostat stejné peníze, 

jako kdyby ve Spartě do června 2012 zůstal, včetně prémií za případný titul. Řepka by měl 

odchod stvrdit podpisem nejspíš v úterý před obědem, pokud se nestane nic 

neočekávaného.“140  

Ten samý den, 20. prosince 2011, Sparta skutečně oznámila rozvázání kontraktu 

s Tomášem Řepkou.  iDnes.cz popisuje nastalou situaci takto: „Velká fotbalová láska 

skončila. Tomáš Řepka a Sparta se rozešli. Definitivně. Brzy osmatřicetiletý stoper se s 

klubem dohodl na předčasném ukončení smlouvy, která mu měla vypršet příští rok v 
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létě.“141 U Řepky v té době stále převládal status Děkanovského ikony, i možná proto, že 

nastoupil jen do tří zápasů a byl jedním z „odstrčených“, společně s brankářem Jaromírem 

Blažkem. Tiskový mluvčí Sparty Ondřej Kasík ve stejném článku tak o Řepkovi také tak 

hovoří: „Lidé v klubu i fanoušci ho dál budou vnímat jako velkého sparťana, který pro klub 

odtak vedl spoustu práce. Tomáš je výraznou postavou sparťanské historie. Byl, je a 

zůstane klubovou ikonou.“ Sparta také přichystala na léto 2012 rozloučení s fanoušky, 

když se nemohli Blažek s Řepkou rozloučit na trávníku. Z tohoto plánu nakonec sešlo, 

jelikož Řepka v lednu přestoupil do Českých Budějovic a jeho bývalý spoluhráč našel 

angažmá v Jihlavě. S působením v rudém dresu se rozloučili během silvestrovského derby 

(tradiční zápasy legend Sparty a Slavie). „Fanoušci tak neměli možnost se s Řepkou 

rozloučit v ligovém zápase. A tak na silvestrovské derby do Edenu dorazily desítky 

sparťanských příznivců, kteří chtěli loučící se legendě popřát všechno nejlepší v dalším 

fotbalovém životě.  

Spolu s Řepkou se loučil i brankář Blažek, jenž se na ukončení smlouvy dohodl jen pár dnů 

před svým parťákem. I on je klubovou legendou a během deseti let ve Spartě si získal 

přízeň fanoušků.  

(…) Nejdojemnější chvíle nastala po skončení zápasu, který Sparta vyhrála 3:1. Fanoušci 

vběhli na hřiště, aby oběma osobně děkovali. Po chvilce Řepku vyzvedli nad hlavy, prosili o 

podpis, kolem krku mu omotali klubovou šálu a fotografovali se s ním. Televize dokonce 

musela zrušit tradiční přípitek, protože přes skandování fanoušků nebylo slyšet ani 

slovo.“142 

Zároveň se do textu ve sportovní rubrice iDnes.cz ale začíná promítat i osobní život 

Tomáše Řepky, což by mohlo značit nástup celebrity: „Jelikož jeho přítelkyně Vlaďka 

Erbová čeká na jaře narození potomka, těžko odejde na zahraniční angažmá. Z domácí 

soutěže by podle zákulisních informací přicházely v úvahu pražská Dukla nebo Mladá 

Boleslav, kam by ze svého bydliště na předměstí Prahy mohl dojíždět. Na Letnou už však ve 
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svém porsche jezdit nebude.“143 Do ryze sportovního textu je začleněna informace o tom, 

jaké auto Řepka vlastní a s kým žije, což jsou informace z osobního života, a pro ten 

sportovní nedůležité. Jde tak o naplnění znaku bulvarizace, kdy jsou patřičné informace 

nahrazeny za skutečnosti z osobního života a dochází ke „zezábavnění témat“ (viz. 

kapitola 1.8 Bulvarizace). Celebritami se podle knihy Graema Turnera Understanding 

Celebrity veřejně známé osoby právě v okamžiku, když se pozornost médií upírá na její 

soukromý život, a nikoliv na její veřejnou roli.“144 V Řepkově případě je to role sportovce, 

která se začala vytrácet, a to především u bulvárních médií, kde dominovalo téma jeho 

rodinných vztahů.  

Nejprve je třeba vysvětlit výchozí situaci. Tomáš Řepka opustil svou tehdejší manželku 

Renatu a začal žít s novou přítelkyní, modelkou Vlaďkou Erbovou. Rozpad prvního 

manželství mu sparťanští fanoušci nemohli odpustit. Toto tvrzení dokládá sám Řepka 

v knize Děkuju: „Ten rozpad rodiny by přitom nebyl takový problém, rozváděl se každý 

druhý fotbalista. Vadilo jim, jak moje nová partnerka vypadala. Část sparťanů má 

rasistické projevy a někdy se stávalo, že na Erbovou pokřikovali rasistické nadávky.“145 

Bulvární média, a hlavně paparazzi pronásledovali Řepku s Erbovou už od roku 2009, kdy 

se 8. září stejného roku dostali na titulní stranu Blesku s titulkem „Řepka sbalil 

Erbovou!“146
  

V tomto textu je vykreslovaný jako známá osoba, který si užívá. V článku sice je slovo 

fotbalista, pro bulvár je celebritou a osobní život přerůstá ten fotbalový. „On jí půjčil 

kapotu svého mercedesu, ona mu dala srdce! Přesně tak se rýsuje scénář nového vztahu, v 

němž hlavní roli hrají fotbalista Tomáš Řepka (35) a modelka Vlaďka Erbová (28)! Erbová 

se po rozchodu s hokejistou Tomášem Bahenským zřejmě oklepala a našla si náhradu. A 

hokejistu vyměnila za ženatého fotbalistu. O víkendu přistihl čtenář Blesku Erbovou s 

Řepkou ve Špindlerově Mlýně, jak si v přítmí baru hledí do očí. „Byl jsem tam, není snad nic 

zvláštního na tom jít s nějakým známým na kafe nebo na drink,“ potvrdil včera nejistě 
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schůzku Tomáš Řepka. Když následovala otázka, zda on má v manželství vše v pořádku, 

dlouho nevěděl, co říct, a nakonec odpověděl, že se ke svému manželství nebude 

vyjadřovat. „Hlavně si nemyslete, že Vlaďky manželství má problémy kvůli mně, to ne,“ 

dodal pak rychle Řepka. “147 

Během posledního roku Řepky ve Spartě, tedy v roce 2011 byl zase ze strany 

bulvárních médií propírán rozvod s manželkou Renatou a jejich společné děti Veronika a 

Tomasso posílaly do bulváru dopisy, ve kterých se ohrazovaly proti soužití otce s Erbovou. 

Celé znění dopisu 28. Července 2011 uveřejnil deník Aha! (viz. příloha č. 3) a na  titulní 

straně na něj poutal s obrovským titulkem „Táto, styď se!“. Ve stejný den hrála Sparta 3. 

Předkolo Evropské ligy proti Sarajevu. Řepkapřišel o kapitánskou pásku, kterou dostal 

Marek Matějovský, i tomuto tématu, se deník Aha! věnoval: „Z ikony je kusovka! Potupný, 

ale očekávaný sešup Tomáše Řepky (38) ve sparťanské hiearchii pokračuje. Léta 

nemyslitelné se stalo skutkem – přišel o kapitánskou pásku! Modla rudých ochozů »Řepa« 

k dnešnímu duelu 3. předkola Evropské ligy proti FK Sarajevo sice na Letnou vyrukuje, ale 

jen jako řadový čutálista. A možná, že bude v základu jen proto, že další stopeři Brabec a 

Zápotočný nejsou úplně fit…“148  

Dalším hlavním tématem byla jeho podpora nadace Rakoviny věci veřejné, jejíž byl 

tváří společně s jeho partnerkou Vlaďkou Erbovou.149 Právě zde dochází k dalšímu prvku 

celebrity. Tomáš Řepka naplňuje druhou část definice Grega Jennera, která říká: 

„Komerční značka celebrity je pak výnosná pro ty, kteří využívají jejich popularitu a možná 

i pro ni samotnou.“150  

Tomáš Řepka sám sebe prodává jako značku, od které si nadace slibuje zase více 

příspěvků od možných dárců. Řepka také působil jako model, když byl na fotografiích 

v kalendáři nadace. Zde zase Řepka naplňuje Turnerovu definici celebrity, jakožto 

společenského fenoménu, jež se stále častěji objevuje i v oborech, ve kterých není 

profesionálem.151  
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Řepka rozhodně nebyl profesionálním modelem, a přesto se v kalendáři objevil, 

jako „značka, která prodává“, což lze dokládat na článku z bulvární rubriky Revue na webu 

iDnes.cz z 9. prosince 2011. „Fotbalový obránce Tomáš Řepka k modelingu nepřesedlá. I 

když nafotil odvážné fotky s partnerkou Vlaďkou Erbovou pro podporu výzkumu rakoviny, 

pózování ho neoslovilo. "Musel jsem vypít lahev vodky, pak to šlo," uvedl na slavnostním 

křtu. Vlaďka Erbová se v kalendáři nadace Rakovina věc veřejná objevila už loni. Snímek s 

rakem na hrudi vzbudil velký ohlas a nikdo nepředpokládal, že loňskou stylizaci něco 

pokoří. Povedlo se. Modelka totiž vtáhla do projektu svého partnera Tomáše Řepku, 

kterému nezbylo, než do focení naskočit.“ Jde tak o další znak celebrity.  

Hlavním motivem ale pro bulvární média zůstávají rodinné vztahy, na které 

upozorňuje na titulní straně a ještě tím, že zveřejňuje kompletní znění dopisu jeho dcery 

(viz. Příloha č. 3). Řepka je tak vnímán jako celebrita, podle Rojekovy klasifikace jde o 

celebritu s dosaženým statusem. Tedy jde o osoby, které dosáhli tohoto postavení 

speciálním nadáním, a jakožto vrcholový sportovec tuto podmínku splňuje (viz. kapitola 

1.7 Celebrita a proces celebritizace). 
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Říjen a listopad 2012 - Tomáš Řepka podvodníkem i celebritou 

Tomáš Řepka komentuje přechod z čistě sportovního života do života celebrity e 

své knížce Děkuju: „Přitom já jako stydlivý introvert jsem byl z pozornosti cizích lidí nesvůj 

a najednou jsem pořád kolem sebe měl bulvární novináře a fotografy. Teď mě zvali do 

TopStaru (pořad FTV Prima ze života celebrit), fotili mě na premiérách filmů, přišlo mi to 

zajímavější. Jasně že teď vidím, jak laciné to všechno bylo a jaké velké nic to znamenalo, 

ale tehdy to byla změna a přiznávám, že vzrušující změna. Proto byla moje chyba, že jsem 

to dopustil a neutnul to. Pravdou ale taky je, že kdykoliv jsem něco namítl, tak mi bylo 

vysvětleno (Erbovou), že to je součást života celebrit a že my jsme teď celebrity, a tak to 

musíme tak brát.“152 8. října 2012 Tomáš Řepka odehrál poslední zápas své profesionální 

kariéry.  V 10. ligovém kole nastoupil v základní sestavě za České Budějovice proti 

Jablonci. Běžela 87. minuta a Řepkův spoluhráč Miroslav Marković zatahal za dres 

pronikajícího Davida Lafatu, který spadl a rozhodčí Pavel Franěk nařídil penaltu. Řepkovi 

se tento výrok nelíbil, a tak za sudím vyběhl. Nejprve mu udělil žlutou kartu a po 

následujícím slovním útoku, dostal kartu červenou. David Lafata pokutový kop proměnil a 

České Budějovice s Jabloncem prohrály 1:2. 153 Následoval trest od disciplinární komise, 

jež pozastavila Řepkovi kvůli jeho poslednímu „blikanci“ (viz. Příloha č. 2) činnost na čtyři 

zápasy, k tomu dostal ještě jeden navíc za čtyři žluté karty. Díky této události lze Řepku 

vnímat opět v mytologické rovině.  Podle Jamese Luleho sport vytváří binární protiklady, 

a přesným opakem hrdiny je mýtus podvodníka, tedy člověka, co jde proti pravidlům a 

stále páchá fatální chyby, až je na pokraji sebezničení (viz. kapitola 1.2 Mýty ve zprávách).  

Tento mýtus lze doložit na příklad v článku „Řepka dostal pět zápasů. Čekal jsem větší 

pálku, přiznává bouřlivák“, který vyšel 11. října na serveru iDnes.cz nalezneme část 

s názvem „Řepkův trestní rejstřík“, připomínající všechny excesy řízného obránce.154 

Tento „trestní rejstřík“ lze brát jako výčet fatálních chyb, které vedly k sebezničení.  

Kromě toho, že vyfasoval od disciplinární komise trest (viz. výše), vedení 
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budějovického klubu navíc dalo Řepkovi za tento poslední blikanec pokutu a nemohl 

trénovat s týmem. 28. listopadu 2012 ono „sebezničení“ přišlo. České Budějovice 

oznámily, že Tomáš Řepka už jejich dres neoblékne, rozvázaly s ním smlouvu.155 Původ 

„sebezničení“ popisuje článek ze stejného dne ve sportovní rubrice iDnes.cz od Jana 

Paličky, Petra Šedivého s přispěním Michala Cirmaciu: „Rozhodnutí mělo padnout v úterý, 

České Budějovice ho však oddálily. Rozvod s Tomášem Řepkou odsunuly na středu. Co 

bude s fotbalovým rebelem dál? Kariéru v reprezentaci mu v roce 2001 ukončila červená 

karta. Však si vzpomeňte na smutnou baráž o mistrovství světa proti Belgii, kdy se po 

soupeři ohnal loktem. Pak už národní dres nikdy neoblékl. Něco podobného prožil Tomáš 

Řepka o pět let dřív v reprezentaci do 21 let. I tam už si po hloupém vyloučení ani jednou 

nezahrál. Teď hrozí do třetice, že fotbalová hvězda doplatí na osobní selhání. (…) Loni měli 

o Řepku zájem v Plzni, Příbrami nebo na Dukle, jenže další Řepkův škraloup a jeho stále 

menší fotbalová perspektiva zástup zájemců snížily na minimum.“ 156  

Zatímco ve sportovní rubrice iDnes.cz plnil roli mýtického podvodníka, v bulváru 

byl celebritou – jeho osobní život je stále dominantním tématem, a tak pořád splňuje 

dříve zmiňovanou Turnerovu podmínku. Super.cz řeší téma budoucí svatby Řepky a 

Erbové. „Tomáš Řepka (38) je sice do modelky Vlaďky Erbové (31) i po letech vztahu 

zamilovaný až po uši, ale stále si nechává zadní vrátka a myslí i na možnost, že by 

manželství mohlo krachnout. Po neblahé zkušenosti s rozvodem a po majetkovém 

vyrovnání s exmanželkou Renátou už nechce jít do svatby, aniž by Vlaďka podepsala 

předmanželskou smlouvu. Ta se ale dušuje, že u ní Tomášovi nic nehrozí. Před pár dny se 

Erbová, jež je s fotbalistou známým svou útočnou povahou už skoro rok zasnoubená, 

předvedla na přehlídce ve svatebních šatech, a přestože byla okouzlující, Řepku ani to 

neobměkčilo. Má ještě v živé paměti tahanice s exmanželkou nejen o majetek, ale i o děti. 

Proto se podle deníku Blesk Řepka údajně jasně vyslovil, že bez předmanželské smlouvy 
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svatba nebude.“157  

Jeho odchodu z Budějovic věnoval, jak Blesk, tak i deník Aha! Článek pouze ve 

svých sportovních rubrikách, nebyl hlavním tématem. „Další rozvod! Tentokrát ne s 

manželkou Renátou, ale fotbalový. A zase jde o velké prachy. Jihočeská anabáze desperáta 

Tomáše Řepky (38) údajně končí skandálem. Definitivně ho vyhodili z Českých Budějovic, a 

on se chce s klubem soudit. Kluboví šéfové i Řepka se stále prsili tím, že kontrakt platný do 

konce sezony je bezbolestně vypověditelný. Plácali se přátelsky po ramenou, a teď se 

někdo bude muset plácnout přes kapsu. Podle informací Aha! je totiž všechno jinak. 

„Jednostranně ta smlouva nejde zrušit a Řepka už to žene k právníkovi. Jistěže mu jde i o 

peníze, protože by tu ještě šest měsíců bral základ 150 000 korun,“ prozradil Aha! zdroj 

blízký vedení klubu. Takže »Řepa« by přišel o 900 000 korun! Tomáš Řepka zůstal na ocet 

a tvrdí: „Konec kariéry to není!“ No jo, ale kdo ho zaměstná?158 Super.cz se po průzkumu 

v Newton Media Search vůbec o Řepkově konci nezmiňuje, což jen podtrhuje nadřazenost 

témat z osobního života, nad těmi sportovními.159 A tedy další důkaz a potvrzení 

Turnerovy podmínky, Řepka tak byl celebritou. 
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Březen 2018 – Tomáš Řepka obviněn ze šíření falešných erotických inzerátů 

19. března 2018 bulvární média zjistila, že Tomáš Řepka byl společně s jeho 

přítelkyní Kateřinou Kristelovou obviněn policií z toho, že 19. září 2017 umístili na erotický 

portál pornoinzeráty s pravým číslem jeho bývalé ženy Vlaďky Erbové (viz. příloha č.4). 

Jako první s touto informací přišel Blesk.cz, který vydal článek v 5 hodin ráno160 a také jim 

věnoval několik stran v tištěné verzi. Námi zkoumaný Super.cz zveřejnil text „Kristelové s 

Řepkou hrozí vězení! Začala je stíhat policie kvůli útoku na exmanželku fotbalisty Erbovou“ 

o čtyři hodiny později, v 9:18. Policisté je označili za možné pachatele trestného činu 

poškozování cizích práv po zhlédnutí kamerového záznamu z pokladny, ve které dvojice za 

uveřejnění inzerátů zaplatila.161 „Tomáš Řepka (46) a jeho přítelkyně Kateřina Kristelová 

(40) mají vážný problém. I když se ještě před pár měsíci dušovali, že s pornoinzeráty na 

erotických webech, kde vyšel falešný inzerát eskortních služeb Vlaďky Erbové (39), 

Tomášovy exmanželky, nemají nic společného, teď už budou zapírat jen těžko. 

(…)Fotbalistovi a moderátorce, která dostala nedávno výpověď na televizi Barrandov, 

začínají nyní krušné chvilky. Páru jsme samozřejmě dali prostor k vyjádření, moderátorka 

na naši nabídku nereagovala.“ 162 

Pro kontext: Řepka se s Erbovou rozvedl v lednu 2017, jako první s informací přišel 

právě Super.cz v textu „Víme první: Vlaďka Erbová a Tomáš Řepka už nejsou manželé. 

Máme exkluzivní informace o rozvodu!“, v té době Erbová přes rok žila s hokejistou 

Michalem Gulašim. Řepka randil s jeho nynější partnerkou Kristelovou, čehož si bulvár 

logicky všímal a paparazzi je sledovali na každém kroku, jeho osobní život je stále 

ústředním tématem, pořád je celebritou, což lze doložit na článku ze Super.cz z února 
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2017, kde paparazzi zase Řepku sledovali. „Moderátorka Kateřina Kristelová (40) zřejmě 

nedávné rande s bývalým fotbalistou Tomášem Řepkou (46), na kterém je přistihli 

fotografové, nebrala jako jednorázovou záležitost. S Tomášem jí to zřejmě klape, a tak ve 

společných schůzkách pokračují. Naposledy je fotografové zvěčnili, jak si společně vyšli do 

kina na pražském Smíchově. Oba se sice snažili působit nenápadně, ale nebylo jim to moc 

platné. Tomáš Kateřinu dokonce držel za ruku a tentokrát se od Kateřiny nesnažil držet dál 

tak jako na nedávném dostaveníčku na Václavském náměstí. Moderátorka se o novém 

vztahu moc bavit nechce s tím, že je volná a může si chodit s kým chce.“163 

Portál iDnes.cz, konkrétně rubrika Revue se začal této kauze věnovat 23. března 

2018, o čtyři dny později než ryze bulvární média, což také ukazuje tato citace z článku „To 

není z Tomášovy hlavy, brání Erbová Řepku po útocích“: „Už několik dní bulvár řeší napjaté 

vztahy mezi Vlaďkou Erbovou a jejím exmanželem Tomášem Řepkou. Fotbalista si se svou 

nynější přítelkyní Kateřinou Kristelovou jménem Erbové údajně objednali erotické 

inzeráty.“ Součástí onoho článku je i reakce Řepka s Kristelovou, kteří situaci zlehčovali, 

když vydali Instagramové video, ve kterém bývalý fotbalista například říká: „Dva roky jsou 

málo. Já myslím, že bych vydržel klidně i pět.“ Nebo „potřebuju dodělat záda“ v souvislosti 

s tetováním, které má Řepka na rukou.164 Super.cz se 23. března zaměřil na jeho reakci 

vůči novinářům v článku „Další blikanec: Takhle sprostě se naštvaný Tomáš Řepka obul do 

novinářů! Ale pomůže mu to?“, kde cituje jeho výpověď z jiného Instagramového videa. 

Řepka se ve své výhružce směrem k novinářům nevyhnul ani sprostým slovům.  Pro 

celebrity je typické, že se vyjadřují na sociálních sítích, ze kterých bulvární média tvoří 

právě články, jako je tento. „A jaká je reakce drsného fotbalového obránce? Na Insta 

Stories své lásky Kateřiny Kristelové se pustil do novinářů a jednoduše "po Řepkovsku" jim 

poslal drsný vzkaz.  
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„Klasika, co se týká mého jména, novináři, zase si mě berou do huby. Ale kdo mě 

zná, tak ví, jaký postoj mám k novinářům, a taky ví, že jsem měl vždycky novináře v prdeli 

a jsou mi u prdele, ale do té doby, než to překročí nějakou hranici, takže bacha, pánové.“ 

Kristelová se pak společně s Řepkou vysmívala narážkám na to, že si v zahraničí kupuje 

fanoušky na Instagramu a vysoký počet sledujících využívá pro komerční prezentaci 

různých produktů. Korunu všemu nasadil Řepka, který všem vzkázal, že si nemají od nikoho 

nechat mluvit do vztahu a že rozhodně netrpí hlady…“165 

Toto období ale zmiňuji hlavně proto, abych ukázal příklad konceptu Iyengarova 

epizodického rámce. Tedy rámce, který popisuje nějaký veřejný problém na konkrétním 

příkladu a je tak pro publikum srozumitelnější (viz. kapitola 1.6.1 Typy rámců). 

Konkrétním příkladem je tak Řepkova kauza, veřejný problém je  kyberšikana. Tuto 

skutečnost naznačuje už titulek „Řepkova pomsta je jen špičkou ledovce, případů 

kyberšikany přibývá“166 Nejdříve je uveden příklad Řepky, který je doplněn o jiné případy 

společně s názory odborníků.  

„Policie 5. března obvinila bývalého vrcholového fotbalistu Tomáše Řepku a jeho 

partnerku Kateřinu Kristelovou z poškozování cizích práv. Za to, že zveřejnili sexuální 

inzerát s kontaktem na Řepkovu exmanželku Vlaďku Erbovou, jim hrozí dva roky za 

mřížemi. Šikana na internetu se netýká jen celebrit. Obětí stále přibývá a fantazie útočníků 

je bohatá. Policii se však daří většinu případů řešit. 

Oba se dost možná chtěli jen pobavit, ale zároveň tím přitáhli pozornost na čím dál 

větší problém, se kterým se veřejnost potýká. „Jedinou oblastí v kriminalistice, jejíž výskyt 

v posledních letech narůstá, je právě ta kybernetická,“ říká Jan Palyza, výkonný ředitel 

Národního centra bezpečnějšího internetu. 

 (…) Jenže s podobnými problémy, do nichž se dostala modelka Erbová, se každý 

den vyrovnávají lidé po celé republice. Kyberšikana je čím dál častější, oběti volají na různé 
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linky bezpečí, ale stále více případů řeší také přímo policie. Pod pojmem šikana si 

představíme skupinu výrostků, kteří si na svou oběť pravidelně počkají v úzké uličce za 

školou. V době, kdy se na internetu odehrává čím dál větší část našich životů, se však 

šikana přesunula právě tam. Rozdíl spočívá v tom, že kyberšikana nezpůsobuje fyzickou 

újmu, ale psychickou. Protože je na internetu anonymní, nikdy nevíte, odkud rána přišla. 

Probíhat může neustále a hlavně se do ní může zapojit mnohem větší publikum. Nemusí 

čekat v žádné uličce, stačí mít účet na Facebooku…“167 

O necelé dva měsíce později, 18. května dostal Řepka první trest, ten se ale 

netýkal erotických inzerátů. Bývalý fotbalista si od Krajského soudu v Brně odnesl 180 

hodin veřejně prospěšných prací za neplacení alimentů na syna Markuse, kterého má 

právě s modelkou Erbovou.168 
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Červenec a srpen 2018 – První série soudů a odsouzení Tomáše Řepky 

26. července 2018 začal Městský soud v Brně projednávat kauzu falešných 

inzerátů. Na Super.cz se o tomto tématu objevují hned dva články, nejprve vyšel text 

„Kauza falešných erotických inzerátů u soudu: Řepka přiznal vinu!“. Titulek ani není na 

bulvár příliš zavádějící, jelikož Řepka během líčení vinu z jedné části přiznal. Doznal se ke 

zveřejnění inzerátů na webu sex.cz (viz. Příloha č. 4).169  Odmítl ale, že by vytvořil jiné 

falešné pobídky k sexu na webu amateri.cz, které byly založeny na hotelu v Lucembursku, 

kde popíjel s amatérským fotbalovým týmem Amfora.170 Server iDnes.cz zase v titulku 

upřednostnil chybějící Kateřinu Kristelovou: „Řepkův pornoútok na exmanželku Erbovou 

začal řešit soud. Kristelová chyběla,“ oba weby měly s sebou kameru (navíc ještě tam byla 

například FTV Prima, TV Nova a Blesk), avšak ani na jeden z dotazů Řepka neodpověděl a 

jen mlčel.171  

23. srpna 2018 se Městský soud v Brně vrátil k Řepkově kauze a celebrita si 

odnesla trest půlročního vězení, přičemž byl uznán vinným ze všech zveřejněných 

inzerátů. Super.cz tuto událost zpracoval nejprve jako podrobný on-line přenos, kdy 

každých pár minut přidávali Adam Chromý a Eliška Vinterová nové příspěvky. Ve stejném 

textu najdeme i přiložené video z místa. Řepka opět s novináři nekomunikoval, jeho 

partnerka Kristelová se k soudu znovu nedostavila. Ani ona trestu neunikla, soud jí nařídil 

pokutu ve výši 50 tisíc korun.172  

iDnes.cz zase připomíná, že Řepka už měl dvě podmínky za opakované řízení 

automobilu pod vlivem alkoholu (2015 a 2016) a prospěšné práce za neplacení alimentů 

na syna Markuse. Všechny tyto okolnosti napomohly tomu, že Řepka dostal nepodmíněný 
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půlroční trest. Také se Jiří Pánek na iDnes.cz zmiňuje o Tomášových dluzích, kdy měl přes 

10 exekucí v celkové výši 3,6 milionu korun.173 Další den, 24. srpna byl ve sportovní 

rubrice tohoto serveru zveřejněn článek, kde je ze strany sportovních novinářů nazván 

celebritou a stále se objevuje mýtus podvodníka podle Jamese Luleho, tedy člověka, co 

páchá jednu fatální chybu za druhou a je na hraně sebezničení – v tomto případě hrozící 

vězení a prvním velkým „kiksem“ na cestě k samodestrukci je právě tato kauza falešných 

inzerátů.  

„Jeden z nejlepších obránců české fotbalové historie, ikona Sparty, dál doplácí na 

svou divokou povahu, která mu ubližovala už během kariéry. Jenže v civilu za ni pyká ještě 

víc. „Je mi to líto, byla to klukovina,“ omlouval se při závěrečné řeči bývalé manželce 

Vlaďce, jejímž jménem i s jejím telefonním číslem nabízel sexuální služby přes internet.  

(…) Pro průšvihy, které sbíral na hřišti, si sám vymyslel slovo blikanec. Trefně to 

vysvětloval v pořadu Uvolněte se, prosím: „Najednou je tma, proberu se až v kabině a 

říkám si: Já blázen, co jsem to zase udělal? Ale v ten moment je mi všechno jedno. Prostě 

to nedomyslím. Přitom v soukromí jsem pohodový člověk. Vznětlivý? Vůbec. Dá se říct, že 

flegmatik. U soudu se slovu blikanec vyhnul, nesmyslný čin s falešnými pornoinzeráty 

označil jako zkrat, klukovinu a hloupost. Věděl, že přestřelil. Když hrával fotbal, pozornosti 

novinářů se spíš stranil. Neměl je v lásce, ale když k rozhovoru svolil, vždycky vyzněl 

originálně, přesvědčivě, přímočaře až drsňácky. Po skončení kariéry otočil. Rozvedl se s 

manželkou Renátou, vzal si modelku Vlaďku Erbovou a mediální zájem mu vadit přestal. 

Naopak: najednou pózoval na módních přehlídkách, na večírcích, v reklamě. Dokonce 

vymyslel i vlastní talk show, kterou nazval - jak jinak - Blikanec. Vydal tři různé 

autobiografie, přičemž v té poslední tvrdil, jak „konečně zjistil, co je podstatné“. 

Jeho vztah s modelkou Erbovou se pokazil, a jestliže je paparazziové sledovali už 

jako šťastný pár, tak při hádkách následovala rovnou štvanice. Souboj s bulvárem Řepka 

vyhrát nemohl. I ve čtvrtek, když mlčky odcházel od soudu, mu jeden z bulvárních novinářů 

vmetl do zad: „Myslíš, že na tebe Kačka počká?“ Kačkou samozřejmě myslel moderátorku 

Kristelovou, s níž Řepka žije a kterou soud potrestal pokutou 50 tisíc za to, že podala první 
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z falešných inzerátů. 

(…) Svéráz Řepka se stal celebritou, i proto se rychle rozneslo, že na něj exmanželka 

Renáta kvůli neplaceným alimentům na děti zavolala exekutory a ti Řepkovi zabavili téměř 

vše: od rybářských prutů až po hrací automat, který si coby milovník hazardu koupil 

domů.“ 174   

Řepka naplnil také další prvek Turnerovy celebritizace, právě tím, že jako známá 

osoba vstupuje do odvětví veřejného života, do politiky či médií.175 Do politiky Řepka 

nevstoupil, ale na bulvárním webu Extra.cz měl, jak z citovaného článku vyplývá, svou talk 

show s trefným názvem Blikanec.176 Také v té době už vydal tři autobiografie –, 

Neuhýbám! (2014), Děkuju (2017) a Kapitán (2018). Řepka opět naplňuje, již zmiňovanou, 

Jennerovu (2020) definici celebrity. Tomáš Řepka se prodává jako značka, ze které 

profitují jak nakladatelství, tak i on sám a také dostává větší popularitu. Například při 

příležitosti vydání knihy Děkuju uspořádal slavnostní křest, kam dorazila spousta novinářů 

i fotografů, což je další důkaz o komerční značce jménem Tomáš Řepka.177 

Řepka společně s Kristelovou nebyli vnímáni po tomto činu pozitivně ani mezi 

nejskalnějšími fanoušky Sparty. Ti mu na jeho Instagram napsali řadu nelichotivých 

komentářů urážejících jeho partnerku, jakýkoliv status předchozí ikony či mýtu hrdiny, je 

tak dávno pryč. Super.cz v období od 23. do 30. srpna vyprodukoval podle Newton Media 

Search celkem 12 článků na téma Řepkova odsouzení.178 Bývalý fotbalista se proti 

rozsudku ale odvolal. Další líčení v této kauze přišlo na řadu v listopadu 2018, předtím ale 

se Řepky ještě týkala jedna aféra – v říjnu 2018 byl obžalován ze zpronevěry. 

 

 

                                                           
174 PALIČKA, Jan a ČERMÁK, David. Král blikanců Řepka na dně. Minulé skandály vypadají jako maličkost. 

iDnes.cz [onine]. 24. 08. 2018 [cit. 17.07 2020]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/fotbal/domaci-
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Říjen a listopad 2018 – Série soudů pokračuje. Tomáš Řepka obžalován ze 

zpronevěry a snížení trestu za falešné pornoinzeráty 

Obvodní soud pro Prahu 6 řešil 11. října 2018 další Řepkovu kauzu. Tentokrát měl 

prodat luxusní automobil za 1,2 milionu své známé, přitom nebylo jeho. Patřilo 

exekutorské kanceláři K&H, která mu jej nejdříve zabavila a následně zapůjčila, a tak mohl 

auto dále používat. Měsíční splátku 30 tisíc korun ale bývalý kapitán Sparty přestal platit, 

a tak společnost tuto smlouvu vypověděla. 179 Automobil nikdy nevrátil, v prosinci 2016 

ho totiž měl prodat v dejvickém baru kamarádce Michaele Malíkové. Řepka k soudu 

nedorazil, a tak bylo hlavní líčení odloženo na prosinec. 180 Mnohem více sledovanou 

událostí ze strany Super.cz bylo pokračování o pornoinzerátech (celkem 3 články), které 

měl Krajský soud v Brně na programu 22. listopadu. Soudci tentokrát Řepkovi trest 

zmírnili: z původního půlročního vězení se stalo 300 hodin veřejně prospěšných prací. 

Naopak, paradoxně, vyšší trest dostala Kristelová: z pokuty 50 tisíc korun byly tři měsíce 

odnětí svobody s roční podmínkou. Řepka mezitím splnil už předchozí prospěšné práce za 

neplacení alimentů, a tak soud nemohl uložit souhrnný trest za oba činy. Tento rozsudek 

byl již pravomocný.181 Super.cz před soudem vytvořil článek „Půjde Řepka do vězení? 

Krajský soud v Brně rozhodne o trestu za falešné erotické inzeráty“, kde opět čerpá ze 

sociálních sítí, díky kterým Super.cz vykresluje Řepku s Kristelovou jako celebrity, které 

vše stále zlehčují, a daná situace je jim lhostejná. Téma osobního života se promítá do 

ústředního motivu soudu. „Kateřina Kristelová a Tomáš Řepka před soudním jednáním 

zjevně nepociťují žádnou nervozitu. Moderátorka se včera pochlubila romantickou večeří. 

Řepka ji pozval do restaurace v Uherském Hradišti, což je zhruba hodinu autem od Brna, 

kde proběhne soudní jednání. „Děkuju lásko za nejhezčí narozeniny. A vám za přání. Je 

skvělý najít svou druhou půlku. Zdravíme z Uherskýho Hradiště, kde jsem ve výborné 
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restauraci a nemá to chybu. P.S.: S kamarádama se těším na víkend, oslavíme... 

Nezapomeňte si všichni outfity.“182 Navíc se Řepka u soudu znovu neukázal183, čímž 

vlastně toto vykreslování ze strany bulváru jen potvrzuje. Další stání čekalo Řepku za 

údajnou zpronevěru, a to už v prosinci.   

Pražský soud se vrátil k Řepkově údajné zpronevěře 6. prosince, kdy vypovídali jen 

dva svědkové, kteří potvrdili transakci peněz od jeho kamarádky Michaely Malíkové. Ta 

měla přinést 1,2 milionu korun v igelitové tašce. Při prokázání viny mu hrozil souhrnný 

trest, do kterého se počítá i odsouzení z Brna, navíc musí být vždy vyšší než původní. 

Jednání pak bylo v nepřítomnosti Řepky odloženo na únor, protože se čekalo na zaslání 

rozsudku za pornoútoky od brněnského soudu.184 
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pujde-repka-do-vezeni-krajsky-soud-v-brne-rozhodne-o-trestu-za-falesne-eroticke-inzeraty.html 
183 VEŠKRNOVÁ, Anna a KOZELKA, Petr. Překvapivé rozhodnutí soudu: Jaký trest vyfasovali Řepka s 

Kristelovou za falešné erotické inzeráty? Super.cz [online]. 22. 11. 2018 [cit. 17. 07. 2020]. Dostupné z: 
https://www.super.cz/604566-prekvapive-rozhodnuti-soudu-jaky-trest-vyfasovali-repka-s-kristelovou-za-
falesne-eroticke-inzeraty.html 
184 ZÁRODŇANSKÝ, Rastislav a ČTK.  Řepkova známá, která od něj získala auto, přinesla milion v igelitce. 
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Únor 2019 – Další odsouzení Tomáše Řepky 

Tomáš Řepka 7. února 2019 dostal od Obvodního soudu pro Prahu 6 trest 15 

měsíců vězení za zpronevěru. Také měl zaplatit částku 435 tisíc korun exekutorské 

kanceláři jako náhradu škody. Byl to souhrnný trest, do kterého se promítly i falešné 

pornoinzeráty. Tento rozsudek však nebyl pravomocný, jelikož se odvolal jak právník 

Řepky, tak i státní zástupce.185 Bývalý fotbalista opět k soudu nepřišel – stejně jako v říjnu, 

listopadu a prosinci 2018. Super.cz pokračuje v nastaveném trendu a na základě příspěvků 

Kateřiny Kristelové na sociálních sítích opět vytváří negativní obraz o dvou celebritách, 

které takovéto vážné problémy nezajímají. „Kateřina si na sociální síť postuje videa 

zasněžené krajiny. První video s popiskem "Family time" si dala jen chvíli před začátkem 

dnešního soudu. A nepolevila ani po verdiktu. Opět zveřejnila video ze zvířecí farmy s 

velbloudy. Zřejmě se snaží svým fanouškům naznačit, že si z toho doma nic nedělají. 

Zatímco při minulém soudu Kateřina postovala pohodu u Vltavy, teď zvolila hory a 

velbloudy. Tak uvidíme, co bude u odvolacího soud.“186  

iDnes.cz přišel se souhrnnou fotogalerií, kde u každé byl popsány Řepkovy 

prohřešky, jak na hřišti, tak i v civilním životě.187 Tento souhrn nám zase připomíná Luleho 

mýty. Konkrétně jde o opakující se mýtus podvodníka a i nastupující mýtus obětního 

beránka – archetyp, který dramatickou formou vypráví příběh o tom, co se stane těm, 

kdo jdou proti pravidlům. Řepka ale ještě definitivně odsouzen nebyl, tak je zatím 

podvodníkem pohybující se na hraně sebezničení a zůstal celebritou, jelikož, jak uvádí 

zmiňovaný Jenner, tak se jeho osobní život stal dramatickou zábavou a je tak publiku 

prezentován a konzumován.188 
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Duben a květen 2019 – Definitivní odsouzení Tomáše Řepky a jeho nástup 

do vězení 

Odvolací městský soud v Praze zpřísnil Řepkovi původní 15měsíční nepodmíněný 

trest na 2 roky rovněž nepodmíněně, tedy ve vězení. Tento rozsudek byl již pravomocný. 

Řepka ještě ale čelil dvě dalším trestním stíháním za neplacení výživného, jak první 

manželce Renatě, tak i druhé ženě Vlaďce Erbové.189 Obě tato stíhání byla ale později 

zastavena, jelikož byl Tomáš Řepka uznán vinným ze zpronevěry a poškozování cizích 

práv. Jde o závažnější trestné činy s mnohem vyšší sazbou, a tak by případný trest neměl 

význam.190 3. května server iDnes.cz zjistil z databáze soudních rozhodnutí, že Řepka 

dostal ještě dalších půl roku ve vězení za páchanou trestnou činnost během podmínky. 

Celkem si tedy měl odsedět 2,5 roku. Do článku je umístěn box „Pár rád, jak zvládnout 

vězení“.191 Řepka tady už jako obětní beránek byl potrestán, už se vězení totiž vyhnout 

nemohl. Ve sportovní rubrice iDnes.cz je tak Řepka vyobrazen v článku od Jana Paličky, 

který popisuje jeho cestu k tomuto mýtu. „(…) Způsob ďábelského fotbalu, který u něj 

mnozí rozhodčí přehlíželi, bohužel nepřestal používat taky v životě poté. Prohýřil peníze, 

dvakrát se rozvedl, na tři děti neplatil alimenty. Chytili ho opilého za volantem, zákaz řízení 

porušil. Během soudních maratonů, které nezřídka probíhaly v přímém přenosu, mu 

napařili veřejně prospěšné práce, jenže Řepka dlouho dělal, že se ho to netýká. Naopak se 

současnou partnerkou vyprodukoval smyšlené pornoinzeráty, které vážně ublížily bývalé 

manželce. 

(…) V hlubokém stínu zůstalo jeho 45 zápasů v reprezentaci a osm sezon v 

nejlepších ligách světa. Z Řepky se stal renegát, který se častokrát neúspěšně snažil o 

restart. Rybařil, krátce se zkoušel uplatnit v Mostu jako fotbalový funkcionář, napsal tři 

různé autobiografie, přicházel o majetek, takže je vůči němu vedena celá řada exekucí. 

Vydělával si jako hospodský, jako číšník, jako hlídač parkoviště. Podruhé se oženil, podruhé 

rozvedl. Kromě toho zpovídal hosty ve své talk show Blikanec, střídal amatérské kluby v 
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nejnižších patrech českého fotbalu a zkoušel to i s futsalem. Zároveň se jeho jméno 

permanentně přetřásalo v bulváru, k čemuž notně sám napomáhal. Tak dlouho si Řepka 

koledoval, až…“192  

Super.cz opět vystavěl svůj článek ze sociálních sítí. V instagramovém příspěvku se 

Řepka ohrazoval proti novinářům, že se v souvislosti s rozsudky věnovali i jeho partnerce 

Kateřině Kristelové: „V souvislosti s mým odsouzením je nepochopitelně s mým jménem 

spojovaná moje partnerka, která v době jednání, za které padl rozsudek, se mnou neměla 

nic společného, nebyli jsme partneři, neznali se a nemá s čímkoliv okolo mě z té doby 

žádnou souvislost,“ napsal Řepka na Instagram a také dodal: „Tímto žádám o vynechání 

Kateřiny Kristelové z mediálního lynče, který se týká mého rozsudku,“ zde ale Řepka 

zřejmě zapomněl na to, že Kristelová byla také odsouzena za zveřejnění pornoinzerátu.193 

Toto vyjádření znovu Super.cz opět použilo proti němu, ale nutno říci, že k tomu Řepka 

přispěl tímto vyjádřením sám, a tak zůstává vykreslen negativně. 

21. května 2019 byla Tomáši Řepkovi poštou doručena výzva k nástupu do vězení 

v Praze-Ruzyni.194 Od tohoto data lze nalézt podle databáze Newton Media Search na 

Super.cz každý den minimálně jeden článek o Řepkovi, až do 27. května, kdy do věznice 

vstoupil.195 Na rozdíl od iDnes.cz informoval nejprve o výzvě a pak až o samotném 

nástupu.196  V ten den na něj před věznicí čekala kamera pořadu TopStar, který vysílá FTV 

Prima. Řepka na otázky nereagoval a namířil si to rovnou do vstupních dveří. TopStar bylo 

poslední médium, kterému celebrita dala rozhovor, a to 26. května (den před nástupem 

do vězení), symbolicky na fotbalovém hřišti. 197  

                                                           
192 PALIČKA, Jan. Řepkova cesta do pekla. Má míň než nic, všechno si pokazil. Proč? iDnes.cz [online]. 02. 05. 

2020 [cit. 17. 07. 2020]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/fotbal/prvni-liga/tomas-repka-vezeni-dva-roky-
fotbal-analyza.A190501_202836_fotbal_tof 
193 VEŠKRNOVÁ, Anna. Řepka půjde do basy na 2,5 roku a pustil se do novinářů: Takhle ostře se zastal své 

partnerky Kateřiny Kristelové! Super.cz [online]. 03. 05. 2020 [cit. 17. 07. 2020]. Dostupné z: 
https://www.super.cz/634480-repka-pujde-do-basy-na-2-5-roku-a-pustil-se-do-novinaru-takhle-ostre-se-
zastal-sve-partnerky-kateriny-kristelove.html 
194 PÁNEK, Jiří. Řepka dostal výzvu k nástupu do věznice. Soud mu dal týden. iDnes.cz [online]. 21. 05. 2019 

[cit. 17. 07. 2020]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/revue/spolecnost/tomas-repka-trest-vyzva-soud-
veznice-nastup-vykon.A190521_152457_lidicky_iri 
195

 Vyhledávání tématu Tomáš Řepka v Newton Media Search na Super.cz mezi 21. 05. 2019 a 27. 05. 2019 
196 Vyhledávání tématu Tomáš Řepka v Newton Media Search na iDnes.cz mezi 21. 05. 2019 a 27. 05. 2019 
197

 ŠUBRTOVÁ, Diana a PÁNEK, Jiří. Tomáš Řepka nastoupil trest. Vítej v pekle, křičeli na něj vězni. iDnes.cz 
[online]. 27. 05. 2019 [cit. 17. 07. 2020]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/revue/spolecnost/tomas-repka-
vezeni-nastup-trest-soud-ruzyne.A190525_150945_lidicky_iri 



 

 

47 

Super.cz se toho chytil a z tohoto pořadu vytvořil celou řadu článků, ve kterých 

„rozpitval“ Řepkova tvrzení, lze uvést jako příklad „Poslední slova Tomáše Řepky před 

nástupem do vězení: Z toho mrazí!“, jež je skoro celý sestaven z jeho výpovědí.198 

Podobně k tomu přistoupila i rubrika Revue na iDnes.cz, když citovala některá jeho 

vyjádření z TopStaru. Omluvil se například své první ženě Renatě. „Chtěl bych se omluvit 

své první ženě Renatě za to, že skončilo moje manželství díky Vladimíře Erbové (39), 

protože jsem si jí pustil do svýho života. Proto bych se chtěl svý ženě omluvit. Já jí to děsně 

dlužím a tímhle tím opravdu chci říct, že se omlouvám,“199 omluvil se v TopStaru Řepka a 

také tvrdil, že za jeho současnou situaci může jeho druhá exmanželka Erbová.  

„Můj největší životní omyl byl to, že jsem se dal dohromady a dal ten prostor Vladimíře 

Erbové. To byl můj největší problém, který si bohužel nesu do dneška. Já jsem se s tou 

křivdou nějak naučil žít, jo… a ta Kačka, která u ničeho vlastně nikdy nebyla, s minulostí 

nemá nic společného, a chci podotknout, že já tam jdu za tu minulost, s kterou ta Erbová 

má něco společného, tak najednou je špatná, nehodíme se k sobě, ona mě tam vlastně 

dostala.“ 200 Také dodal, že se pobytu ve vězení neobává: „Já tam jdu sám za sebe. Já vím, 

kdo jsem. Kačka taky ví, koho má vedle sebe se vztyčenou hlavou, a jdu si tam s nějakou 

úctou a nějakou takovou tou pokorou k tomu všemu to odsedět.“201  

Řepkův obraz v podání mýtického podvodníka se tak definitivně proměnil na jiný Luleho 

mýtus, a to na již zmiňovaného obětního beránka, odsouzené osoby, a také celebrity, 

která dostala trest za své činy proti společenským konvencím. Řepka byl propuštěn na 

svobodu po jednání plzeňského soudu 6. ledna 2020202. Přesněji z věznice Bory, kam byl 
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převezen z Prahy-Ruzyně 12. června.203 Po této zkušenosti s pobytem ve vězení, nepřestal 

s komerční značkou Tomáš Řepka. 20. května 2020 vydal čtvrtou autobiografii s názvem 

Deník ze dna, ze které opět může profitovat, jak on, tak nakladatelství Brána. Řepka tak 

dle definice Grega Jennera zůstává celebritou i dodnes. 
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Závěr 

27. května 2019 nastala událost, pro řadu veřejnosti, do té doby nemyslitelná. 

Tomáš Řepka nastoupil do věznice v Praze-Ruzyni. Tato událost byla velmi sledována ze 

strany bulvárních médií, která měla ze série soudů seriál na pokračování a byla sledována i 

ze zahraničí (viz. kapitola 1.9). Jeho cesta k této události je tak v této bakalářské práci 

popsána. 

Hlavním úkolem bakalářské práce bylo ale zjistit, jak se proměnil mediální obraz 

tohoto bývalého fotbalisty od dob jeho sportovní kariéry až po odsouzení za erotické 

inzeráty, které ublížily jeho bývalé ženě Vlaďce Erbové. K rozboru proměny mediálního 

obrazu byla použita metoda kvalitativní obsahové analýzy, která byla použita na výzkum 

ve volně stanovených obdobích, kdy Řepka poutal pozornost médií: květen 2010 (Sparta 

vyhrála ligový titul), prosinec 2011 (konec působení ve Spartě), listopad 2012 (konec 

angažmá v Českých Budějovicích) a od března 2018 až do května 2019 (série soudů, po 

které Řepka skončil ve vězení). Zkoumanými médii pro tuto analýzu byly dva online 

servery, a to Super.cz a iDnes.cz.  

V teoretické části jsou popsány především mýty ve zprávách, prvky celebritizace, 

bulvarizace a rámcování, které byly pro kvalitativní výzkum Tomáše Řepky nezbytné. Dále 

jsou tam další pojmy z teorie žurnalistiky, jako jsou zpravodajské hodnoty či agenda 

setting. 

Z výsledků provedené analýzy lze určit, že Řepka prodělal velkou nejen změnu 

v životě, ale i v mediálním vnímání jeho osoby. Zpočátku byl vnímán jako kladný hrdina, 

jež sice je občas na hřišti nepříčetný, ale byl oceňován jako kvalitní fotbalista. Poté, co 

opustil Spartu, začalo docházet ke změně – s věkem šla jeho výkonnost dolů, navíc své 

poslední angažmá v Českých Budějovicích ukončil svým typickým „blikancem“. Začal se tak 

objevovat mýtus podvodníka a obětního beránka. Ještě během, ale především po konci 

fotbalového života lze z výzkumu článků na obou webech určit, že se také stal celebritou. 

Jeho osobní život byl hlavním propíraným tématem. Celebritou je však stále, i po 

propuštění z vězení.  20. května 2020 vydal svou čtvrtou autobiografii Deník ze dna, což 

dokazuje jeho umění „prodat sám sebe“ a jeho jméno je nadále komerční značkou. 
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Summary 

On the 27th of May 2019 happened one for many people unthinkable event. Tomáš 

Řepka was from today imprisoned in the jail located in Prague-Ruzyně. This event was 

primarily covered by tabloid media, which made from this affair a long-run series and 

caught international attention. In this bachelor thesis, his journey to this event is 

described. 

However, the main goal of this bachelor thesis was to find out, how the media 

image of this former footballer has changed since his sports career up to his conviction. 

Řepka was convicted because of spreading fake sex the advert, which affected his former 

wife Vlaďka Erbová. For analysis of changes in media image method of qualitative 

research was used in freely selected periods, when Řepka was catching media 

attention:  December 2010 (Sparta wins Czech League title), December 2011 (Řepka 

leaves Sparta), November 2012 (Řepka leaves České Budějovice) and from March 2018 to 

May 2019 (series of courts after which Řepka ended up in prison). For this research, two 

online media Super.cz and iDnes.cz were analyzed. 

In the theoretical part, mythology in the news is described among with 

celebritization, tabloidization, and framing, which were necessary for qualitative analysis 

of Tomáš Řepka. Also, there are concepts from the theory of journalism, like news values 

or agenda-setting. 

From the results of the analysis, it is possible to determine that Řepka had a big 

change not only in his life but also in media coverage about him. From the beginning, he 

was perceived as a positive hero, who was sometimes berserk on the football pitch but 

also was appreciated as a very good footballer. After he left Sparta, a change began to 

happen – with age his performances were worse and his last professional contract with 

České Budějovice ended because of his bad behavior in a soccer match.  During and 

primarily after the end of his football life, it is possible to determine according to the 

analysis of the two online media, that he became a celebrity.  He is still a celebrity, even 

after his release from jail.  On 20th of May 2020, he published his fourth autobiography 

“Diary from the bottom”, which supports his skill of “selling himself” and his name is still a 

commercial brand. 
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