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Anotace 

Diplomová práce s názvem Fenomén Karla Gotta v českém tisku v 60.–80. letech 

zkoumá mediální obraz Karla Gotta. Mediální obraz nejpopulárnějšího československého 

zpěváka je v práci konstruován na základě analýzy obsahů zveřejněných ve třech dobových 

tištěných periodikách během let 1959–1989. Teoretická část práce se soustředí na oblast 

kulturní politiky, zabývá se specifiky populární hudby v Československu a představuje 

osobnost Karla Gotta. Prostor je věnován také české tiskové produkci s důrazem na cenzurní 

praktiky. Cílem práce je sestavení mediálního obrazu Karla Gotta prostřednictvím metody 

kritické diskurzivní analýzy podle Normana Fairclougha. Analytická část zkoumá zmiňovanou 

metodou obsahy pojednávající o Karlu Gottovi, které byly publikovány v dobovém 

periodickém tisku, konkrétně v časopise Mladý svět, Vlasta, v Pionýrských novinách 

a v časopise Sedmička, potažmo Sedmička pionýrů. Cílem práce je mj. zjistit, zda a jakým 

způsobem byl skrze reprezentaci Karla Gotta v tisku podporován dominantní diskurz. Práce si 

stanovuje výzkumné otázky, přičemž soubor odpovědí na tři vedlejších výzkumné otázky 

pomáhá konstruovat odpověď na otázku hlavní. Výsledky výzkumu jsou pak prezentovány 

v diskuzi, která nastiňuje možné další směřování výzkumu, a také v závěru práce. 

Annotation 

This diploma thesis with the title The phenomenon of Karel Gott in Czech press during 

1960s–1980s researches a media representation of Karel Gott. Media representation of the most 

popular singer of Czechoslovakia is in this thesis constructed based on the analysis of media 

contents of three contemporary printed serials during the years 1959–1989. The theoretical part 

of this thesis focuses on the area of cultural politics, it deals with specific attributes of popular 

music in Czechoslovakia and it also presents the identity of Karel Gott. This part of thesis also 

deals with the press production with focus on the censorship. The aim of this thesis is to compile 

the media representation of Karel Gott using the method of critical discourse analysis presented 

by Norman Fairclough. The analysis uses mentioned method to research contents regarding 

Karel Gott and published in contemporary printed media, such as the serial Mladý svět, Vlasta, 

Pionýrské noviny, Sedmička and also Sedmička pionýrů. The purpose of this research work is 

to find out if and in which ways was the media representation of Karel Gott helping to establish 

the dominant discourse. This thesis designates research questions, whereas the set of answers 

to three subordinate questions helps to construct the answer to the main question. The results 



 

 

of the analysis are presented within the discussion, which lays down possible further 

development of the research, and also in the conclusion of the thesis. 
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Úvod 

„Já jsem konkrétně nesloužil ani jednomu režimu.“1 

Karel Gott, 2001 

Fenomén Karel Gott je neodmyslitelnou součástí československé, potažmo české, 

kultury, již více než šedesát let. Umělecky byl aktivní nejen za minulého režimu, přízeň 

fanoušků si dokázal udržet také po roce 1989. Schopnost adaptace patří mezi jeho nejvýraznější 

a velmi často diskutované vlastnosti. Ať už se jedná o adaptaci na zahraniční prostředí, případně 

na vládnoucí režim. Právě Gottovy vztahy vůči vládnoucí politické moci jsou součástí 

předkládané diplomové práce, která se věnuje tématu Fenomén Karla Gotta v českém tisku 

v 60.–80. letech a která si klade za cíl zjistit, zda a jakým způsobem byla osobnost zpěváka 

využívána ve vybraných médiích k podpoře dominantního diskurzu. 

Překládaná diplomová práce se pokouší sestavit mediální obraz Karla Gotta na základě 

analýzy textů publikovaných v českém dobovém tisku, konkrétně v časopise Mladý svět, 

v časopise Vlasta, v Pionýrských novinách a v časopise Sedmička.2 

První část práce představuje teoretická východiska, zabývá se kulturní politikou 

v oblasti populární hudby, představuje osobnost Karla Gotta a také mechanismy české tiskové 

produkce. Druhá, metodologická, část práce pojednává o zvolené metodě, kterou je kritická 

diskurzivní analýza, představuje teoretické koncepty konkrétní podoby této analýzy, jejímž 

hlavním představitelem je Norman Fairclough. Současně uvádí specifika výzkumu v českém 

prostředí a nastiňuje podobu výzkumu, který je realizován ve třetí, analytické, části práce. Ta je 

rozdělena do tří kapitol, přičemž každá z nich obsahuje analýzu textů, které byly publikovány 

v rámci daného periodika. Diskuze popisuje aplikaci metody a výsledky jednotlivých analýz 

shrnuje závěr práce. 

Práce se mírně odklání od tezí, zejména pak co se týče použité výzkumné metody. 

Původní předpoklad pracoval také s metodou kvantitativní obsahové analýzy, která měla být 

součástí analytické části spolu s odpovídající kvalitativní metodou. Kvantitativní metoda by 

nenabízela dostatek prostoru pro hlubší zkoumání mediálních obsahů, především v souvislosti 

s politickým pozadím, a proto od ní bylo, po konzultaci s vedoucím práce, upuštěno.  

 
1 PACINA, Václav. Do arény musím jít jako vítěz, říká Gott [online]. iDnes.cz, 18. 12. 2001 [cit. 31. 12. 2020]. 

Dostupné z: https://www.idnes.cz/kultura/hudba/do-areny-musim-jit-jako-vitez-rika-

gott.A011018_120443_hudba_kne 
2 Periodika jsou v podstatě tři, texty publikované v Pionýrských novinách a Sedmičce představují jeden 

výzkumný soubor. 

https://www.idnes.cz/kultura/hudba/do-areny-musim-jit-jako-vitez-rika-gott.A011018_120443_hudba_kne
https://www.idnes.cz/kultura/hudba/do-areny-musim-jit-jako-vitez-rika-gott.A011018_120443_hudba_kne
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Kulturní politika v Československu 

Podle Politologického slovníku pojem kulturní politika označuje: „Cílevědomé 

a organizované působení na utváření a změny kultury, především pak státní zásahy a regulace 

v oblasti kultury.“3, mezi další vymezení pojmu patří například: „soubor politických zásahů do 

fungování kulturních institucí, vytváření podmínek pro umělecky tvůrčí činnost i chování 

společnosti, odpovídající charakteru určitého politického systému (…)“.4 

V rámci sledovaného období je možné vypozorovat velké množství zásahů do 

kulturního života ze strany státu a komunistické strany. Nejen politika obecně, ale i její kulturní 

oblast procházela proměnami. Byly přijímány nové zákony a nová usnesení, objevovaly se nové 

restrikce, ale také nejrůznější formy uvolňování. Ustavovaly se různorodé kontrolní orgány 

a instituce5 a stát vytvářel propracovaný systém kontroly umělecké produkce. 

Právě kultuře byl v období komunistické vlády přisuzován velký význam, ne však 

z hlediska kulturních hodnot jako takových, ale zejména z hlediska ideologického. Jednotlivé 

části kulturního života dohromady tvořily ucelený soubor ideologických nástrojů, mezi které 

patřila agitace, propaganda, osvěta, věda, školství a samozřejmě také umění.6 Každá z těchto 

složek sloužila k prosazování ideálů, k ovlivňování vědomí obyvatel a k upevňování statutu 

quo. Zcela přirozeně v období vlády komunistického režimu existovaly preferované 

a tolerované kulturní formy a projevy, stejně jako projevy zcela neakceptovatelné. Každá 

ze zmiňovaných oblastí kulturního života měla plnit jasně stanovené cíle, k jejichž dosažení 

byly využívány různé způsoby. 

Výraznou složkou, která sehrávala roli v rámci kulturní politiky během celého období 

od roku 1948 až do roku 1989, byly také umělecké svazy, které sdružovaly „profesionální“ 

umělce. Ti na nich byli existenčně závislí. Svazy mohly některé žadatele o členství odmítnout, 

určovaly výši honorářů a rozhodovaly o rozsahu a podobě umělecké činnosti svých členů. 

Současně bylo možné pouze prostřednictvím svazu dosáhnout na výhody, které režim umělcům 

nabízel.7 Ovlivňování kultury tedy nebylo jen na komunistické straně a zřizovaných institucích, 

ale velmi dobře fungovaly také kontrolní mechanismy uvnitř režimem ovládaných 

profesionálních organizací. Výhody, které z členství v příslušném svazu pro umělce vyplývaly, 

 
3 Adamová, 2001, heslo: kulturní politika. 
4 Knapík, 2006, s. 7-8. 
5 Práce se detailněji zabývá institucionálním dohledem v oblasti populární hudby v kapitole Populární hudba. 
6 Kaplan, 2008, s. 259. 
7 Kusák, 2019, s. 470.  
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byly tak výrazné a činnost bez členství natolik omezená, že profesionálům, kteří se umělecké 

činnosti chtěli věnovat, nezbývalo než si o členství zažádat. 

Vývoj a proměny kulturní politiky v šedesátých letech 

Ve vývoji kulturní politiky ve sledovaném období existuje hned několik zásadních 

milníků. Jedním z těch symbolických je smrt dvou významných představitelů komunistického 

hnutí Klementa Gottwalda a Josifa Vissarionoviče Stalina. V souvislosti s kulturou byla po 

smrti Stalina čím dál častěji zdůrazňována neudržitelnost stalinského pojetí kulturní politiky 

potažmo kultury obecně, které bylo prosazováno právě za jeho (a Gottwaldovy) vlády. Proti 

tomuto modelu protestovaly mj. tvůrčí svazy a velmi výrazně nesouhlas zazněl z úst samotných 

komunistů například během II. sjezdu Svazu československých spisovatelů v roce 1956.8 

Ze strany spisovatelů bylo požadováno odstoupení od bezbřehého sloužení moci a vytvoření 

prostoru pro svobodnou tvorbu.9 Přestože se mohlo zdát, že dojde k uvolnění poměrů v kulturní 

oblasti a přesto, že o redefinování kulturních principů a pravidel usilovali také zastánci 

komunistického přístupu, konec padesátých let byl ve znamení snah o zpřísňování dohledu nad 

kulturní sférou. 

Snahy o kontrolu umělecké oblasti byly politického i ideologického rázu. V praxi bylo 

ustanoveno mnoho administrativních postupů a docházelo také k různým zásahům nejen proti 

dílům samotným, ale také proti kulturním periodikům.10 Nebylo podstatné pouze ovládání 

kulturní tvorby, ale důležitá byla i kontrola toho, jak se o kultuře a umění pojednává. 

Za zásadní moment lze považovat další ze sjezdů, a to Sjezd socialistické kultury, který 

se konal v červnu roku 1959 a který měl být potvrzením a demonstrací upevňování poměrů 

v oblasti kultury.11 Během sjezdu měly být položeny základy pro ideově jednotnou podobu 

socialistické kultury, jejímž cílem bylo přispět k vítězství socialistického života.12 Předchozí 

protesty a snahy o uvolnění poměrů byly tedy opět vyhodnoceny jako nepodstatné a čelní 

představitelé kulturní politiky rozhodli o dalších zpřísněních. 

Přestože byly politické snahy o kontrolu v oblasti kultury výrazné, nebyly uplatňovány 

dlouho – tyto rychlé změny jsou jasným důkazem nestálosti kulturní politiky, která 

se projevovala hned v několika údobích komunistické vlády. Počátek šedesátých let znamenal 

 
8 Mervart, 2015, s. 12. 
9 Bednařík a kol., 2011, s. 284. 
10 Franc, Knapík, 2013, s. 111-112. 
11 Franc, Knapík, 2013., s. 112. 
12 Sjezd socialistické kultury: sborník dokumentů, 1959, s. 12. 
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hospodářské ochlazení a spolu s pokračující kritikou stalinismu umožnil částečnou liberalizaci 

kultury.13 V roce 1960 byl v zemi vyhlášen socialismus a spolu s ním se začaly objevovat také 

první návrhy, které se zabývaly proměnou kulturní politiky a které přicházely od vrcholných 

stranických ideologů.14 V oblasti kulturní politiky tak docházelo k uvolnění, 

resp. k zefektivnění přístupu k umělcům a jejich tvorbě. 

Nové pojetí kulturní politiky bylo rozsáhle diskutováno v roce 1962 na XII. sjezdu KSČ, 

kde bylo zdůrazněno, že je třeba následovat určité principy – takové, které budou pomáhat 

budovat socialismus a budou v občanech probouzet socialistické cítění. Současně se však 

hovořilo o nutnosti změny ideologického působení strany. Cílem bylo vzbudit vlastní iniciativu 

v samotných umělcích jinou formou než skrze zákazy a příkazy. Usnesení ze sjezdu zároveň 

pojednávalo o nových přístupech a formách v umělecké oblasti a o jejich podněcování 

v umělcích ze strany KSČ.15 

Bylo zřejmé, že přísné restrikce a násilné směřování tvorby nemůže umělcům 

dostačovat a nemůže pro ně být zajímavé. Umělci si bezpochyby přáli otisknout do svých děl 

určitých způsobem sebe samotné, tvořit bez svázaných rukou, chtěli uplatňovat nové postupy 

apod. – to vše jim, za určitých podmínek, měla nová kulturní politika umožnit. 

Pražské jaro 1968 

S nástupem Alexandra Dubčeka do funkce 1. tajemníka ÚV KSČ roku 1968 docházelo 

pozvolna také k avizované proměně kulturní politiky. První změny byly shrnuty v textu 

Akčního programu ÚV KSČ z dubna 1968, ve kterém pasáž s názvem Humanistické poslání 

kultury uváděla mj. také informace o tom, že kultura nemá sloužit jen ekonomickému rozvoji 

státu a k podpoře politiky, ale má podporovat rozvoj demokracie a svobody a především pak 

má podporovat člověka jako individuum a jeho sociální vztahy.16 Tyto teze byly velmi liberální 

a doposud nemyslitelné, představovaly velký posun od původních funkcí kultury a nabízely 

výraznou reformu kulturní politiky. Mj. mělo dojít k nahrazení cenzury důvěrou, měla být 

umožněna diskuze mezi tvůrci a představiteli strany apod.17 Jednalo se o podstatnou součást 

tzv. pražského jara, během kterého se právě kultura stala výrazným dějištěm reforem a oblastí, 

 
13 Franc, Knapík, 2013, s. 113. Liberalizace kulturní produkce pak byla naprosto zřejmá v první polovině 

šedesátých let a směřovala k pražskému jaru, viz níže. Srov. Bednařík a kol., 2019, s. 305. 
14 Mervart, 2015, s. 12. 
15 Mervart., s. 13-14. 
16 Mervart, 2015, s. 17-19. 
17 Mervart, 2015, s. 19. 
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která pozitivní změny promovala ve velkém rozsahu. Vše se ale změnilo s příchodem srpna 

1968 a s invazí vojsk Varšavské smlouvy. 

Po srpnu 1968 z některých stran proudily sliby o zachování reformních snah, bylo však 

poměrně brzy patrné, že k tomu v původně zamýšlené míře nedojde. Někteří politici se snažili 

dodržet body, které se týkaly kultury a mediálního prostředí stanovené v Akčním programu, 

nicméně pro jiné znamenaly v kontextu ostatních událostí pouhé výdobytky.18 Většinově pak 

nebyly tyto body přijatelné, a proto se od nich postupem času upouštělo. 

Kulturní politika v období normalizace 

Zcela nové kulturní koncepty pak byly přijímány během normalizačního období. Nástup 

Gustáva Husáka do funkce s sebou přinesl úvodní vlnu čistek, ke kterým docházelo také 

v oblasti kultury, a to v orgánech státních i stranických a také v kulturních institucích.19 Čímž 

bylo zajištěno opouštění reformních myšlenek a podpora nově nastolených pořádků.  

Ve dvacetiletém normalizačním období bylo kultuře přisuzováno hned několik rolí, 

které měla naplňovat a které byly různě formulovány. Především měla sloužit budování 

společenského zřízení, neměla za každou cenu zpracovávat politická témata, ale jejím cílem 

mělo být podpoření budování socialistické společnosti.20 

Zcela přirozeně se normalizační pojetí kultury a kulturní politiky výrazně lišilo od pojetí 

z období pražského jara. Přestože se v obdobných intencích zdůrazňoval rozvoj člověka jako 

jedince a měla být podporována jeho všestrannost a uplatnění v moderní společnosti, současně 

měla být kultura především jedním ze základních kamenů výstavby socialistické společnosti.21 

Cílem politiků v této době bylo především udržení určitých společenských poměrů, které měly 

prostupovat všemi sférami života, tedy i životem kulturním. Politikové neměli zájem 

o „vyvolání nadšeného souhlasu“,22 jako spíše o poklidný rozvoj socialismu, kterému se mělo 

obyvatelstvo podvolit a proti kterému nemělo být protestováno. Jedním z nástrojů, které 

využívali k dosažení tohoto cíle, bylo umožnění konzumního životního stylu, který zahrnoval 

mimo jiné částečné přijímání populární kultury.23 

 
18 Mervart, 2015, s. 24-25. 
19 Otáhal, Nosková, Bolomský, 1993, s. 116. 
20 Houda, 2014, s. 61. 
21 Mervart, 2015, s. 39-40. 
22 Machek, in Bílek 2010, s. 10. 
23 Machek, in Bílek 2010, s. 10. 
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Také v tomto období existovala řada právních ukotvení, konalo se mnoho sjezdů 

a zasedání, které se zabývaly kulturním životem a jeho regulováním. Mezi zásadní momenty 

patří například seminář z roku 1976, který se zabýval XV. sjezdem KSČ a otázkami kulturní 

politiky, jehož hlavními tématy byla koncepce a zadání specifických úkolů, které se měly stát 

základem rozvoje socialistického umění.24 Důležitým předpokladem pro tvorbu byla v dané 

době komunistická stranickost,25 přičemž bylo zdůrazňováno, že tvorba v intencích 

marxisticko-leninské koncepce umožňuje tvůrcům zachovat si individualitu a že neomezuje 

tvůrčí svobodu umělců.26 V podstatě bylo opět stanoveno a obecně proklamováno již 

zmiňované rozvíjení státu pomocí kultury, a to zejména s ohledem na budování socialismu 

a jeho podporování. 

Populární kultura 

Populární kultura je: „(…) označení komplexu jednání a prožívání, resp. mediálních 

produktů k nim vedoucím, které bývají většinou hodnoceny jako triviální, intelektově 

nenáročné, či dokonce ohrožující vkus majoritní společnosti.“27 

Populární kultura může být ve společnosti vnímána ambivalentně, jako pozitivní 

i negativní fenomén, často je spojována s částí populace, která nedisponuje ekonomickým 

(a ani kulturním) kapitálem. Nemusí se jednat pouze o obsahy, které jsou distribuovány 

masovými médii, ale také o formy volnočasových aktivit atd.28 Tato práce se věnuje oblasti 

populární kultury, která souvisí s masovými médii a s produkcí obsahů, jež jsou jejich 

prostřednictvím šířeny, jelikož do této kategorie spadá oblast populární hudby. 

Populární kultura je výrazně definovaná publikem – lidmi, kteří ji přijímají, a o její 

formě v pravém slova smyslu lze hovořit zejména ve spojitosti s rozvojem masových médií, se 

vznikem kulturního průmyslu a s procesy industrializace a urbanizace, které jsou spojovány 

s 19. stoletím.29 

 

 
24 XV. SJEZD KSČ A OTÁZKY KULTURNÍ POLITIKY. Materiály ze semináře pořádaného 28. a 29. října 

1976 v Hradci Králové. Praha: Horizont, 1977, s. 9. 
25 XV. SJEZD KSČ A OTÁZKY KULTURNÍ POLITIKY. Materiály ze semináře pořádaného 28. a 29. října 

1976 v Hradci Králové. Praha: Horizont, 1977, s. 56. 
26 XV. SJEZD KSČ A OTÁZKY KULTURNÍ POLITIKY. Materiály ze semináře pořádaného 28. a 29. října 

1976 v Hradci Králové. Praha: Horizont, 1977, s. 16-17. 
27 Reifová, 2004, s. 115. 
28 Reifová, 2004, s. 116. 
29 Machek in Daniel, Kavka, Machek, 2013, s. 88. 
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 Lidová kultura Populární kultura Elitní kultura 

Šíření Ústní Masmédii Omezené 

Posluchači 
Malá, homogenní a 

blízká skupina 

Velká a vzdálená 

skupina 

Malá a vzdálená 

skupina (dílo je 

vytvářeno, aby trvalo 

„navěky“) 

Autor 

Neznámý; postava 

vyprávěče 

zprostředkovává to, co 

posluchači očekávají 

Neznámý nebo známý 

(pop); zprostředkovává 

to, co posluchači 

očekávají 

Známý a významný 

pro pochopení příběhu; 

předkládá posluchači 

svůj osobní pohled 

Téma 
Odráží očekávání 

posluchačů 

Odráží a formuje 

očekávání posluchačů 

Snaží se formovat 

očekávání posluchačů 

Funkce Kulturní kontinuita 

Oddych a ujištění o 

správnosti stávajících 

vzorců myšlení 

Snaha přehodnotit 

stávající vzorce 

myšlení 

Tabulka č. 1: Typologie kultury, Lausé, Nachbar, 1992, s. 18.30 

Jak je patrné z Tabulky č. 1 mezi kulturou lidovou, populární a elitní jsou významné 

rozdíly, a to zejména v souvislosti s publikem. Právě publikum (obecenstvo, posluchači, 

čtenáři) je pro populární kulturu zásadní a definuje podobu její tvorby. Populární kultura se 

pokouší působit na velkou a vzdálenou skupinu, která je tvůrcům neznámá, snaží se tedy 

zasáhnout co největší počet příjemců, čemuž musí přizpůsobovat podobu sdílených obsahů. Ty 

mají být nenáročné, oddychové, mají korespondovat s každodenním životem a potvrzovat jeho 

správnost, jejich cílem není podněcování ke změnám ani aktivizace mas. Populární kultura je 

tedy přirozenou součástí běžného života, který schvaluje a podporuje v jeho aktuální podobě. 

K tomu přispívá také způsob šíření, který je realizován skrze masová média, která umožňují 

distribuci obsahů směrem k velké skupině příjemců. 

Populární kultura v Československu 

Počátky kulturní produkce po Únoru 1948 musely zcela přirozeně následovat sovětský 

model. Ten v daném období stavěl především na základech socialistického realismu. Jeho 

tradiční pojetí však nemohlo obstát, a proto měl představovat určitou fúzi, jež měla sestávat 

ze sovětských vzorů. Současně měly být zohledněny domácí tradice, kulturní dědictví, měly do 

něj být tedy zakomponovány také prvky české lidové a částečně i národní kultury. Úspěch se 

však nedostavil a tento směr byl poměrně záhy po svém vzniku nahrazen populární produkcí.31 

 
30 Citováno dle Daniel, 2016, s. 15. 
31 Machek in Bílek, 2010, s. 10. 
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Na přelomu padesátých a šedesátých let se objevil příznivý trend opouštění 

konzervativní formy socialistického realismu, byl dán prostor nezávislé nonkonformní tvorbě, 

vznikala divadla malých forem.32 Současně docházelo také k částečnému přísunu informací 

a kulturních vlivů ze „Západu“.33 

V období demokratizace socialismu se česká kultura mohla poměrně výrazně rozvíjet, 

a přestože oficiálně stále platily limity sociálního realismu, vznikalo mnoho nových 

uměleckých děl, které se touto doktrínou nenechaly svazovat a omezovat.34 

Období normalizace nepřineslo obrodu sociálního realismu, ale několik odlišných 

kulturních proudů. Bylo možné setkat se s oficiální kulturou, masovou zábavou, alternativou 

a undergroundem. Umění již nemuselo „oficiálně“ sloužit režimu a jeho zájmům, ale jistou 

službu režimu poskytovat muselo. Tzv. umění pro umění, tedy tvorba, která nenesla žádné 

ideologické myšlenky a nepropagovala socialistické hodnoty, nenastavovala zrcadlo 

pracujícímu člověku, bylo vnímáno jako úpadkové a zcela nevhodné.35 

Během normalizace se obnovila kontrolní role různých uměleckých organizací, 

současně docházelo k plnění předepsaných forem. Masová kultura se stala velmi oddechovým 

a konzumním produktem, cílovou skupinou byli průměrní občané, kteří ochotně přijímali 

nabízenou zábavu, která se na první pohled jevila jako neideologická. Přesto režim do kultury 

dokázal propagandistické metody a mechanismy vkládat, a to zejména prostřednictvím 

populárních umělců.36 

Právě v období normalizace zažila populární kultura výrazný rozmach, rozšířila se 

seriálová i hudební produkce, přičemž obě tyto oblasti obsahově kopírovaly každodennost 

a zabývaly se běžnými, a pro občany srozumitelnými, známými, tématy. Právě v tematice byla 

zakotvena obliba, publikum se dokázalo s hudbou nebo seriálem ztotožnit, protagonisté řešili 

stejné radosti a strasti, měli stejné vybavení domácnosti, dovolenou trávili obdobným 

způsobem, a i jejich děti řešily stejné problémy.37 

Vedení země během normalizace pochopilo, že kýženou „normálnost“ musí občanům 

určitým způsobem prezentovat, že není možné dosáhnout socialistických cílů skrze příkazy 

 
32 Rataj, 2010, s. 167 
33 Rataj, 2010, s. 171. 
34 Rataj, 2010, s.193. 
35 Rataj, 2010, s. 423-424. 
36 Rataj, 2010, s. 424. 
37 Kolář, Pullmann, 2016, s. 42-43. 
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a zákazy, a právě proto se uchýlilo k ideologickému působení skrze populární kulturu, jejíž 

přijetí mělo ve výsledku příznivý efekt stabilizace společnosti.38 

Oficiální kultura vznikala a byla distribuována zcela pod dohledem KSČ. Strana si 

kladla za cíl podporovat pouze tvorbu, které vycházela z leninských zásad, byla založena na 

principech socialistického realismu a aktivně se podílela na podpoře socialismu, a to především 

v rámci boje proti kapitalismu. V reálné praxi pak ale prostor dostávala zejména kultura 

apolitická a ideově nevyhraněná, která měla konzumentům přinést především potěchu.39 

Populární hudba 

Moderní populární hudba40 je jedním z typů nonartificiální hudby a vyvinula se 

spojením tradičních pojetí evropské populární hudby s vlivy afroamerické kultury a jazzu. 

Současně v ní mohou být patrné také vlivy dalších etnik. Dobově se z moderní populární hudby 

vydělovaly zejména dva hlavní proudy (žánry): pop music a rock.41 

Populární hudba jako taková je produktem dvacátého století. Lze říci, že stojí v opozici 

proti hudbě vážné, proti vysokému umění, ke kterému nemohou všichni lidé dospět 

a zorientovat se v něm. Na její dynamický vznik měl, kromě spojení výše zmiňovaných pojetí 

hudby, velký vliv především rozvoj masové komunikace, sdělovacích prostředků a zvukového 

záznamu.42 Právě sdělovací prostředky narušily jednotu času a místa a umožnily poslech hudby 

z druhého konce světa, její šíření, zvyšování její obliby, popularity, a právě díky nim se mohla 

populární hudba ve svém, velmi širokém, rozsahu rodit. Snazší reprodukce hudby díky 

zvukovému záznamu – magnetofonovým páskám, aj. podporovala šíření v nebývalé míře 

a přispěla k popularizaci hudby jako takové. 

Do kategorie populární hudby pak spadaly především skladby, které byly vytvářeny 

profesionálně, případně částečně profesionálně, skladby nižšího rozsahu, které měly jednodušší 

strukturu, byly vytvářeny v rámci určité formy a svým obsahem byly přístupné posluchačům 

v co nejširším spektru, přičemž současně měly být nějakým způsobem funkčně spojitelné 

s životem posluchačů.43 Vznikaly skladby tzv. hlavního písničkového proudu44, skladby 

 
38 Kolář, Pullmann, 2016, s. 43. 
39 Rataj, 2010, s. 425. 
40 Podle výkladu z roku 1980. 
41 Poledňák, 1980, s. 233, heslo: moderní populární hudba. 
42 Dorůžka, 1997, s. 15-20. 
43 Poledňák, 1980, s. 311, heslo: populární hudba. 
44 Další označení populární hudby. 
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každodenního charakteru, jejichž existenci zapříčiňovala „objektivní společenské potřeba“.45 

Ta se objevila díky zmiňovaným všudypřítomným sdělovacím prostředkům, skrze které bylo 

možné hudbou doprovázet jakoukoliv část dne, potažmo života. Na přítomnost hudby si člověk 

velmi snadno zvykl a její přijímání se pohybovalo na škále od povšechného registrování až po 

intenzivní prožitek. Aby se mohla hudba vyskytovat v každé sféře života, musela být také častá 

její produkce, skladby tak vznikaly standardizovaným způsobem ve velmi rychlém tempu.46 

Další podstatnou charakteristikou populární hudby je, že se nepokouší v posluchačích 

vzbudit nutně estetické cítění, nenutí k určitému hlubokému prožitku, ale cílí především na 

okamžitý prožitek, na citové zaujetí. K dosažení těchto cílů se snaží, jak bylo zmíněno, ztotožnit 

s posluchači, využívá jakékoliv denní podněty, kterými se může publiku přiblížit.47 

Vzhledem k tomu, že tvorba Karla Gotta se žánrově neřadí do rocku, je vhodné zmínit 

oblast pop music a její specifika. Pojem pop music označoval celou škálu hudebních projevů, 

funkčně se pak vztahoval spíše k poslechové hudbě nežli k hudbě taneční, a proto se u pop 

music zdůrazňovala důležitost interpreta, pozornost se upínala na jeho projev a vystupování, na 

jeho osobnost. Žánrově bylo možné do této kategorie zařadit hitovou produkci, šansony, 

písničky malých scén, party sound, a určité jazzové projevy.48 Právě v oblasti pop music byl 

Karel Gott výrazným interpretem, jeho tvorba je z velké části založena na jeho osobnosti, jeho 

charismatu i na jeho životním příběhu, přičemž do kategorie pop music spadá i díky žánrové 

charakteristice. Image interpreta byla něčím zcela novým, jednalo se o přesun zájmu 

ke zpěvákovi nebo zpěvačce, dalo by se říct až k tzv. pěvecké hvězdě, se kterou se mohli 

posluchači ztotožňovat a ke které mohli vzhlížet.49 

Institucionální dohled v oblasti populární hudby 

Nad oficiálními umělci bděly režimem zřizované instituce, a to jak centrálně, tak na 

krajských a místních úrovních. Institucionální dohled byl v daném období velmi důležitý, 

jelikož formoval hudební produkci. Stát se pokoušel o vytvoření propracovaného systému, 

který měl zajišťovat kontrolu nad formou i obsahem, na jehož vytvoření pracoval již od února 

1948. Mezi tehdejší instituce, které dohled vykonávaly, patřil například Svaz českých 

skladatelů, Hudební a artistická ústředna, na místních úrovních pak měly své povinnosti místní 

 
45 Dorůžka, 1987, s. 37. 
46 Dorůžka, 1987, s. 37. 
47 Kotek, 1990, s. 12. 
48 Poledňák, 1980, s. 311, heslo: pop music. 
49 Kotek, 1990, s. 277. 
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národní výbory, které zodpovídaly za ideologickou nezávadnost hudby. Také organizace, které 

zaměstnávaly hudebníky, musely vést jejich evidenci a vykonávat dozor nad jejich činností. 

V rámci samotných hudebních těles byli jmenováni vedoucí, kteří byli také odpovědní 

nadřízeným orgánům. Mezi vyšší instance pak patřilo ministerstvo, které se v dané době této 

sféře věnovalo, a ÚV KSČ.50 

Významnou součástí kulturní politiky Československa, která se přímo dotýkala oblasti 

populární hudby, byl také tzv. agentážní systém – systém státem zřizovaných agentur, které 

zprostředkovávaly a zaštiťovaly hudební produkci a hudební vystupování. Ústřední agenturou 

tohoto typu byla na území Československa od roku 1962 agentura Pragokoncert, která 

pokračovala v aktivitách Ministerstva školství, Hudební a artistické ústředny, která fungovala 

od roku 1948 a zanikla v roce 195751, a také Hudební a divadelní agentury.52 Tyto instituce se 

zabývaly nejen samotným zprostředkováním, ale také prací s umělci s ohledem na politicko-

ideovou obsahovost a věnovaly se také metodicko-dramaturgické práci.53 

Pragokoncert neboli Československá hudební a divadelní agentura, byl státní agentura 

monopolního charakteru54, zprostředkovával umělecká vystoupení také v zahraničí a stejně tak 

byl zodpovědný za zahraniční vystoupení realizovaná v Československu a bděl nad činností 

krajských uměleckých agentur. Ty měly povinnost nejen vůči Krajským národním výborům, 

pod které spadaly, ale také vůči umělcům, kterým musely zajišťovat finanční a materiální 

náležitosti, současně však u umělců také hodnotily a schvalovaly podobu jejich vystoupení 

a tvorby, tedy jsou-li jejich projevy shodné s ideovostí socialistického zřízení.55 

Pokud chtěli umělci své ambice naplňovat v souladu se zákonem, museli být součástí 

agenturní sítě, v opačném případě by vystupovali ilegálně a hrozily by jim významné postihy. 

Aby mohl být umělec zaevidován, musel získat kvalifikaci, kterou udělovala komise na základě 

kvalifikační zkoušky jinak také označované jako přehrávka. Komise byly tvořeny úředníky 

a měly být vždy doplněny hudebním profesionálem, často se však stávalo, že hodnotitelé měli 

nižší odborné vzdělání a kvalifikaci než přezkušovaní, a tedy z odborného hlediska nebyly 

výsledky přehrávek příliš validní.56 Smyslem těchto kvalifikačních zkoušek však nebylo 

 
50 Houda, 2014, s. 38-43. 
51 Český hudební slovník [online], heslo: Hudební a artistická ústředna. Ústav hudební vědy Filozofické fakulty 

Masarykovy univerzity, 2017. [Cit. 8. 10. 2020]. Dostupné z: 

https://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php 
52 Blüml in Poledňák, 2007, s. 45. Černušák, 1965, s. 354, heslo: Pragokoncert. 
53 Blüml in Poledňák, 2007, s. 45. 
54 Černušák, 1965, s. 354, heslo: Pragokoncert. 
55 Blüml in Poledňák, 2007, s. 46. 
56 Blüml in Poledňák, 2007, s. 46. 

https://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php
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zjištění odborné způsobilosti, ale především kontrola předkládaného obsahu, případně postoje 

samotných umělců, jejich smýšlení a jejich sounáležitosti. 

Další z důležitých institucí je Pražské kulturní středisko, které bylo ustaveno v roce 

1962 v rámci Obecního domu a stalo se agenturou, jež měla zastřešovat estrádní umělce 

a lidové hudebníky především v Praze a s určitým dosahem také mimo ni. Jako jiné agentury 

měla na starost kvalifikace umělců, evidenci, zprostředkovávání vystoupení, tvorba pořadů 

apod. Mj. do kompetence PKS spadalo také vydávání kvalifikací novým bigbeatovým kapelám, 

za které se na PKS snášela kritika ze strany státní moci, jež měla pocit, že jsou úředníci příliš 

benevolentní a povolení udělí prakticky komukoliv.57 

V rámci kontrolních mechanismů velmi výrazně posílila ke konci padesátých let také 

role pořadatelů hudebních vystoupení, kteří byli nově spoluzodpovědní za ideologickou 

správnost a za úroveň daného představení. Pořadatel musel žádat o povolení akce nejméně čtyři 

týdny před jejím konáním a musel předložit také úplný seznam písní, které budou během 

vystoupení reprodukovány. Žádné jiné skladby nemohly na koncertě zaznít.58 Živá hudební 

produkce tak byla také poměrně efektivně kontrolována, jelikož pořadatelům akcí hrozily 

významné postihy v případě, že by bylo vystoupení jakkoliv závadné a v nesouladu se státním 

zřízením. 

Důležité postavení měl v rámci produkce a šíření populární hudby samozřejmě také 

národní podnik Supraphon,59 ze kterého byla postupem času vyčleněna společnost Opus a také 

společnost Panton, přičemž tyto tři subjekty měly možnost ovládat československý trh, v rámci, 

kterého pak byly k dispozici pouze hudební produkty, které byly schváleny dobovou 

ideologickou cenzurou.60 

Kontrolní mechanismy, které KSČ nastavovala v souvislosti s hudební produkcí, byly 

velmi propracované, přesto však existovala alternativní hudební tělesa, která během let 

komunistické vlády vystupovala. Práce se nezabývá alternativní hudební scénou, ale soustředí 

se na mediální obraz interpreta, který byl hlavní tváří mainstreamového hudebního proudu. 

Z toho důvodu se práce alternativní umělecké scéně nevěnuje.  

 
57 Ledvinka, Svatošová, 2002, s. 177-181. 
58 Houda, 2014, s. 47-48. 
59 Gössel, 2006, s. 213. 
60 Danko, 2012, s. 33. 
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Karel Gott 

„Karel vyprodával velké haly a koncertní sály a já byla pyšná na to, že účinkuji 

v programu zpěváka, který obstál v obrovské mezinárodní konkurenci, a jeho popularita se 

v některých teritoriích rovná úspěchům těch největších světových hvězd,“61 říká Jitka 

Zelenková, která s Karlem Gottem spolupracovala a s jejímž vyjádřením by mnoho nejen 

dobových umělců, ale také hudebních publicistů a v neposlední řadě fanoušků, souhlasilo. 

Dlouhá léta trvající kariéra Karla Gotta započala okolo roku 1959 a do roku 1989 prošla 

několika fázemi a je možné zaznamenat během ní hned několik zásadních momentů, které 

se mj. promítly do obsahů dobových periodik. 

Šedesátá léta 

O umělecké kariéře snil Karel Gott odjakživa, v patnácti letech se přihlásil na 

uměleckoprůmyslovou školu, kde se chtěl věnovat malbě, nebyl však přijat. Rozhodl se proto 

pro obor elektromontérství, kterému se věnoval coby učeň v Chebu a později v pražské ČKD62 

Stalingrad, kde však příliš dlouho nepůsobil. Ve volném čase se věnoval hudbě a vystupoval 

v pražských kavárnách Vltava nebo Alfa, což jej přimělo k přehodnocení profesního zaměření, 

k ukončení učebního poměru a k podání přihlášky ke studiu oboru zcela odlišného. V roce 1960 

se stal studentem pražské Státní konzervatoře u profesora Konstantina Karenina a začal 

se profesionálně věnovat zpěvu.63 

Studium bylo pro Gottovu kariéru stěžejní. Přesto, že se zpěvu věnoval v kavárnách 

a pomalu si získával publikum, nebyly jeho schopnosti dostačující a správnou techniku musel 

nastudovat. Karenin uvedl, že když u něj Gott absolvoval první hodinu, nejednalo 

se o zvládnutý a bezchybný projev, naopak jednalo se o projev, který potřeboval technicky 

vylepšit. V tomto směru Gott pod vedením Karenina zaznamenal výrazný progres. Karenin 

mj. uvedl, že přesto, že měl Gott ve zpěvu své limity, zároveň disponoval něčím 

nadstandardním, jeho projev byl unikátní a měl v sobě jakousi „boží jiskru“ a bylo prý na první 

pohled zřejmé, že je osobnost.64 

Hudební kariéra Karla Gotta pokračovala v divadle Semafor,65 které založili v roce 1959 

Jiří Suchý a Jiří Šlitr. Gott se k uskupení přidal o několik let později a v roce 1963 vystoupil 

 
61 Kříženecký, 2015, s. 59-60. 
62 Českomoravská-Kolben-Daněk. 
63 Dorůžka, 1981, s. 222. 
64 Černý, 1966, s. 76. 
65 Sedm malých forem. 
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ve hře Zuzana je sama doma. Ani tato oblast mu neumožnila rychlý start. Osobnostmi, na 

kterých divadlo v dané době stálo, byly především Waldemar Matuška a Eva Pilarová, a právě 

jejich vystoupení si publikum žádalo. Gott si své vlastní publikum musel vyzískat, což se mu 

podařilo ve zmiňované hře, jejíž součástí byla také píseň Oči sněhem zaváté. Přesto, že se zdálo, 

že si své posluchače nenajde, došlo k opačné situaci a skladba se stala symbolem hry i zpěváka 

samotného.66 

Rok 1963 byl pro Gotta klíčový nejen, co se týče zahájení pěvecké kariéry v divadle, 

ale také co se týče soutěže popularity Zlatý slavík. V tomto roce totiž ocenění získal poprvé. 

Anketa se vyhlašovala zpětně za předchozí rok a za rok 1962 udělili čtenáři časopisu Mladý 

svět, který anketu realizoval, Gottovi pouhé tři body. O rok později, během roku 1963 

(s vyhlášením výsledku v roce 1964) získal téměř dvacet tisíc hlasů ze třiceti tisíc možných, 

přičemž v danou dobu nevydal ani jednu sólovou desku.67 Jednalo se o enormní úspěch, který 

zpěvák zaznamenal během jednoho jediného roku a který přesahoval do dalších let, během 

kterých zpěvákova popularita rostla. 

Dalším důležitým bodem v profesním životě Karla Gotta byl vznik divadla Apollo, za 

kterým stáli bratři Štaidlové a jehož založení bylo nevyhnutelné zejména proto, že v divadle 

Suchého a Šlitra se tvorba ustálila ve své kabaretní a tingl-tanglové podobě. Ta ale v dané době 

nebyla dostačující ani pro bratry Štaidlovy ani pro Gotta. Společně představili ideu projektu 

Apollo Státnímu divadelnímu studiu, které s ní souhlasilo a vznik divadla umožnilo.68 

V listopadu roku 1965 byla uvedena první hra s názvem Pouť pro dva.69 

Rok 1966 otevřel Gottovi dveře do německy mluvících zemí, díky festivalu Bratislavská 

lyra. Toho se v daném roce zúčastnil obchodní ředitel německého vydavatelství Ossi Drechsler 

a jeho setkání s Gottem odstartovalo dlouholetou česko-německou spolupráci. V německy 

mluvících zemích získával zpěvák popularitu, která se projevovala mj. v dobovém tisku, který 

o něm pojednával například jako o zlatém hlasu z Prahy nebo jako o Sinatrovi z Východu. 

Rychle získaná popularita umožnila zpěvákovi v roce 1969 absolvovat turné po více než 

60 městech Spolkové republiky Německo. V následujících letech pak jeho popularita rostla, 

získával nejrůznější ocenění, stával se pravidelným hostem hitparád i zábavních televizních 

pořadů. Celkově za svou kariéru70 natočil zpěvák pro německý trh padesát řadových alb 

 
66 Mácha, Remešová, 2004, s. 18. 
67 Černý, 1966, s. 75. Dorůžka, 1981, s. 222. 
68 Gott, 1968, s. 66. 
69 Drotárová, 2009, s. 15. 
70 K roku 2009. 



15 

 

a celkový prodej těchto nosičů přesáhl 23 milionů, přičemž tato čísla sama o sobě zcela jasně 

hovoří o enormním úspěchu v německy mluvících zemích.71 

Zcela zásadní byl pro zpěváka také rok 1967. První důležitá cesta, kterou Karel Gott 

v tomto roce absolvoval, vedla do Montrealu na výstavu EXPO 67, kde se prezentovalo 

Československo, mj. formou hudebních vystoupení členů divadla Apollo. Hudebníci si rychle 

našli své publikum a dokonce i obdivovatele. Během několika málo dní se stali hitem výstavy 

a obdrželi pozvání vystupovat v kanadské televizní show. Ještě před odjezdem dostal Gott také 

nabídku na nahrání dvou svých desek pro kanadské publikum.72 Rychlý vzestup na tomto 

zahraničním trhu byl jen předzvěstí dalších úspěchů. 

Půlroční angažmá v hotelu Frontier v Las Vegas bylo druhou důležitou událostí toho 

roku a představovalo nejen obrovskou příležitost alespoň se pokusit prosadit na zaoceánském 

trhu, ale především umožnilo celému týmu vnímat, jak funguje americké pojetí zábavy, jaké 

jsou standardy divácké show „na západě“, jak lze uchopit jevištní projev atd. Zkušenosti, které 

půlroční pobyt Gottovi nabídl, se bezpochyby zúročily během dalších let, a to v mnoha 

podobách. Co se týče prosazení se na americkém trhu, hudební hvězda zpoza Železné opony 

představovala velmi atraktivní nabídku pro americké publikum. Nabídky na spolupráci na sebe 

nenechaly dlouho čekat a Gott stál před nelehkým rozhodnutím, které mělo ovlivnit nejen jeho 

kariéru, ale především jeho tvorbu. Rozhodl se pro návrat, přičemž právě jeho původ a následné 

setrvání v zemi s represivní socialistickou vládou, definuje jeho tvorbu dodnes, stejně jako 

vnímání jeho osobnosti.73 

Na konci šedesátých let Karel Gott vystupoval po celém světě, reprezentoval 

Československo i svou jedinečnou hudební tvorbu. Během prvních deseti let působení se stal 

zpěvák hvězdou světového formátu.74 

Sedmdesátá léta 

Další dekáda byla pro Karla Gotta dekádou výzev. V sedmdesátých letech vystupoval 

jako již etablovaný zpěvák středního proudu, kterému se podařilo oslovit velmi široké 

publikum. Se svým repertoárem byl úspěšný v Československu i v zahraničí, a to v západních 

i východních zemích.  Ve snaze nepřijít o slibně se rozvíjející kariéru však musel přicházet tým 

 
71 Drotárová, 2009, s. 19-22. 
72 Gott, 1968, s. 99-102. 
73 Drotárová, 2009, s. 27-28. 
74 Drotárová, 1999, s. 9. 
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okolo Gotta se stále novými nápady, musel pružně reagovat nejen na změny v populární hudbě 

obecně, ale také na proměny publika během koncertních turné.75 

V sedmdesátých letech měl Karel Gott mezi československými zpěváky a zpěvačkami 

zcela jasně dominantní pozici a například ve sdělovacích prostředcích byl cíleně označován za 

božského. Literární teoretik a historik Petr A. Bílek dokonce popisuje v jedné ze svých prací, 

že tento atribut byl Gottovi přisuzován také proto, že některá jeho jevištní aranžmá přímo jeho 

božskost zdůrazňovala, a to od příchodu orchestru na pódium, který napodoboval příchod 

ministrantů, až po samotné „sestoupení“ Gotta shůry. Komentuje také zpěvákovu gestikulaci a 

další jevy, které podporovaly toto aranžmá.76 

V průběhu sedmdesátých let vystupovalo hudební uskupení okolo Karla Gotta 

v zahraničí velmi často, a to i přes normalizační režim, který v dané době panoval. Právě 

s normalizací souvisí jeden ze zásadních momentů kariéry nejen Gotta, ale také celého jeho 

týmu. V rámci Pragokoncertu existoval úsek Zvláštních úkolů, který schvaloval hudebníkům 

zahraniční výjezdy, které měly specificky stanovenou dobu návratu. V roce 1971, během turné 

po Německé spolkové republice, se Gott se svými spolupracovníky nevrátil v požadovaném 

čase a vzbudil tak u vedení KSČ obavy z možné emigrace. Okolo této události se vyrojilo 

množství spekulací, přičemž veškeré dění vyvrcholilo dopisem tajemníka ÚV KSČ, který byl 

adresován právě Gottovi a který sliboval, že nikdo z týmu nebude po návratu perzekvován, 

pokud se v co nejkratším možném čase vrátí do vlasti. Ze cvičné emigrace (jak sám zpěvák tuto 

aféru v minulosti nazýval) se hudebníci skutečně do vlasti vrátili a nebyli žádným způsobem 

postihnuti.77 Tato událost opět vypovídá o faktu, že Gottovo vystupování a způsob jeho 

prezentace Československa byl pro státní aparát významný a podstatnější než možná rizika 

spojená s tímto incidentem. Ba naopak, návrat Karla Gotta ze „západní“ země a jeho nezájem 

o dokončení migrace režimu spíše nahrával, jelikož svým způsobem dával najevo, že i taková 

osobnost jako Karel Gott preferuje život a tvorbu v socialistickém Československu oproti 

„západnímu“ kapitalistickému prostředí. 

V roce 1977 získal Gott titul Zasloužilý umělec, přičemž u mnohých toto ocenění, stejně 

jako zpěvákova reakce na něj – tedy jeho přijetí a oficiální poděkování vedení KSČ, vzbudilo 

odpor a bylo stvrzením Gottovy kooperace s režimem. Režim Gotta a jeho a tvorbu více než 

 
75 Drotárová, 1999, s. 37. 
76 Bílek, 2010, s. 70. 
77 Vaněk, 2010, s. 51. 
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toleroval, mimo jiné také proto, že zlepšoval státní rozpočet svými zisky z devizových 

honorářů.78 

Rok 1977 s sebou přinesl ještě jeden zásadní moment a tím byl vznik občanské iniciativy 

Charta 77, respektive jejího protipólu tzv. Anticharty. Charta 77 byla uskupením, které se 

otevřeně a veřejně vyjadřovalo k poměrům, které vládly na území Československa, 

a kritizovala nedodržování lidských práv, ke kterému docházelo. Ve snaze umlčet aktivisty 

a vzbudit v občanech pocit klidu musela politická moc jednat a výsledkem jejich práce bylo 

prohlášení, které ubezpečovalo veřejnost, že je vše v naprostém pořádku.79 28. ledna 1977 byla 

do Národního divadla svolána skupina předních československých umělců z nejrůznějších 

oblastí, kteří svou přítomností dali najevo nesouhlas s jednáním chartistů. 4. 2. 1977 se pak 

konalo v Divadle hudby setkání představitelů populární kulturní produkce, na kterém nechyběl 

ani Karel Gott, který se jako první ujal slova. Jeho projev a podpis, kterými vyjádřil souhlas 

s kulturní politikou a jednáním státu se stal kontroverzní událostí v jeho životě.80 

V roce 1979 se zpěvák účastnil významného country music Fan Fair v Nashvillu, kde 

sklidil velký úspěch a po kterém se mu hrnuly nabídky na hostování v populárních televizních 

hudebních pořadech.81 

Během sedmdesátých let se Gott realizoval také v několika nových rolích, mimo 

pěveckou kariéru. Příkladem může být jeho vlastní televizní show, hostování v zahraničních 

televizních show, realizace televizních recitálů (také v zahraničí), natočení dokumentárního 

filmu z turné, případně účinkování v celovečerním filmu, ve kterém ztvárnil hlavní roli (Hvězda 

padá vzhůru z roku 1974). Ne každá umělecká oblast však zpěvákovi vyhovovala, a proto byly 

jeho nejvýraznější úspěchy zpravidla na poli hudebním.82  

Stejně jako v letech šedesátých získal Karel Gott během sedmdesátých let řadu ocenění, 

obsazoval přední příčky v žebříčcích popularity, o kterých rozhodují posluchači, a také 

v žebříčcích prodejních, a to nejen u nás, ale také v zahraniční. Například v roce 1971 získal 

cenu za milion prodaných desek v SRN,83 o tři roky později titul Hvězda roku, který uděloval 

 
78 Remešová, Mácha, 2009, s. 102. 
79 Remešová, Mácha, 2009, s. 153-154. 
80 Pokorná, Karlík, 2002, s. 11. 
81 Drotárová, 2009, s. 17. 
82 Drotárová, 1999, s. 37. 
83 Drotárová, 2009, s. 22. 
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britský časopis Music Week84 a v roce 1977 byl zvolen nejpopulárnějším zahraničním 

zpěvákem v anketě moskevského časopisu.85 

Osmdesátá léta 

Osmdesátá léta byla pro Karla Gotta dekádou zralosti, na hudební scéně se v dané době 

pohyboval více než dvacet let, a přestože prostředí populární hudby bylo velmi proměnlivé, 

jeho úspěch neupadal. V anketě Zlatý slavík zvítězil po dvacáté a poprvé se zmínil o svém 

zájmu dát prostor také jiným umělcům. Zároveň získal v těchto letech také nejvyšší státní 

vyznamenání, kvůli kterému se stal později terčem kritiky.86 

V roce 1985 získal Gott zmiňovaný státní titul, tentokrát titul Národního umělce, a stal 

se jediným držitelem tohoto titulu v oblasti populární kultury – do té doby se Národními umělci 

stávali pouze představitelé „vysoké kultury“ – operní pěvci, vážení herci nebo spisovatelé. 

Stejně jako v roce 1977 se však zpěvák setkal mimo pochvalných reakcí také s reakcemi 

negativními – opět se jednalo o jakousi demonstraci jeho více než vřelých vztahů k vládnoucím 

autoritám.87 

Rok 1989 se stal zlomovým pro celé Československo, zejména pak kvůli listopadovým 

událostem. Také k nim se váže jeden zásadní moment Gottovy kariéry – zpěv státní hymny na 

Václavském náměstí jako povzbuzení demonstrujících davů po boku Karla Kryla.88 Památné 

vystoupení na balkoně Melantrichu bylo přijato velmi rozpačitě, po opadnutí euforie z revoluce 

pak především pak ze strany Karla Kryla.89 Symbolika, která však byla v tomto vystoupení 

obsažená je nepopiratelná, a pro další kariéru Karla Gotta měla bezpochyby svůj význam. 

Po roce 1989 byla kariéra Karla Gotta na rozcestí a mohla se ubírat dvěma směry. Mohla 

zcela zaniknout, pokud by se naplnila proroctví o tom, že jeho úspěch byl zajištěn díky službě 

režimu. Nebo se mohla nadále rozvíjet, nově v již svobodné zemi, která skýtala netušené 

možnosti. Vzhledem k tomu, jak úspěšně působil zpěvák až do své smrti v roce 2019, je zcela 

evidentní, že přestože byl pro režim šedesátých až osmdesátých let umělcem vhodným 

a přínosným, nebyl to pouze režim, co zajišťovalo Gottovu slávu.  

 
84 Drotárová, 1999, s. 48. 
85 Drotárová, 1999, s. 54. 
86 Drotárová, 1999, s. 65. 
87 Remešová, Mácha, 2009, s. 109. 
88 Remešová, Mácha, 2009, s. 140. 
89 Čermák, 1997, s. 26. 
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Mechanismy české tiskové produkce 

Média mají svou roli v každé společnosti a ve vztahu k ní mají vždy určitá specifika. 

V totalitním systému jsou tyto specifické vlastnosti utvářeny především s ohledem na 

propagandistickou funkci médií, která by měla být naplňována. Československá média nebyla 

v letech 1948–1989 výjimkou a také ona byla nástrojem, který byl využíván k prosazování pro 

režim zásadních idejí a hodnot. Na našem území fungoval mediální systém, který zaštiťoval 

periodická i neperiodická média, rozhlasové vysílání, tiskové agentury a od roku 1953 televizní 

vysílání. Systém fungoval na principu jednotného a maximálně centralizovaného řízení.90 

Ve sledovaném období existovalo hned několik státem zřizovaným úřadů, jejichž hlavní 

činností bylo vykonávání cenzurní praxe a dohled nad výslednou podobou zveřejňovaných 

mediálních obsahů. Analytická část této práce se pokouší mj. vysledovat, zda a jakým 

způsobem jsou v textech patrné cenzurní zásahy, a proto je tato kapitola pro práci nezbytná. 

Cenzurní režim v Československu 

S nástupem nového režimu, který se dostal k moci v únoru 1948, došlo také k proměně 

veřejné komunikace. Tehdejší komunističtí představitelé vlády čerpali inspiraci nejen 

v modelech typických pro totalitní režimy (základní principy byly převzaty z praxe běžné 

v Sovětském svazu), ale také ze zkušeností s mediální produkcí během nacistické okupace.91 

Cenzurní režim fungoval v Československu po celou dobu komunistické nadvlády. Pod 

dohledem byly nejen zprávy a informace, ale také umělecká díla nejrůznějšího charakteru. 

Každá z etap komunismu využívala cenzuru v jiné míře, její existence však byla patrná vždy. 

K nejvýraznějšímu uvolnění cenzurních praktik došlo během pražského jara, nicméně jednalo 

se o velmi krátkou periodu, která byla záhy ukončena okupací vojsk varšavské smlouvy, po 

které byl režim velmi výrazně zpřísněn.92 

Média neměla sloužit veřejnosti, ale výhradně KSČ a jejich posláním bylo „vyvolávat 

masový souhlas veřejnosti s politikou KSČ“,93 snahou tehdejší politické moci bylo především 

vytvoření centrálního mediálního systému, jehož hlavní činností by bylo naplňování 

mobilizační a ideologické funkce.94 

 

90 Köpplová, 2019, s. 653. 
91 Končelík a kol., 2010, s. 137. 
92 Navara, 2010, s. 33. 
93 Končelík a kol., 2010, s. 137-138. 
94 Štípková a kol. 2002, s. 16. 
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Orgány zajišťující fungování cenzurní praxe v tisku 

V prvních popřevratových letech byla kontrola médií v gesci Ministerstva informací 

a Kulturního a propagačního oddělení ÚV KSČ. Běžný denní dohled vykonával rozhlasový 

a tiskový odbor ÚV KSČ a tiskoví referenti na krajské úrovni, kteří primárně rozhodovali 

o vedení redakcí. V rámci redakce byl pak za obsahovou podobu periodika odpovědný 

šéfredaktor.95 

Ve sledovaném období pak vzniklo hned několik úřadů a orgánů, jejichž hlavní činností 

byl dohled mj. nad periodickým tiskem. Prvním z těchto orgánů byla Hlavní správa tiskového 

dohledu (dále jen HSTD), která vznikla v roce 195396 a která fungovala až do roku 1966, kdy 

byla nahrazena Ústřední publikační správou (dále jen ÚPS).97 Hlavní rozdíl mezi těmito 

institucemi spočíval v tom, že HSTD byla neveřejným orgánem, který byl podřízený vládě 

a fungoval zejména v režimu předběžné cenzury98, kdežto ÚPS měla statut úřadu, což v praxi 

znamenalo, že nemohla explicitně zakazovat šíření politicky nevyhovujících materiálů a mohla 

na ně pouze upozorňovat.99 

ÚPS zanikla následkem událostí pražského jara a na konci srpna 1968 byla založena 

nová cenzurní instituce Úřad pro tisk a informace (dále jen ÚTI) jejíž hlavní činností byl dohled 

nad médii. Instituce se příliš neosvědčila, v návaznosti na předokupační nálady nebyl na její 

pokyny brán příliš velký zřetel.100 Se změnou státního zřízení v roce 1969 přišla také změna 

cenzurních úřadů. Vznikl Český úřad pro tisk a informace101 (dále jen ČÚTI) a Slovenský úrad 

pre tlač a informácie (dále jen SÚTI), oba tyto úřady souborně zastřešoval Federální výbor pro 

tisk a informace (dále jen FVTI). ČÚTI ve své praxi využíval nástroje následné cenzury, nikoliv 

předběžné, k té se uchyloval pouze ve výjimečných případech, a kladl důraz na autocenzurní 

aktivitu pracovníků v mediálním prostředí.102 

K dalším zákonným změnám103 došlo až počátku osmdesátých let. Byl zřízen Federální 

úřad pro tisk a informace (dále jen FÚTI), do jehož kompetencí spadaly části agendy ČÚTI 

 
95 Kaplan a kol., 1994, s. 13-14. 
96 Navara a kol., 2010, s. 34. Srov. Tomášek, 1994, s. 9-10. 
97 Končelík a kol., 2010, s. 141-142. 
98 Končelík a kol., 2010, s. 139. 
99 Končelík a kol., 2010, s. 141-142. Srov. Tomášek, 1994, s. 80-81. 
100 Končelík a kol., 2010, s. 187-193. 
101 Český úřad pro tisk a informace fungoval jako cenzurní orgán v oblasti populární hudby, podrobněji se 

tomuto tématu věnuje Aleš Zapletal ve studii Role českého úřadu pro tisk a informace v kulturně politickém 

řízení populární hudby v letech 1970–1980. 
102 Končelík a kol., 2010, s. 194-195. 
103 Byl přijat Zákon č. 180/1980 Sb. 
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a SÚTI (tyto úřady v dané době vykonávaly dohled nad krajským, okresním a podnikovým 

tiskem – v roce 1988 pak zanikly zcela).104 

Cenzura v praxi 

Cenzurní zásahy, ke kterým v době komunistické vlády docházelo, byly četné a měly 

různé podoby, které souvisely s tím, který orgán měl v danou chvíli pravomoc cenzuru 

vykonávat. Například HSTD fungovala na principu předběžné cenzury, což znamenalo, že 

publikovány mohly být pouze ty obsahy, které pracovníci HSTD důkladně zkontrolovali.105 

Zveřejněny nesměly být žádné informace, které by obsahovaly státní, hospodářské nebo 

služební tajemství. Zároveň mělo být zamezeno šíření údajů, které by mohly škodit lidově 

demokratické republice a jejímu zřízení.106 

Příkladem cenzurní praxe může být zpráva vedoucího HSTD z roku 1953: „Doporučuji, 

aby Státní bezpečnost diskrétně prošetřila, zda se nejedná o provokaci. Fotografem byl Lederer. 

Pro informaci připojuji 46. číslo Vlasty. Prosím o jeho vrácení. Vedoucí HSTD, Dr. K.“107 

Spolupráce se složkami Státní bezpečnosti (dále jen StB) není překvapivá, jelikož zaměstnanci 

HSTD nemohli vykonávat zásahy proti autorům. Zpráva z roku 1953 ilustruje pro tuto práci 

velmi důležitou skutečnost, a to že cenzurním praktikám neunikly ani zdánlivě nezávadné 

časopisy lifestylového charakteru, jako byl například časopis Vlasta, jedno ze zkoumaných 

periodik této práce.108 

Co se týče deníků a týdeníků, docházelo právě u nich k velmi častým cenzurním 

zásahům. Tyto tiskoviny přinášely velké množství informací, jejich vydávání bylo pravidelné, 

a především jejich existence trvalá. Z pohledu cenzurních orgánů byl právě ve stálosti těchto 

médií zásadní problém, jelikož bylo možné je snadno šířit, kopírovat a také archivovat. Závadné 

obsahy, které byly vytištěny v papírové podobě, se mohly šířit společností 

až nekontrolovatelným způsobem, a proto bylo nezbytné právě je kontrolovat velmi důkladně. 

Kontrole podléhaly všechny součásti periodik – informační a zpravodajské texty, ale také básně 

nebo třeba křížovky.109 

 
104 Končelík, 2010, s. 209-210. 
105 Bednařík a kol. 2011, s. 258. Srov. Končelík a kol., 2010, s. 139. 
106 Navara, 2010, s. 34. Srov. Tomášek, 1994, s. 9-10. 
107 Tomášek, 1994, s. 15. 
108 Podrobněji se tomu tématu věnuje analytická část práce. 
109 Tomášek, 1994, s. 82-89. 
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Zánik HSTD znamenal proměnu v oblasti cenzurní praxe. Dříve neveřejný vládě 

podřízený orgán získal statut úřadu (přejmenován na Ústřední publikační správu, viz výše), což 

znamenalo, že nemohl explicitně zakazovat šíření politicky nevyhovujících materiálů, mohl na 

ně pouze upozorňovat.110 Počet cenzurních zásahů v letech 1965-1967 výrazně klesl, a to nejen 

díky uzákonění úřadu, ale také díky vyšší transparentnosti. Neznamenalo to však, že by 

cenzurní praktiky přestaly existovat zcela.111 

ÚPS zanikla následkem událostí pražského jara v červnu roku 1968 a tentýž měsíc 

vstoupila v platnost nová sbírka zákonů, která mimo jiné novelizovala stávající zákon 

o periodickém tisku. Novela upravovala přístup ke kontrole a řízení médií a uváděla, že 

cenzura, kterou se rozuměl jakýkoliv zásah státních orgánů proti svobodě slova a obrazu, je 

nepřípustná. Zákon112 oficiálně rušil cenzuru na území Československa.113 Uvolnění poměrů 

mělo za následek produkci zajímavějších mediálních obsahů, zvyšovaly se náklady tisku, rostla 

poslechovost rozhlasu i televize.114 

Uvolněné poměry však netrvaly dlouho a krokem k jejich zpřísnění byla novela zákona. 

Zákon ze září 1968115 opětovně uzákonil předběžnou cenzuru, upřesnil formu a fungování ÚTI 

a výrazně rozšířil systém postihů namířených proti vydavatelům.116 

K návratu předběžné cenzury jako takové nedošlo, k té se orgány uchylovaly pouze 

v případě výjimečných událostí a blížících se výročí. Využívána byla především forma následné 

cenzury, kdy velkou roli hrála autocenzurní praxe novinářských profesionálů.117 Autocenzurní 

praxe fungovala v některých případech ještě lépe než předběžná cenzura v předchozích letech. 

Autoři a redaktoři často ze strachu nezveřejňovali témata či texty, které by v běžném režimu 

byly autoritami povoleny.118  

V první polovině 70. let pak docházelo často k nuceným odchodům zkušených 

novinářů119, důraz kladený na propagandistické zaměření jednotlivých titulů výrazně 

 
110 Končelík, 2010, s. 141-142. Srov. Tomášek, 1994, s. 80-81. 
111 Končelík, 2010, s. 178. 
112 Zákon č. 84/1968, Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních 

hromadných informačních prostředcích [online] [cit. 16. 10. 2020]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1968-84. 
113 Končelík a kol., 2010, s. 187-193. 
114 Končelík, 2019, s. 657. Srov. Bednařík a kol., 2010, s. 308. 
115 Zákon č. 127,1968, Sb. Zákon o některých přechodných opatřeních v oblasti tisku a ostatních hromadných 

informačních prostředků [online] [cit. 16. 10. 2020]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1968-127. 
116 Končelík a kol., 2010, s. 187-193 srov. Bednařík a kol. 2011, s. 313. 
117 Bednařík a kol., 2010, s. 314. 
118 Tomášek, 1994, s. 154. 
119 Srov. Bednařík a kol. 2011, s. 330-331. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1968-84.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1968-127.
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ovlivňoval tematické zaměření a také kvalitu obsahů. Právě vytlačování profesionálů 

a vzdělaných lidí na okraj společnosti mělo za následek vznik alternativního veřejného 

prostoru, v rámci kterého začaly vznikat samizdatové publikace a tiskoviny. Vedení země se 

i z těchto důvodů snažilo o velmi důkladný dohled nad médii a také nad lidmi, kteří v nich 

působili. Důležitým atributem, kterým měl pracovník v médiích v dané době disponovat, byla 

především názorová spolehlivost.120 

Názorově spolehliví profesionálové pak působili v médiích v období 70. a 80. let 

stabilně, média se řídila usneseními ÚV KSČ a prosazovala politiku strany. V této době už však 

čtenáři vnímali publikované obsahy poněkud skepticky a často byla média považována za 

umělou, propagandistickou konstrukci.121 

Systém kontroly médií byl v období normalizace velmi dobře propracovaný a fungující, 

a proto od roku 1969 nedošlo k výrazným změnám. ČÚTI a SÚTI dohlížely na činnost médií, 

analyzovaly ji, hodnotily a současně dohlížely na dodržování legislativy. Hlavní aktivitou 

zastřešující organizace FÚTI byla kontrola obsahu hlavních deníků a časopisů, zpětně 

vykonával kontrolu zveřejněných obsahů, hodnotil, zda bylo vyhověno požadavkům, zda byla 

věnována dostatečná míra publicity konkrétním událostem a osobám a zda nebyla porušena 

žádná stranická nařízení. V případě, že byla, uděloval FÚTI odpovědným osobám odpovídající 

sankce, případně upozorňoval šéfredaktory na publikování nevhodných obsahů, což opět vedlo 

k velké míře autocenzury.122 

Důležitým faktorem, který hrál svou roli v oblasti cenzurní praxe, představovalo 

financování médií. Média ve sledovaném období podléhala plánovanému hospodářství. Média 

nemusela být ekonomicky soběstačná, nemusela si na své fungování vydělávat, jelikož jejich 

náklady byly hrazeny ze státního rozpočtu. Také tento aspekt byl velmi efektivním nástrojem 

kontroly a regulace médií. Periodika, kterým nebyly finance přiděleny, jednoduše nemohla být 

vydávána. Přidělovány pak byly také tiskárenské kapacity a množství papíru.123 

Důležitost médií si komunistický režim uvědomoval, a proto vyvíjel značné úsilí 

v oblasti kontroly mediální produkce. Zásahy byly z pohledu představitelů státu nezbytné a je 

zcela zřejmé, že k nim skutečně docházelo. Jedním z úkolů analytické části je zjistit, zda byly 

tyto zásahy patrné v textech, které pojednávaly o Karlu Gottovi.  

 
120 Štípková a kol, 2002, s. 18.  
121 Bednařík a kol., 2011, s. 335-336. 
122 Končelík, 2010, s. 209-210. Bednařík a kol. 2011, s. 337. 
123 Bednařík a kol. 2011, s. 259. 
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Metodologie 

Analýza diskurzu 

Humanitní a sociální vědy se v minulosti zabývaly zejména zkoumáním reality jako 

takové, nicméně postupem času došlo k posunu zájmu a předmětem analýzy se stal způsob, 

kterým je realita vytvářena v rámci jazyka, případně jiných znakových systémů. Touto změnou 

došlo k ustavení zcela nové výzkumné metody, která získala označení – diskurzivní analýza.124 

Existuje mnoho verzí analýzy diskurzu a lze říci, že mezi dva nejobecnější proudy patří 

etnometodologický a kritický, přičemž k prvnímu směru náleží primárně analýza konverzační 

a ke směru druhému kritická diskurzivní analýza.125 Pro účely práce byla zvolena metoda 

kritické diskurzivní analýzy, jelikož je v praxi častěji využívána ke zkoumání mediálních 

sdělení. 

Kritická diskurzivní analýza 

Mezi hlavní představitele kritické diskurzivní analýzy (Critical Discourse Analysis –

dále jen CDA) patří Teun van Dijk, Norman Fairclough, Gunther Kress a Ruth Wodaková 

a každý z těchto autorů přistupuje k metodě svým vlastním způsobem.126 Přesto existuje 

několik shodných rysů, ze kterých je nutné vycházet a několik základních konceptů 

a předpokladů, se kterými musí výzkumník pracovat. 

CDA se pokouší objasnit, jakou roli hraje volba jazyka a gramatických prostředků při 

tvorbě smyslu sdělení, tj. co se pokouší skrze jazyk tvůrce zakódovat do sdělení a k čemu se 

tím snaží příjemce přimět. Předpokladem je, že tvůrce sdělení má za cíl přesvědčit příjemce, 

aby k události obsažené ve sdělení přistupoval určitým způsobem.127 Tento pohled vychází 

především ze skutečnosti, že jazyk neslouží pouze k popisu a pojmenování jevů a věcí, ale také 

k vytváření konceptů. Tyto jazykem vytvořené koncepty se mohou vztahovat k ideologiím 

a podílet se na tvorbě nerovných mocenských vztahů, které má právě CDA pomoci 

odhalovat.128 CDA vychází z lingvistiky a zkoumání ideologické funkce jazyka je založeno na 

znalosti gramatiky, morfologie apod., nicméně k detailnímu pochopení vztahů mezi jazykem 

 
124 Zábrodská, 2009, s. 67. 
125 Schneiderová, 2015, s. 17. 
126 Zábrodská, 2009, s. 74. 
127 Machin, 2012, s. 1. 
128 Fairclough, Mulderrig, Wodak, 2011, s. 358. 
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a ideologií nestačí zkoumat tyto aspekty sdělení, ale je nutné zaměřit se také na společenské, 

politické a ekonomické kontexty, jelikož obojí zmiňované existuje dialekticky.129 

Pro úspěšnou aplikaci metody kritické diskurzivní analýzy je stěžejní uchopení pojmu 

diskurz. Moderní pojetí diskurzu představil v šedesátých letech 20. století Michel Foucault, 

který diskurz popisuje jako anonymní jev, který prostupuje všemi texty, které mohou být 

nalezeny v rámci jednoho pole poznání (epistémé). Foucault uvádí, že výzkum diskurzu 

nepovažuje za zásadní pouze autorství textů, ale spíše větší celky výpovědí, které se k určitému 

tématu váží a také vztah dané výpovědi k výpovědím dalším.130 Toto je základní uchopení 

pojmu, které je rozvíjeno dalšími autory, přičemž jednotlivé přístupy k diskurzu se mohou lišit. 

Opakovaně se objevující definicí je, že diskurz je nástrojem sociální konstrukce 

reality131 a určitá pravidla, která diskurz stanovuje, pak omezují, o čem je a není možné 

vypovídat. Zároveň jsou tato pravidla utvářena jednotlivými výpověďmi a praktikami. Diskurz 

je vždy nějakým způsobem podmíněn sociálně, jelikož každá společnost rozhoduje o tom, jaký 

typ informací se do diskurzu dostane a promítne a jaký typ nikoliv. Přítomnost určitých 

informací v diskurzu je podporována, jiná může být zakazována.132 Toto uchopení pojmu 

se jeví jako nejvhodnější pro účely práce, jelikož jedním z cílů práce je zjistit, jaké informace 

se v textech objevovaly a které nikoliv. 

Diskurz podle Fairclougha a Wodakové může být chápán jako forma sociální praxe 

a v tomto pojetí je důležité věnovat pozornost existenci dialektického vztahu mezi událostí, 

institucí a sociální strukturou. V praxi tento dialektický vztah znamená, že událost je formována 

 
129 Zábrodská, 2009, s. 75. 
130 Trampota, 2010, s. 170. 
131 Sociální konstruktivismus nebo také teorie sociální konstrukce reality je pojem, který velmi výrazně rozvinula 

kniha Bergera a Luckmanna z roku 1967 s názvem The Social Construction of Reality. Přestože jsou i jiní autoři, 

kteří se podobnými koncepty zabývali dříve, teorie vysvětlená právě Bergerem a Luckmannem patří mezi 

nejčastěji citované. Ve své podstatě pojednává o tom, že společenskou realitu neboli skutečnost utváří lidé, přičemž 

titíž lidé také společenskou realitu určitým způsobem interpretují. Na teorie o konstrukci reality zcela přirozeně 

reagují teoretikové masové komunikace, pro které tato představa souvisí s reprezentací skutečnosti v médiích, 

a tedy s mechanismy vlivu médií na konstruování reality. Myšlenka vlivu masových médií na vnímání skutečnosti 

již byla mnohokrát zkoumaná, například v rámci teorie propagandy a ideologie, v oblasti masově mediálního 

zpravodajství, ale také v zábavě, spotřební kultuře a v procesu vytváření veřejného mínění. Pojem sociální 

konstrukce je vztahován k procesu, během kterého jsou události, ale také osoby, hodnoty nebo myšlenky a postoje, 

nejprve nějakým způsobem interpretovány a až později je jim přiřazena určitá důležitost. Podle McQuaila 

lze konstatovat, že média poskytují určité materiály, na základě, kterých společnost konstruuje realitu. Tyto 

materiály nabízí určité významy, nicméně příjemci mediálních obsahů o nich mohou uvažovat, případně je zcela 

odmítnout. Přestože jsou mediální obsahy prezentovány jako objektivní, nikdy objektivní ve své podstatě být 

nemohou, jelikož všechna fakta jsou určitým způsobem interpretována. (McQuail, 2009, s. 113-114) 
132 Srov. Trampota, 2010, s. 171. Sedláková, 2014, s. 432. 
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institucemi, situacemi a sociálními strukturami a současně tato událost formuje je. Lze tedy říci, 

že diskurz je formující, stejně jako je formován.133 

Složitost uchopení pojmu diskurz zdůrazňují výzkumníci velmi často a také Fairclough 

uvádí, že je vždy nezbytné uvést v rámci výzkumného projektu zcela přesně, o které pojetí 

diskurzu se bude autor opírat a nabízí dvě možnosti. Tou první je zmiňované lingvistické pojetí, 

které představuje diskurz jako sociální akce a interakce a zahrnuje také autory a publikum 

ve vzájemných interakcích v určitých sociálních situacích. Druhé pojetí se objevuje zejména 

v poststrukturalistických sociálních teoriích a diskurz je v nich vnímán jako sociální konstrukce 

reality. Fairclough se ve svých pracích zabývá oběma pojetími diskurzu a nabízí výzkumníkům 

jejich spojení – na jedné straně se diskurz pojí s interpersonální funkcí jazyka a pracuje 

s konceptem žánru a na straně druhé se jedná zejména o intertextuální analýzu textu a o ideační 

jazykovou funkci.134 

Kritická diskurzivní analýza podle Normana Fairclougha 

Jedním z teoretiků, kteří představují propracovanější verzí kritické diskurzivní analýzy, 

je zmiňovaný Norman Fairclough, jenž se této problematice věnuje v mnoha svých pracích. 

Podle Fairclougha existuje hned několik oblastí, kterým by se CDA měla věnovat. 

Mezi hlavní oblasti zájmu CDA by měly patřit:  

a) projevy širších společenských a kulturních změn ve změnách mediálního diskurzu, 

b) jazyk a textura mediálních sdělení, 

c) produkce a percepce mediálních sdělení, 

d) instituce a širší sociální a kulturní kontext mediální praxe, a to včetně mocenských 

vztahů a vztahů vůči ideologii, 

e) lingvistická analýza a intertextová analýza žánrů a diskurzů, přičemž lingvistická 

analýza by se měla zabývat reprezentací a konstitucí vztahů a identit a zároveň by 

se měla soustředit na různé úrovně výstavby textu (mj. fonémickou, lexikální, 

gramatickou) a také na makrostrukturální schémata, 

f) dialektické vztahy mezi texty a společností, potažmo kulturou. 

 
133 Van Dijk, 1997, s. 158. 
134 Fairclough, 1995, s. 19. 
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Toto pojetí CDA je zcela zjevně velmi komplexní a pracovat se všemi uvedenými body 

v rámci jednoho výzkumu je prakticky nemožné, a proto si výzkumníci pro své projekty 

vybírají zpravidla jen určité body, které zpracovávají detailněji.135 

Text, diskurzivní praxe, sociokulturní praxe 

Dále Fairclough uvádí tři dimenze (mohou být označovány také jako rysy) dané 

události, které nazývá: text, diskurzivní praxe a sociokulturní praxe, přičemž diskurzivní praxe 

představuje proces produkce a percepce textu a sociokulturní praxe představuje sociální 

a kulturní chování. Mezi těmito dimenzemi jsou patrné vztahy, které text formuje, což 

dokazuje, že texty není nutné zkoumat pouze lingvistickou analýzou a podporována je tak 

myšlenka širšího zkoumání kontextu. Zároveň Fairclough uvádí, že zkoumaný text nemusí být 

výlučně textem psaným, ale může být zahrnut také obrazový materiál, případně materiál 

televizní či mluvený.136 

Zmiňovaným dimenzím odpovídají tři stupně analýzy, které na sebe postupně navazují: 

text je analyzován deskripcí, diskurzivní praktiky jsou analyzovány interpretacemi 

a sociokulturní praktiky jsou následně podrobeny expalanacím.137 

Text 

S textem je spojená tradiční lingvistická analýza – analýza lexikální, sémantická, 

analýza gramatiky, syntaxe, ale i drobných lingvistických prvků jako jsou hlásky, tj. zahrnuta 

může být také fonologie, případně analýza písma. Nezbytné však je soustředit se také na text 

jako celek, na organizaci textu nad rámec jednotlivých vět.138 

Podrobnější popis jednotlivých typů analýz v českém prostředí dle Faircloughova 

modelu nabízí např. Soňa Schneiderová.139 

Výzkumník sleduje užití specifických jazykových prostředků, určující může být nejen 

slovní zásoba, ale také syntaktická struktura textu, případně jeho gramatická správnost. 

Možností, které mohl producent textu zvolit, je několik a výzkumník se pokouší objasnit, proč 

byly zvoleny právě ty prvky, které se v textu skutečně objevují. Jaký byl cíl jejich užití, jaké 

 
135 Trampota, 2010, s. 172. 
136 Fairclough, 1995, s. 57-60. 
137 Sedláková, 2014, s. 443-444. 
138 Fairclough, 1995, s. 57. 
139 V práci není uplatňována komplexní lingvistická analýza, a proto není relevantní zabývat se touto oblastí 

šířeji. 
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mají vyvolávat v příjemcích konotace, potažmo kdo je příjemcem sdělení a kdo jeho tvůrcem. 

Zároveň je zjišťováno, jaké je vyznění textu a také to, jaký je preferovaný význam textu.140 

Diskurzivní praxe 

Diskurzivní praxe podle se podle Fairclougha primárně zabývá různými aspekty procesu 

tvorby sdělení a jeho následného přijímání publikem, přičemž některé tyto aspekty mohou být 

institucionálního charakteru a některé spíše „diskurzivního“.141 

U interpretace diskurzivních praktik je nezbytné zabývat se také kontextem, 

intertextualitou a interdiskurzivitou. Intertextualita a interdiskurzivita označují vzájemnou 

provázanost jednotlivých textů v rámci dané kultury, případně diskurzu. Texty na sebe odkazují 

a významy, které nesou, musí být zohledněny v interpretaci. Intertextualita může být externí, 

kdy odkazuje na jiné texty a interní, kdy se jedná například o přímé či nepřímé citace uvnitř 

jednoho textu. V rámci CDA se výzkumník snaží zjistit, na jaké texty se zkoumané sdělení 

odvolává a jak se případně tyto texty vzájemně ovlivňují, snaží se objasnit konstitutivní funkci 

sdělení v rámci diskurzu a její vazby k jiným diskurzům, zjišťuje, jaké jsou širší diskurzivní 

rámce, zda je použit i jiný diskurz apod.142 

Interpretace zahrnuje i další otázky, na něž se výzkumník musí pokusit odpovědět, 

například jestli je diskurz autoritativní a zda připouští alternativní přístupy a odlišné 

argumentace, zda a v jaké míře jsou sdělení konzistentní a koherentní, co je ve sdělení 

zamlčováno a naopak, co je zdůrazňováno. Zohledňován musí být také podpůrný materiál, 

například obrazové systémy nebo řeč těla, prvky, které mohou nějakým způsobem sdělení 

doplňovat nebo podporovat. Opomíjeni nesmí být u interpretace ani příjemci sdělení, je důležité 

sledovat, komu jsou sdělení adresována a jaký způsob vnímání se předpokládá.143  

Sociokulturní praxe 

Třetí dimenzí diskurzu jsou sociální praktiky, které výzkumníci zkoumají metodou 

explanace. Sociokulturní praktiky musí být vysvětlovány a popisovány s ohledem na motivaci 

aktérů a jejich pozice v rámci diskurzu. Výzkumník se snaží odhalit, jaké jsou postoje aktérů 

k ideologiím, které je možné najít v pozadí diskurzu a zároveň se snaží objasnit širší 

sociokulturní procesy – nabízí odpovědi na otázky, jakou sociální praxi daný diskurz ustavuje, 

podporuje, případně odmítá nebo narušuje, zkoumá politický kontext vzniku diskurzu a také 

 
140 Sedláková, 2014, s. 443. 
141 Fairclough, 1995, s. 58. 
142 Sedláková, 2014. s. 444. 
143 Sedláková, 2014. s. 444. 



29 

 

vztahy mezi sdělením (diskurzem) a společností (kulturou). Tyto vztahy by měly být nahlíženy 

a zkoumány dialekticky.144 

Reprezentace a konstrukce vztahů a identit 

Současně podle Fairclougha existují další tři procesy, ke kterým vždy souběžně dochází 

– reprezentace (representation), konstrukce vztahů/souvislostí (construction of relations) 

a konstrukce identit (construction of identities).145 

Reprezentace se soustředí na dílčí jevy, které mohou být v textu popisovány, 

tj. reprezentovány. Zabývá se událostmi, situacemi, vztahy, lidmi atd., jevy, věcmi, osobnostmi 

– čímkoliv co je v textu přítomno a nějakým způsobem popisováno. Zde Fairclough představuje 

opět myšlenku sociální konstrukce reality a upozorňuje na to, že představa, že média věrohodně 

zrcadlí okolní svět, je naivní, jelikož svou reprezentací určité verze reality spíše tvoří.146 

Zde Fairclough upozorňuje také na některé součásti mediálních sdělení, které může 

výzkumník snadno přehlédnout. Poukazuje na nezbytnost zabývat se nejen explicitně 

vyjádřenými významy, ale také těmi implicitními, tedy nelze věnovat pozornost pouze 

informacím, které jsou v textu obsaženy nebo zvýrazněny, ale je nezbytné zvažovat, jaké 

informace mohou být v textech upozaďovány nebo zcela opomíjeny.147 Právě informace, které 

v textu obsaženy nejsou, mohou hrát velkou roli v konstruování významu, jelikož mohou být 

vnímány jako samozřejmé, tedy obecně známé až nezpochybnitelné. Právě tento způsob 

prezentace událostí pomáhá upevňovat moc, jelikož něco, co nezpochybnitelně každý zná, musí 

být pravdivé. Tyto jevy Fairclough označuje jako presupozice,148  které jsou součástí 

intertextuality textu149 a které mohou v určitých typech sdělení reprezentovat realitu jako 

přesvědčivou a pravdivou.150 

V oblasti konstrukce vztahů/souvislostí a identit Fairclough zmiňuje účastníky 

mediálního diskurzu, které rozděluje na reportéry (jakékoliv mediální aktéry, nemusí se jednat 

striktně o reportéry v pravém slova smyslu), publika a kategorie dalších účastníků (odborníci, 

politici, vědci, atd.).151 Analýza konstrukce těchto vztahů a identit a vztahů mezi identitami, 

 
144 Sedláková, 2014, s. 444-445. 
145 Fairclough, 1995, s. 103. 
146 Fairclough, 1995, s. 103. 
147 Fairclough, 1995, s. 106. 
148 Presuppositions – významy obsažené v textu implicitně. (Fairclough, 1995, s. 106.) 
149 Fairclough, 1995, s. 107. 
150 Fairclough, 1995, s. 107. 
151 Fairclough, 1995, s. 125. 
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které jsou přítomny v mediálních sděleních potažmo v mediálním diskurzu, může být klíčem 

k odkrytí mocenských poměrů a dominance ve společnosti a představuje tedy zásadní oblast 

výzkumu.152 

Mediální sdělení velmi často nabízí různé pohledy na věc, představují různé identity, 

vztahy, souvislosti, reprezentace událostí i reprezentace aktérů událostí. Na finální podobě 

těchto sdělení se podílí několik procesů, kterými sdělení musí projít předtím, než je 

prezentováno publiku. Cílem CDA je tedy odkrýt tyto backgroundové praktiky, pokusit se 

odhalit, jaké myšlenky jsou v textu prosazovány, za jakým účelem a jaký se od těchto sdělení 

očekává efekt. Vzhledem k tomu, že výzkumník nemá možnost odhalit diskurzivní praktiky 

přímo, musí pracovat s analýzou textu/sdělení a pokusit se analyzovat předkládané materiály 

s maximální obezřetností, aby měly výsledky výzkumu odpovídající výpovědní hodnotu. 

Role výzkumníka v CDA  

CDA je komplikovanou analytickou metodou, jelikož nenabízí žádný jednoznačný 

návod nebo postup, kterým by se měl výzkumník řídit. Nabízí pouze určitá teoretická 

východiska a přístupy nejrůznějších autorů, přičemž tyto přístupy nemohou být aplikovány na 

každé sdělení, naopak je zde velmi důležité najít vhodný přístup odpovídající konkrétnímu 

zkoumanému materiálu. Vždy je nezbytné pracovat s tím, co nabízí samotný text a není na místě 

pokoušet se do výzkumu zapracovat každý poznatek, který byl do výzkumu CDA kdy zařazen. 

Univerzální řešení v této otázce tedy neexistuje a je vždy úkolem výzkumníka využít takové 

analytické nástroje, které jsou pro zkoumaný materiál nejvhodnější.153 

Při užití metody CDA je tedy nezbytná určitá míra sebereflexe výzkumníka, stejně jako 

publika, které předkládanou analýzu přijímá. Může se stát, že akademická obec nebude 

souhlasit se závěry práce, nicméně s ohledem na charakter metody je nezbytné mít na paměti, 

že nejedná o objektivní metodu, kterou je možné dojít ke stejným závěrům, ba přímo naopak. 

I sám Norman Fairclough, jehož analýza je aplikována v předkládané práci, uvádí, že snahou 

CDA není poskytnout objektivní data, ale „kriticky zaujatý výzkum“154, který má přinést nový 

pohled na věc. 

Výzkumník by měl svá zjištění publikovat s upozorněním, že se jedná o kriticky 

interpretované závěry, a především by měl být přístupný případné diskuzi, stejně jako by měl 

 
152 Fairclough, 1995, s. 126. 
153 Schneiderová, 2015, s. 64-66. 
154 Schneiderová, 2015, s. 64. 
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umožnit jakýsi alternativní náhled na danou problematiku. Výzkum stejného tématu 

realizovaný jinými výzkumníky, v odlišné době, v odlišném prostředí, případně s jinou 

motivací, může přinést zcela jiné výsledky a také toto je třeba mít na paměti. 

Téma a cíl výzkumu 

Téma výzkumu se vztahuje k fenoménu Karla Gotta a k jeho reprezentaci v dobovém 

tisku. Osobnost Karla Gotta patří k nejvýraznějším osobnostem populární kultury v České 

republice (potažmo v Československu s ohledem na zkoumané období) a je proto zcela 

přirozené, že právě jemu bylo i v minulosti věnováno poměrně výrazné množství mediálního 

prostoru. 

Karel Gott je typickým představitelem mainstreamové populární hudby (viz výše) a jeho 

osobnost byla po roce 1989 považována za poměrně kontroverzní, především s ohledem na jeho 

vztah k vládnoucímu komunistickému režimu, který byl u moci během zkoumaného období. 

Na rozdíl od jiných soudobých umělců Karel Gott během let 1959 až 1989 nezažil ze strany 

KSČ prakticky žádný útlak, jeho činnost nebyla výrazně omezována a až na jeden zásadní 

moment155 střetu s mocí představoval ve své podstatě ideálního „socialistického“ umělce, který 

svou zemi reprezentoval, který jí pomáhal k ekonomické prosperitě a který šel dobrým 

příkladem ostatním. 

Právě tyto skutečnosti vybízí k položení otázky, zda a jakým způsobem byla osobnost 

Karla Gotta během zkoumaného období využívána v rámci socialistické ideologie a zdali 

dobový tisk, který byl plně pod kontrolou KSČ,156 nějakým způsobem vkládal 

do publikovaných textů své vlastní myšlenky a názory, skrze které se pokoušel ovlivnit 

publikum. 

CDA se jeví jako vhodný nástroj pro zkoumání právě tohoto způsobu konstrukce 

mediálních sdělení, zejména pokud existuje jistý předpoklad, že k přizpůsobování mediálních 

sdělení ve snaze ovlivnit příjemce a jeho vnímání reality a osobnosti Karla Gotta skutečně 

docházelo. Jak ukázala teoretická část práce, zásahy do finální podoby mediálních sdělení byly 

zcela běžnou součástí mediální produkce, a proto je více než pravděpodobné, že by 

se v dobovém tisku nemohla objevit sdělení, která by o KSČ, standardech života 

v Československu apod. referovala negativně. Otázkou ale je, zda a v jaké míře byly do textů 

 
155 Cvičná emigrace, rok 1971, viz výše. 
156 Viz kapitola Mechanismy české tiskové produkce. 
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implementovány významy (ať už explicitně či implicitně), které měly za cíl přesvědčit příjemce 

o správnosti nastoleného diskurzu právě prostřednictvím Karla Gotta. 

Cílem výzkumu je tedy důkladná analýza především diskurzivní a sociokulturní praxe 

a konstrukce mediálního obrazu Karla Gotta na základě zkoumaných obsahů z dobového tisku. 

Výzkumné otázky 

Cílem práce je zodpovězení výzkumných otázek. Zodpovězení tří vedlejších 

výzkumných otázek umožní sestavit mediální obraz Karla Gotta ve vybraném tisku během 

sledovaného období, přičemž tento mediální obraz bude odpovědí na hlavní výzkumnou otázku. 

Výzkumné otázky byly zvoleny a formulovány s ohledem na zvolenou metodu, která je 

uplatňována v rámci analytické části práce. 

HVO: Jaký byl mediální obraz Karla Gotta ve vybraném tisku během sledovaného období? 

 

VVO1: Jaká byla reprezentace Karla Gotta? 

VVO2: Jaká byla reprezentace událostí v textech pojednávajících o Karlu Gottovi?  

VVO3: Jak byly konstruovány identity a vztahy v textech pojednávajících o Karlu Gottovi? 

Výběr vzorku 

Cílem práce je představit mediální obraz zpěváka Karla Gotta v dobovém tisku 

v letech 1959–1989, a to metodou CDA. Tento typ kvalitativního výzkumu vyžaduje užší 

soubor zkoumaných textů, které mohou být vybrány s ohledem na výzkumný cíl a s ohledem 

na zájmy výzkumníka.157 Práce se pokouší analyzovat, jakým způsobem bylo o Gottovi v tisku 

referováno s ohledem na prostředí, ve kterém byly texty vytvářeny. Zkoumány jsou texty ze tří 

různých dobových periodik (Mladý svět, Vlasta, Pionýrské noviny/Sedmička), a to vždy 

v jednom roce. Texty jsou voleny s ohledem na obdobný rozsah, a především s ohledem na 

ústřední téma, kterým má být Karel Gott. 

V období od roku 1959 do roku 1989 byl v periodikách zvolených pro tento výzkum 

vydán nespočet textů, kratších i delších, které se zabývaly osobností Karla Gotta, ať už se 

jednalo o rozsáhlé rozhovory, krátké zprávy o činnosti, případně o pouhé noticky, které se 

věnovaly vydávání nových alb, singlů, případně účasti v hitparádách. K získání konkrétních 

 
157 Fairclough, 1995, s. 207. 
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textů, které jsou podrobeny analýze, byla využita Digitální knihovna Kramerius, odnož Národní 

knihovny České republiky. V rámci Digitální knihovny Kramerius jsou dostupná pouze 

periodika Mladý svět a Vlasta, Pionýrské noviny/časopis Sedmička byly tedy studovány 

v rámci Národní knihovny České republiky. 

Digitální knihovna Kramerius umožňuje vyhledávání v rámci periodika na základě 

klíčových slov. Touto metodou byly v časopise Mladý svět a v časopise Vlasta vyhledány 

všechny texty, ve kterých se objevila klíčová slova „Karel Gott“. Eliminovány byly veškeré 

texty, které byly malého rozsahu, tj. noticky, zprávy ryze informativního charakteru, zprávy, 

které se vztahovaly pouze k vydávání nových alb a singlů, aj. Pozornost byla věnována všem 

textům většího rozsahu, výběr byl pak zúžen na texty, ve kterých Karel Gott představoval 

ústřední téma. Na základě stejných kritérií byly vybrány obsahy také z periodika Pionýrské 

noviny a z časopisu Sedmička. Soubor textů, které jsou v práci podrobeny analýze, čítá celkem 

39 textů (viz seznam příloh). 

Vybraná média, tedy časopis Mladý svět, který byl určen mládeži, časopis Vlasta, 

periodikum určené ženám, a periodika Pionýrské noviny a Sedmička, byla pro analýzu zvolena 

s ohledem na různé cílové skupiny. Osobnost Karla Gotta samozřejmě v dobovém tisku 

dostávala svůj prostor, nicméně i přesto práce ve své rané fázi počítala raději s širším základním 

výzkumným souborem, pro případ, že by se v dobovém tisku nevyskytlo dostatečné množství 

vhodných obsahů. Tento předpoklad se z části potvrdil, jelikož v rámci jednoho periodika 

se objevilo v průměru 13 textů, které byly pro analýzu vhodné (s ohledem na rozsah a téma, 

o kterém pojednávaly), celkový počet 39 textů se jeví jako odpovídající a výběr médií tedy 

zůstal v rámci práce oproti tezím nezměněn. 

Limity výzkumu 

Kvalitativní výzkum, kterému se předkládaná diplomová práce věnuje, se zabývá 

poměrně dlouhým časovým úsekem téměř třiceti let158 a soubor zkoumaných textů obsahuje 

celkem 39 článků. Během zkoumaného období docházelo nejen k vývoji kulturního prostředí, 

ale také k proměnám v rámci redakcí, k vývoji osobnosti Karla Gotta jako takové, k růstu jeho 

popularity, k proměnám jeho repertoáru apod. Výzkum v rozsahu diplomové práce nemůže 

postihnout všechny oblasti a zohlednit všechny aspekty, které ve zmiňovaných třiceti letech 

mohly, případně měly, určující roli v konstruování mediálního obrazu Karla Gotta. Z toho 

 
158 První obsah z výzkumného souboru, který pojednával o Karlu Gottovi a byl dostatečně rozsáhlý, je z roku 

1966, přestože analyzované období začíná rokem 1959. 
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důvodu se práce soustřeďuje především na konkrétní obsahy a na identifikování a interpretaci 

významů, které nesou.  

Přestože se práce pokouší neopomíjet žádný ze zásadních faktorů, kterým je nezbytné 

věnovat pozornost, některé části zvolené výzkumné metody byly s ohledem na rozsah práce 

a také na možnosti výzkumu aplikovány v menší míře, případně upozaděny, aby bylo možné 

věnovat prostor stěžejnějším oblastem. Příkladem může být textová analýza, která nebyla 

v rámci výzkumu realizována kompletní lingvistickou analýzou se všemi jejími náležitostmi, 

případně povšechnější analýza obrazového materiálu, který zkoumané texty doprovázel.  

Co se týče distribuce a produkce mediálních obsahů, také zde by bylo možné nabídnout 

propracovanější analýzu, nicméně práce se spokojuje s faktickými informacemi, které 

vyplývají z kapitoly Mechanismy české tiskové produkce – tedy, že obsahy byly podrobovány 

kontrole a že vlastní myšlenky autorů odporující zájmu režimu by byly kontrolními institucemi 

z obsahů vyřazeny.159 

Výzkum vybraných mediálních obsahů metodou CDA je velmi komplexní a nabízí 

mnoho úhlů pohledu, přičemž předkládaná práce upřednostňuje jeden z nich, takový, který byl 

vyhodnocen jako nejvhodnější na základě studia problematiky nejen CDA, ale především 

kulturního a sociálního kontextu doby. Je zcela pochopitelné, že téma práce by mohlo být jiným 

výzkumníkem zpracováno odlišným způsobem. 

  

 
159 Více viz Analytická část práce. 
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Analytická část 

Metoda kritické diskurzivní analýzy nabízí hned několik možností zkoumání mediálních 

obsahů. Volba metody musí určitým způsobem reflektovat typ zkoumaných obsahů, nicméně 

v konečném důsledku je závislá především na vůli výzkumníka. Cílem předkládané diplomové 

práce je představení mediálního obrazu Karla Gotta v dobovém tisku v letech 1959–1989.  

Cílem práce není komplexní lingvistická analýza, není analyzována gramatická podoba 

textu, lexikální podoba textu a ani syntaktická podoba textu. V textové rovině jako takové se 

výzkum soustředí pouze na zcela jednoznačné jevy, za které jsou v této práci považována 

metaforická vyjádření, expresivní výrazy, dále výrazy, které vzbuzují pozornost čtenáře 

a mohou i při nedůkladném čtení textu vyvolávat jakékoliv konotace, ať už pozitivní či 

negativní. Rovina textu není v rámci analýzy stěžejní, nelze ji však z výzkumu zcela vyřadit, 

a proto je v rámci práce přistupováno k tomuto řešení. Za zásadnější považuje práce rovinu 

diskurzivní praxe a rovinu sociokulturní praxe, které jsou v práci zkoumány důkladněji.  

V rovině diskurzivní praxe se analýza soustřeďuje jednak na institucionální aspekty 

a také na aspekty diskurzivní. Z institucionálního hlediska výzkum bere v potaz cenzurní 

praktiky160 a pracuje s předpokladem, že texty byly před vydáním vždy finálně kontrolovány 

a nemohly být vydávány bez souhlasu instituce k tomu pověřené. Práce se zabývá také 

otázkami intertextuality a interdiskurzivity. Cílem je mj. objasnit, co je v textech zdůrazňováno 

a čemu naopak pozornost věnována není, přestože by být mohla, případně měla, a to s ohledem 

na diskurz, v rámci, kterého byl text publikován – zde je bráno v potaz časové ohraničení 

publikování textu v souvislosti s historickými událostmi apod. Zohledňována jsou také publika, 

která práce diferencuje na základě zaměření jednotlivých periodik, jelikož každé z nich bylo 

určeno jiné cílové skupině. 

Sociokulturní praxe se v práci vztahuje především ke skutečnosti, že úkolem mediální 

produkce byla ve zkoumaném období především podpora vládnoucí ideologie. Karel Gott byl 

během sledovaného období velmi výraznou a hojně propagovanou osobností „středního 

proudu“, svým vystupováním prakticky v žádném údobí vlády komunistické strany neprojevil 

nesouhlas s politickým uspořádáním země, naopak v některých momentech jej dokonce svými 

aktivitami podporoval. Lze proto předpokládat, že osobnost Karla Gotta mohla být určitým 

způsobem v textech prezentována právě s úmyslem podpořit tehdejší politické uspořádání. 

 
160 Viz kapitola Mechanismy české tiskové produkce. 



36 

 

Důležitou součástí analýzy je také reprezentace a konstrukce vztahů a identit. V rámci 

reprezentace jsou zkoumány události, situace a jakékoliv vnější jevy, které se v textech objevují 

a jsou popisovány. Právě tyto jevy mohou podporovat konstruované významy, může se jednat 

nejen o explicitně vyjádřené skutečnosti, ale také o ty zamlčené, přítomné pouze implicitně. 

Konstrukce vztahů a identit se může v textech objevovat v souvislosti s politiky, dalšími 

osobnostmi šoubyznysu, roli může hrát, např. v rozhovorech, způsob komunikace s mediálními 

aktéry apod. 

Cílem práce je aplikování metody kritické diskurzivní analýzy v co nejširším záběru 

ve snaze odhalit v obsazích případné záměry, jež do nich byly vkládány autory textu, kteří je 

sestavovali v rámci určitého diskurzu, který mohl být právě těmito obsahy výrazně podporován, 

a to s ohledem na osobnost Karla Gotta, skrze níž mohlo k tomuto jevu docházet. 

Metodologická část práce uvádí, že je pro výzkum zcela zásadní jasné a srozumitelné 

definování a uchopení diskurzu, v jehož intencích výzkumník zkoumá vybrané mediální 

obsahy. Z toho důvodu je vhodné na tomto místě představit také tuto problematiku. 

V letech 19591989 byla v Československu u moci komunistická strana, a proto se nabízí 

zvolit jako ustavující a dominantní diskurz buďto diskurz „komunistický“, případně 

„socialistický“. Vymezení těchto diskurzů je možno opírat o mnohačetné zmínky v odborné 

literatuře. Zaměření práce, která se věnuje víceméně volnočasovým časopisům, však toto 

vymezení nemůže plně využít. Charakter obsahů publikovaných ve vybraných periodikách 

nenabízí dostatečné propojení roviny textu, diskurzivní a sociokulturní praxe, jelikož oblast 

socialistického diskurzu by byla příliš rozsáhlá a touto prací nepostihnutelná. Nabízí se tedy 

alternativní řešení, kterým je zkoumání role populární hudby, potažmo nejvýraznějšího 

interpreta populární hudby v dané době, ve vztahu k socialistickému diskurzu. 

Socialistický diskurz v kulturní oblasti de facto představuje teoretická část této práce, 

která pojednává o kulturní politice na území Československa, popisuje oblast populární kultury, 

potažmo hudby a také institucionální dohled, jež byl nad touto oblastí vykonáván. Cenzurní 

praxe, která prostupovala mediální sférou a měla vliv na finální podobu publikovaných obsahů. 

V rámci analytické části práce tak dochází k propojení teoretického úvodu se získanými 

poznatky, které jsou přehledně prezentovány v následujících kapitolách, přičemž každá 

kapitola se věnuje jednomu zkoumanému periodiku. Celkovému zhodnocení získaných 

poznatků se pak věnuje diskuze a závěr celé práce, v rámci kterého jsou zodpovězeny 

výzkumné otázky. 
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Analyzované texty jsou přílohou této práce, jejich seznam je zařazen na konci práce. 

Pro identifikaci textů, které jsou analyzovány práce využívá formu číselného odkazu v textu, 

přičemž tato čísla jsou uváděna v hranatých závorkách.161 

Časopis Mladý svět 

Časopis Mladý svět byl vydáván Ústředním výborem Československého svazu mládeže 

od roku 1959, časopis měl týdenní periodicitu a jeho podtitul zněl Týdeník československé 

mládeže. Podle J. Knapíka a kol. souvisel vznik periodika mimo jiné s rostoucím významem 

mladé generace ve společnosti.162 

Redakce Mladého světa, která se profilovala v jeho počátcích, byla složena 

ze schopných autorů – redaktorů i reportérů, kterým se podařilo vydávat časopis na velmi dobré 

úrovni, což byl jeden z důvodů, díky kterým se stal Mladý svět velmi respektovaným 

periodikem, jež do jisté míry dokázalo ovlivňovat životní styl tehdejší mladé generace.163 

Obsahem týdeníku byly rozmanité rubriky, které se pokoušely postihnout všechny 

oblasti zájmu mladé generace. List se velmi výrazně věnoval oblasti kultury – poezii, hudbě, 

výtvarnému umění, divadlu, zabýval se politickými tématy, ale neopomíjel, že cílovou 

skupinou jsou právě mladí lidé, mezi jejichž zájmy patří také běžné součásti života, jako je 

móda, případně bydlení, kutilství apod. Redakce nezapomínala ani na serialitu, která zvyšuje 

zájem o každé další číslo, a proto byl do týdeníku zařazován také román (případně povídka) na 

pokračování. Častou součástí titulu byly rozsáhlé reportáže, a to nejen místní, ale také 

zahraniční. Zahraniční zprávy tvořily také rubriku Tržiště senzací, jejímž obsahem byly 

nejrůznější zajímavosti případně bizarní informace, zjednodušeně řečeno zprávy senzačního 

charakteru. 

Zcela běžnou součástí časopisu byly také obrazové materiály, které byly zastoupeny 

velmi hojně, a to nejen formou fotografií, ale také formou karikatur či kreseb, případně koláží. 

Významnou součástí časopisu byla také zpětná vazba a kontakt se čtenáři. Čtenáři 

dostávali prostor v rubrice Dopisy v koši nekončí, kde měli možnost vyjadřovat se k obsahu 

a podobě týdeníku, případně komunikovat s redakcí ohledně konkrétních témat. Existovala také 

 

161 Např. první text ze souboru analyzovaných textů s názvem Jak se dělá hvězda je označen tímto způsobem [1]. 

V analytické části je pak vždy uvedeno toto číslo v souvislosti se identifikovanými charakteristikami, významy 

a jakýmikoliv dalšími relevantními jevy. 
162 Knapík a kol. 2011, Svazek I, s. 567, heslo Mladý svět. 
163 Knapík a kol. 2011, Svazek I, s. 567, heslo Mladý svět. 
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korespondenční rubrika Dopisy pro Sally, která fungovala jako poradna, a to nejen ohledně 

intimních, ale také například psychologických strastí. 

Během třiceti let se časopis určitým způsobem proměňoval a přizpůsoboval se publiku 

a také aktuálním trendům. Cílem práce není analýza časopisu Mladý svět, a proto uvádí pouze 

určité charakteristické dílčí části, které se v periodiku objevovaly a které svou povahou ilustrují, 

jakým způsobem byl časopis komponován. 

V letech 1959–1989 se po zadání hesla „Karel Gott“ objeví v rámci Digitální knihovny 

Kramerius více než 980 výsledků jen v časopise Mladý svět.164 Vyšší počet výsledků by se 

objevil po zadání hesla „gott“, které ale v mnoha případech zahrnuje také výsledky, ve kterých 

se objevuje jméno Klement Gottwald, případně název jihomoravského města Gottwaldov. Pro 

ilustraci je však dostačující informace o počtu více než 980 zmínek o Karlu Gottovi v jednom 

týdeníku během třiceti let. Specifikem časopisu Mladý svět je anketa Zlatý slavík, ve které se 

Karel Gott každoročně objevoval a která způsobuje vyšší výskyt, nicméně i bez této ankety je 

zcela zřejmé, že právě tématům spojeným s osobností Karla Gotta byl v časopise dáván velký 

prostor. Pro srovnání, po zadání hesla „Waldemar Matuška“ se ve stejném období objeví pouze 

263 výsledků, u hesla „Hana Zagorová“ pak 275, heslo „Olympic“ nabízí 446 výsledků. 

Výrazný počet výsledků, které se zobrazí v Digitální knihovně Kramerius po zadání 

hesla „Karel Gott“, může naznačovat, že počet soubor analyzovaných textů je velmi rozsáhlý. 

S ohledem na cíle práce však musel být soubor upraven, a to hned několika způsoby. 

Ze souboru jsou vyloučeny všechny texty, které se o Karlu Gottovi pouze zmiňují – termíny 

koncertů, informace o vydávání desek, noticky informující o jeho účasti na nejrůznějších 

akcích, stejně jako umístění v různých anketách apod. Selektivní metodou došlo k výběru 

celkem tří desítek textů pojednávajících o Karlu Gottovi, které při zběžném prohlédnutí 

nabízely dostatek materiálu pro analýzu.  

Při bližším zkoumání bylo zjištěno, že v textech se o Karlu Gottovi pojednává, nicméně, 

není ústředním tématem, v mnoha případech pouze komentuje určitou událost, v textu je 

vznesen dotaz, na který Gott odpovídá apod. Tyto texty byly z analýzy také vyloučeny, jelikož 

v nich nebylo možné najít žádnou nosnou informaci. Další zajímavostí je, že se objevily texty, 

 
164 Mladý svět. Praha: Mladá fronta, 1959-2005, roč. 1–31, [online] [cit. 28. 11. 2020]. Dostupné z: 

https://ndk.cz/periodical/uuid:9a032970-1c99-11e4-a8ab-

001018b5eb5c?fulltext=karel%20gott&from=1959&to=1989. 

https://ndk.cz/periodical/uuid:9a032970-1c99-11e4-a8ab-001018b5eb5c?fulltext=karel%20gott&from=1959&to=1989
https://ndk.cz/periodical/uuid:9a032970-1c99-11e4-a8ab-001018b5eb5c?fulltext=karel%20gott&from=1959&to=1989
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ve kterých je Karlu Gottovi věnována pouze část obsahu, přičemž z hlediska analýzy by neměly 

být opomenuty.  

Pro účely analýzy práce využívá nepravděpodobnostní výběr vzorku, konkrétně vzorek 

účelový. Ten se jeví jako nejvhodnější, jelikož umožňuje výběr obsahů s ohledem na specifické 

charakteristiky, které se v nich objevují.165 V tomto konkrétním případě je za specifickou 

a relevantní charakteristiku vnímán především prostor věnovaný Karlu Gottovi.  

Soubor zkoumaných obsahů, které jsou v práci podrobeny analýze a které byly 

publikovány v časopise Mladý svět, obsahuje celkem jedenáct textů. 

Karel Gott a jeho osobnost 

Osobnostní charakteristiky zpěváka se ve zkoumaných textech objevují na mnoha 

místech [1] [3] [4] [7] [9] [10] [11]. Časopis byl určen mladým čtenářům, mládež prochází 

vývojem, vytváří si určité hodnoty a postoje a tento proces nezřídka ovlivňují právě známé 

osobnosti, kterým se mohou chtít připodobňovat. Osobnost Karla Gotta je v textech popisována 

zejména v souvislosti s kladnými vlastnostmi, které do textů zasazují nejen autoři, ale také 

zpěvák sám v rámci sebeprezentace. 

Gott je v textech popisován jako talentovaný člověk s kouzlem osobnosti [1], pilný [10] 

[11], cílevědomý a usilovný [10] [11], pracovitý a ctižádostivý [3], sám pak uvádí, že je pro něj 

podstatné nejen být dobrým zpěvákem, ale také dobrým člověkem, který může každý večer 

usínat s čistým svědomím [9]. Jako umělec je velmi netradiční, nedělá skandály a umí být 

zdrženlivý [4]. Gottova citace: „(…) Koupil jsem si všechny věci, které jsem chtěl. A přesto se 

nemohu ubránit pocitu, že tenkrát jsem byl šťastnější.“ [9] poukazuje nejen na zpěvákovu 

skromnost, ale také na nedůležitost materiálních věcí. 

Gottovo koncertní vystupování je vnímáno jako skromné a skoro až nenápadné, přesto 

dokonalé [7], přičemž text [7] se jej snaží ukázat také v jiném světle. Podle autora jednoho 

z dokumentárních filmů o Karlu Gottovi Jana Němce, by se měl zpěvák více zobrazovat jako 

temperamentní člověk s chutí k recesi, jako člověk, který disponuje tepem, který ve světě 

písniček vládne. Text narušuje ustálenou Gottovu podobu, představuje jej v novém světle 

a pokouší se ukázat, že nemusí být vždy vnímán jako perfektně upravený a skoro až upjatý 

člověk. Nicméně, jedná se o velmi ojedinělou charakteristiku, protože v mnoha dalších textech 

 
165 Trampota, 2010, s. 29. 
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právě takto představován a popisován je. V textu uvádí i Ladislav Štaidl možnost, že tato jiná 

podoba Gotta nebude publikem přijata. 

Zmiňován je také Gottův vzhled, který přeneseně může reprezentovat jeho povahu. Je vnímán 

jako elegantní a uhlazený idol [4], napucovaný a učesaný [7]. 

Karel Gott jako hvězda 

Karel Gott je za hvězdu světového formátu považován napříč zkoumanými obsahy 

[1] [2] [5] [6] [7] a s ohledem na Gottův životopis se jedná o označení zcela pochopitelné. 

Přesto, že je Gott za hvězdu označován, nejsou v textech zmiňovány žádné negativní konotace, 

které by se k této charakteristice mohly vztahovat. Žádný z textů se nepokouší o bulvarizaci 

Gottových aktivit a jeho chování, dokonce ani text [10], který pojednává o jeho, v dané době 

poměrně utajovaném, otcovství. Texty zpravidla informují o zpěvákových úspěších, o jeho píli, 

talentu a činnostech, které vykonává a díky kterým může být za hvězdu označován. 

Označení hvězda se ve spojitosti s Gottem objevuje v jednom z titulků článku, na který 

odkazuje dokonce titulní strana [1], lze jej najít v promluvách, které Gottovi předpovídají 

celosvětovou slávu [1], případně upozorňují na jeho talent, bez kterého není možné se hvězdou 

stát a na skutečnost, že je možné z něj hvězdu „udělat“ [1], případně že jeho další aktivity 

způsobí a zapříčiní, že se ještě větší hvězdou v budoucnu stane [6]. 

Demonstrací toho, jak velkou a výraznou osobností je Karel Gott v hudebním světě, je 

text [2], který pojednává o ceně Mezinárodního sdružení vydavatelů a výrobců gramofonových 

desek v Cannes a také o vystoupení Divadla Apollo v Berlíně. Cena MID byla udělena jako 

národní trofej Československu, důležitost a hodnota ocenění je pak v textu ilustrována tím, že 

za Velkou Británii cenu získala skupina Rolling Stones, za USA Frank Sinatra a za Rakousko 

Udo Jürgens. Text může implicitně naznačovat, že přestože na české scéně nejsou interpreti, 

kteří by tvořili podobným způsobem jako Rolling Stones, nepředstavuje to žádný problém, 

jelikož hvězdou stejných kvalit a stejného formátu je právě Karel Gott. Stejně pak může být 

vnímáno srovnání s jazzovým interpretem Frankem Sinatrou.166 

V textu [2] se uvádí také, že v předvečer koncertu Apolla, se kterým Gott v Berlíně 

vystupoval, na stejném pódiu koncertovala Ela Fitzgeraldová, která nastavila určitý standard, 

kterého dosáhlo i československé uskupení a nenechalo se zahanbit. Což opět demonstruje, že 

 

166 S Udem Jürgenem Karel Gott spolupracoval a jednalo se o rakouského zpěváka popmusic, který byl Gottovi 

i svou tvorbou velmi blízký, proto není nutné úvahu o srovnávání s „úpadkovými“ rozšiřovat i na něj. 
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i takto odlišní umělci z různých krajin (USA vs. Československo) mohou dosáhnout stejných 

úspěchů, což se vztahuje také k výše zmiňovanému srovnávání s umělci oceněnými MID. 

Popisovány jsou také situace, ze kterých vyplývá, že přestože se jedná o hvězdu, jejíž 

život není snadný [2], Karel Gott je hvězdou s absencí hvězdných manýrů. Konkrétně text 

zmiňuje, kolik různých závazků musel Gott během své návštěvy Německa splnit (vystoupení 

s divadlem, natáčení se společností Polydor, samostatné vystoupení), že využil k přepravě 

z Prahy do Berlína autobusovou dopravu, že jeho honorář nebyl závratný, ale součástí jeho 

měsíční výplaty a že pracovní dobu má hvězda v takovém případě „od rána do večera“. 

Velkolepost Karla Gotta je popisována v souvislosti s jeho účastí na Velké ceně 

Eurovize. [5] [6] Přestože Gott nezískal dobré bodové hodnocení a umístil se na 13. místě,167 

samotná účast v soutěži je popisována jako velmi zásadní a pro zpěváka i Československo jako 

velmi významná. Soutěž z roku 1968 je označena dokonce za „nejvelkolepější koncert pop-

music jaký byl kdy na světě zorganizován“ a zpěváci prý během něj byli díky televizi přítomni 

v každém kousku Evropy a dalšími kontinenty s „božskou všemohoucností“. Perex, který 

událost a účast na ní popisuje jako tak zásadní, může mít v souvislosti se zbytkem textu několik 

funkcí, jednou z nich je odvedení pozornosti od de facto neúspěchu Karla Gotta v soutěži. 

Neúspěch je totiž pojem, se kterým zpěvák není v textech spojován a i na přímou otázku, zda 

své vystoupení za neúspěch pokládá, odpovídá, že si myslí: „(…) že tu písničku nezkazil.“ [6] 

Karel Gott jako československý zpěvák 

Výraznou reprezentací Karla Gotta je především ta, že je československým zpěvákem. 

Tu je možné najít hned v několika zkoumaných obsazích [1] [3] [5] [6] [9] [11], v různých 

kontextech. 

Gott sám ve svých promluvách zdůrazňuje, že se cítí být především československým 

zpěvákem [3], že nejezdí do zahraničí jen za sebe, ale také za Československo [11], že má určité 

povinnosti jako „příslušník tohoto státu“ [1]. V textech je možné vysledovat hrdost, kterou 

s touto skutečností spojuje a důležitost sounáležitosti s národem.168 

V souvislosti s Gottovým vystoupením na soutěži Velká cena Eurovize je jeho 

charakteristika coby československého, potažmo českého, zpěváka nejvýraznější v rámci 

analyzovaného souboru textů [5] [6]. Autor v jednom z textů [5] popisuje vznik reportáže 

 
167 Eurovision Song Contest 1968, [online]. Wikipedia, The Free Encyclopedia; 2020, [citováno 12. 12. 2020]. 

Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Eurovision_Song_Contest_1968. 
168 Viz níže Karel Gott a jeho vztah k zahraničí a Československu. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eurovision_Song_Contest_1968
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a zmiňuje, že se rakouská televize a „náš Karel Gott“ připravovali na účast v soutěži. Zájmeno 

náš zdůrazňuje sounáležitost a upozorňuje, pouze v jiné formulaci, opět na skutečnost, že je 

Gott především československý/český zpěvák, což je zdůrazňováno i v dalších pasážích textu. 

V souvislosti se zmiňovanými účastníky celého procesu tvorby skladby se objevuje v textu také 

tento výčet jednotlivých prvků, které mají zajistit dobré umístění: „Anglická látka, rakouští 

krejčí, francouzský aranžér, západoněmecký textař, rakouský skladatel a český zpěvák budou 

reprezentovat rakouskou televizi v Eurovizní soutěži.“ [5] Jednotlivé osoby, které se podílejí na 

přípravě vystoupení v soutěži, jsou popisovány jako nejlepší, významné, nejdražší 

a nejúspěšnější. Skutečnost, že Gott je součástí tohoto nejlepšího týmu, znamená, že on sám 

také patří k tomu nejlepšímu, co může evropský trh v této chvílí nabídnout.  

Karel Gott a jeho vztah k zahraničí a Československu 

S reprezentací Karla Gotta coby československého zpěváka velmi úzce souvisí také jeho 

vztah k zahraničí, potažmo jeho vztah k Československu. V některých rovinách se tyto 

reprezentace také prolínají a navazují na sebe. Výrazněji byly tyto vztahy popisovány hned 

v několika textech [1] [5] [6] [9] [11]. 

Zahraniční úspěchy Karla Gotta jsou důležitou součástí jeho kariéry. Zahraniční 

prostředí není nikdy popisováno jako lepší nebo zajímavější než prostředí československé, 

naopak je vždy zdůrazňováno, co pro Gotta Československo představuje a že není ochoten jej 

opouštět. [1] Texty implicitně naznačují, že pro Gotta je nepřípustné v jakékoliv formě zemi 

opustit169, a to nejen kvůli fanouškům, kteří pro něj vytvořili podmínky, díky nimž se mohl stát 

úspěšným, ale také kvůli zázemí, které pro něj vytvořily instituce, se kterými spolupracuje, 

např. konzervatoř jako státní instituce, díky které získal odborné vzdělání atd. 

Gottovo zdůrazňování skutečnosti, že chce setrvávat v Československu a nechce ani na 

omezenou dobu žít v jiné zemi, může být vnímáno jako snaha o utvrzování publika, že život 

v Československu je na dostatečně vysoké úrovni i pro zpěváka světového formátu, který jej 

považuje za svůj domov, ve kterém je šťastný a jak sám říká, bude se právě do Československa 

vždy rád vracet. [1] Karel Gott v jednom z textů [9] také zmiňuje, že měl v minulosti možnost 

podepsat smlouvu s americkým, velmi uznávaným, producentem, která by jej zavazovala ke 

strávení pěti let v USA. Je možné domnívat se, že o stejné situaci hovoří také text [1], který je 

z části rozhovorem s Robertem Mellinem, americkým producentem. Oba texty popisují 

 
169 Např. pětileté setrvání v USA. [1] 
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naprosto shodné události a v obou se zmiňuje skutečnost, že je pro Gotta naprosto nereálné 

strávit tak dlouhý časový úsek mimo Československo. 

Vztah Karla Gotta k Československu je popisován také v dalších intencích, především 

v souvislosti s vystupováním v zahraničí, kde musí reprezentovat svou zemi, zejména proto, že 

nás podceňují. [1] Užití osobního zájmena „nás“ naznačuje soudržnost a pospolitost, což je 

další z jevů, které se v textech objevují. Gott v zahraničí nevystupoval pouze za sebe, ale právě 

za celou zemi, jejíž součástí jsou všichni, kdo v ní žijí. Důležitost reprezentace nejen sebe 

samotného, ale také země, ze které pochází, zdůrazňuje i v jiných textech, a to velmi konkrétně, 

např. „Nejezdím do zahraničí jen za sebe, chápu působení v cizině i jako určitou odpovědnost 

za jméno Československa.“ [11] 

Gott v jednom z rozhovorů [9] také srovnává možnosti, které mu nabízí zahraniční 

a československý trh, konkrétně hovoří o svých zkušenostech s nahráváním a vydáváním alb 

u firmy Polydor, která jej zastupuje v západní Evropě. Zmiňuje, že do tvůrčího procesu jsou 

zapojovány počítače a sociologové, kteří rozhodují o podobě desky s ohledem na to, co se bude 

prodávat. Trh je podle něj nasycen dovozem ze zahraničí a je tak velmi těžké poskytnout 

posluchačům desky, které by mohly zaujmout, protože každá oblast hudebního světa už někomu 

patří a on může fungovat tedy jen jako romantický tenor. U obecenstva v Československu může 

být všestranný, protože má prostor realizovat se i v jiných kategoriích. Nejde o explicitní 

vyjádření, ale je možné v této výpovědi vypozorovat propojení mezi – nedostatkem dovozové 

hudby a nefunkčností našeho trhu, která dává tuzemským zpěvákům možnost realizovat se 

ve více než jedné oblasti, což lze ve výsledku považovat za výhodu, nikoliv za problém. 

Karel Gott a jeho vztah k institucím a politické moci 

Vztah Karla Gotta k nejrůznějším institucím, se kterými musel během své kariéry 

spolupracovat, lze považovat za primárně kladný. Tvořil v zemi, kde nebylo možné dosáhnout 

úspěchů bez spolupráce s propracovaným systémem kontroly mj. hudební produkce (viz výše). 

Ve zkoumaných textech se objevuje několik informací, které tyto kladné vztahy určitým 

způsobem potvrzují [1] [3] [8] [9]. Z některých obsahů může být také vyvoditelné, že 

spolupráce s institucemi nemusela být umělci vnímána jako represivní, naopak že jim byl dáván 

dostatečný prostor v rámci rozhodovacích procesů, případně v rámci vlastní tvorby. 

Příkladem může být rozhovor [1], ve kterém Karel Gott v rozhovoru explicitně uvádí, 

že byl přítomen u jednání o zahraniční spolupráci s americkým producentem a jeho právníky, 

poradci atd. Uvádí, že výhrady ke smlouvě neměl pouze Pragokoncert, ale také Státní divadelní 
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studio a především on sám. V těchto promluvách ukazuje, že se jako umělec může podílet na 

rozhodovacím procesu, který se vztahuje k jeho případnému zahraničnímu angažmá. 

Je otázkou, jak věrně jsou popsány právě okolnosti podpisu smlouvy, jelikož propracovaný 

systém institucionálního dohledu nad hudební produkcí pravděpodobně umělcům nedovoloval 

ve velké míře zasahovat do tak důležitého procesu. Finální slovo by pravděpodobně měla 

agentura Pragokoncert a nikoliv samotný interpret. Právě touto promluvou text zdůrazňuje 

zpěvákovu autonomii, kterou mohou čtenáři mylně považovat za standard, který v dané době 

u jiných interpretů zcela určitě běžný nebyl. O tom, kdo, za jakých podmínek a s jakým 

repertoárem, bude moci vycestovat, rozhodovaly instituce, nikoliv umělci samotní. 

Důležitost institucí a kladných vztahů k nim představuje také tato citace: „(…) první 

zpěvák populární hudby u nás zahájil, díky Státnímu divadelnímu studiu, profesionálně 

promyšlenou a organizačně zajištěnou dráhu pěvecké hvězdy.“ [3] Popis vztahu zpěváka 

a instituce naznačuje, že bez vzájemné spolupráce a bez zaštiťování ze strany státu není možné, 

aby zpěvák uspěl, resp. aby uspěl v takové míře jako Karel Gott, tedy aby se stal hvězdou. 

V souvislosti s politickou mocí se v textech objevují zmínky, které se vztahují k tzv. 

Antichartě (viz výše). Karel Gott je zmíněn v textu [8], který informuje o shromáždění ze 

4. února 1977, které se uskutečnilo v Divadle hudby a ze kterého vyvstala politická kampaň 

známá jako Anticharta. Text je velmi stručný, zcela bez jakýchkoliv konotací, za příznakové 

lze považovat pouze postesknutí „Chvíle, kdy zpívat nestačí“, což je mj. titulek textu a také 

jedno z prohlášení, které Karel Gott v Divadle hudby během svého projevu pronesl. Text se 

nezmiňuje o dokumentu Charta 77, neinformuje o tom, že by se jednalo o reakční událost ani 

o tom, zda se jedná o několikátou událost v řadě podobného charakteru,170 jen stručně a bez 

emocí sděluje, že k setkání došlo a že přítomní umělci „(…) svými podpisy potvrdili své 

odhodlání aktivně se podílet na kulturní politice našeho socialistického státu.“ [8] 

Další demonstrace vztahu zpěváka k politické moci, je obsažen v odpovědi na otázku, 

zda je Gott v zahraničí vnímán jako vyslanec určitého státu. Sám na otázku reaguje a zmiňuje 

se právě o konkrétní události, kterou v textu [9] nepojmenovává, přesto je poměrně jasně 

identifikovatelná. V textu hovoří o jarním turné, které se odehrálo v zahraničí bezprostředně po 

tom, co „(…) vystoupil na podporu politiky a naší vlády.“ [9] Gott zde zmiňuje s největší 

pravděpodobností právě únorovou událost z Divadla hudby, kterou tehdejší účastníci mohli 

 

170 Např. 28. ledna 1977 se konalo v Národním divadle setkání národních umělců, herců a dalších představitelů 

kulturního života. 
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vnímat jako vystoupení na podporu vlády, v mnoha ohledech ale bylo vnímáno jako vystoupení 

proti dodržování lidských práv, které požadovala Charta 77.171 Svůj čin Gott „ospravedlňuje“ 

popisem svých zahraničních zkušeností, během kterých mu návštěvníci jeho vystoupení 

vyjadřovali podporu a zcela jasně svých chováním dávali najevo, že sympatizují se skutečností, 

že zpěvák chce „(…) zůstat věrný své zemi.“ [9] 

Text [9] je na politické konotace poměrně bohatý. V odpovědi na otázku „Uvažoval jste 

někdy o tom, že taková popularita, jaké se těšíte vy, znamená i velkou odpovědnost?“ Gott 

odpovídá: „Jak o tom mohu neuvažovat, když se často přesvědčuji, že mezi mladými lidmi mám 

někdy větší vliv než jejich rodiče nebo učitelé? Samozřejmě to vím a nutí mě to dobře vážit, co 

dělám a co říkám. A počítat s rizikem, že se někdy někomu nebude líbit, o čem mluvím. Ale 

komu? Lidem, kteří jsou schovaní v anonymitě. Rád bych to někdy viděl obráceně: oni by 

veřejně vystupovali a my seděli doma u obrazovek.“ [9] Zde je opět patrná narážka na jeho 

vystoupení na podporu politické moci, které se setkalo s velkou kritikou a které on sám nevnímá 

negativně, přesto připouští, že tak může být vnímáno. Zároveň tímto výrokem potvrzuje, že si 

za svými názory stojí a že se jedná o promyšlené kroky, ke kterým nepřistupuje lehkomyslně. 

K politické moci lze vztáhnout také získání titulu Zasloužilý umělec. Jedná se 

o poměrně kontroverzní téma. Karel Gott se setkal po roce 1989 s výraznou kritikou, zejména 

proto, že se jedná o státní titul, jehož udělení může být v jistém slova smyslu vnímáno jako „za 

zásluhy“,172 které ale Gottem, podle některých, nebyly realizovány pouze v oblasti pěvecké. 

Část společnosti se mohla domnívat, že titul byl zpěvákovi udělen především pro jeho 

bezproblémové vystupování a pro jeho vztah k vládnoucímu režimu. Sám Gott na otázku, co 

pro něj titul znamená, odpovídá v jednom z textů [9] velmi kulantně a osobním pocitům se 

v odpovědi prakticky nevěnuje, uvádí pouze, že tato pocta pro něj znamená velmi mnoho, ale 

že ve skutečnosti se jedná především o poctu oblasti populární hudby, jelikož do nedávna 

nebylo zcela zřejmé, zda je tato oblast považována za dostatečně uměleckou.   

Karel Gott a jeho vztah k publiku 

Karel Gott podle analyzovaných textů bezpochyby patří ke slavným osobnostem, které 

svůj vztah k publiku nepodceňují a snaží se jej dělat co nejosobnějším. O Gottových fanoušcích 

a příznivcích pojednává několik obsahů [1] [2] [3] [4] [7] [9] [11], a to v různých souvislostech, 

 
171 Více o Chartě 77 a Antichartě viz kapitola Karel Gott – Sedmdesátá léta. 
172 Nařízení vlády č. 55/1953 Sb., [online], [cit. 20. 11. 2020]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1953-55. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1953-55
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kdy je zmiňována nejen vděčnost, kterou zpěvák vůči svému publiku pociťuje, ale také nároky, 

které jsou na jeho tvorbu kladeny, případně potřeba publikum nezklamat. 

Vděčnost, kterou Gott ke svým fanouškům pociťuje je vztahována ke skutečnosti, že 

bez fanoušků z domácího prostředí by nikdy neuspěl v prostředí zahraničním [1], a proto pro 

něj bude právě československé publikum vždy zcela zásadní. Demonstruje tím mj. opět 

sounáležitost k vlasti a prostředí, které mu umožnilo uspět. 

Jedna z událostí, které reprezentují Gottův vztah k publiku, je např. koncert v Lucerně, 

který text [3] popisuje poměrně detailně. Gottův z velké části lasvegaský program si získal 

všechny návštěvníky, což může znamenat, že repertoár na míru připravený americkému publiku 

dokáže ocenit i publikum československé. Karel Gott je v textu [3] reprezentován především 

jako velmi vytížená osobnost, jeho šestidenní turné je nabité nejrůznějšími aktivitami, během 

kterých je vytrvale sledován novináři, o kterých se text zmiňuje hned několikrát. Gott je 

popisován jako velmi obětavý člověk, který je schopen vyhradit si čas pro své fanoušky, kteří 

patří k mladé generaci a které je schopen svým působením ovlivnit. Věnuje se jim v rámci besed 

a trpělivě zodpovídá jejich dotazy. 

Zahraniční publikum je v textech [1] [2] [9] [11] také zmiňováno, a to se svými 

specifiky, nejpodstatnější však je, že i při zahraničních vystoupeních se Gottovi dostává 

pozitivního ohlasu a své fanoušky si získal. Dodává však, že zahraniční úspěch je vykoupený 

velkou cenou, jelikož je v některých zemích nezbytné tvořit v jazyce dané země a repertoár 

i způsob vystupování přizpůsobovat [9], což mj. poukazuje opět na Gottovu pracovitost 

a schopnost adaptace. 

Časopis Vlasta 

Časopis Vlasta s podtitulem List Rady československých žen vycházel od roku 1947, 

původně jako spolkový týdeník zmiňované rady173 a vydáván je dodnes, přestože s výraznými 

obměnami. Z obsahového hlediska byl časopis od samého počátku naprostým naplněním 

genderových stereotypů, co se týče zájmů a volnočasových aktivit ženského publika. Pokoušel 

se sdružovat ženy napříč republikou, společná a propojující témata zahrnovala péči 

o domácnost, vaření, šití a také informace, které se týkaly péče o děti. Postupem času byla 

obsahová stránka doplňována dle zájmů cílové skupiny, např. o kosmetickou rubriku.174 

 
173 Knapík a kol. 2011, Svazek II, s. 1022, heslo Vlasta. 
174 Knapík a kol. 2011, Svazek II, s. 1022, heslo Vlasta. 
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V roce 1959 časopis vycházel s barevnou obálkou, podtitul byl stále List výboru čs. žen, 

rozsah byl 16 stran a první oslovení publika v časopise bylo Milé čtenářky, což zcela jasně 

poukazovalo na skutečnost, že cílovou skupinou periodika jsou ženy. Časopis byl výrazně 

střídmější než Mladý svět, obsahoval větší množství psaného slova, titulky nebyly tak senzační 

a řvavé. 

Obsah listu odpovídal poptávce a současně naplňoval své povinnosti, které na něj byly 

kladeny ze strany státu. Pojednával o budovatelských problémech, zmiňoval pracovitost, 

nechyběla rubrika Co udělám navíc pro republiku a mír?, zdůrazňována byla angažovanost. 

Součástí byl také seriálově publikovaný román. Běžnou součástí byly také příspěvky čtenářek, 

což zvyšovalo sounáležitost mezi publikem a periodikem/autory, v časopise se také objevovaly 

soutěže. Zdůrazňována byla důležitost zdravého stravování i pohybu a samozřejmě zde byl 

věnován prostor také rubrice o módě. Stejně jako Mladý svět také časopis Vlasta pracoval 

s konceptem seriality a přinášel čtenářům povídky, případně romány na pokračování. 

V časopise se objevovala také poezie, úryvky z literatury, písničky atd. Pravidelná kulturní 

rubrika jako taková v listu chyběla, na což dokonce poukazuje sama redakce v jednom 

z analyzovaných textů [22]. I přesto se v listu objevovaly zprávy z kulturního prostředí. 

Z formálního hlediska byl list pro čtenáře zajímavý především díky fotografiím, 

kresbám a zvyšování počtu barevných stran.175 

V rámci zkoumaného období, tj. v letech 1959–1989, se po zadání hesla „Karel Gott“ 

objeví v rámci Digitální knihovny Kramerius konkrétně v časopise Vlasta celkem 

90 výsledků,176 ve srovnání s časopisem Mladý svět se jedná o více než desetkrát nižší četnost 

výskytu. Vzhledem k absenci společenské rubriky a s ohledem na cílovou skupinu čtenářů je 

tento rozdíl pochopitelný, přestože je poměrně překvapivý. Pro srovnání, po zadání hesla 

„Waldemar Matuška“ se ve stejném období objeví pouze 28 výsledků, u hesla „Hana Zagorová“ 

pak 14, heslo „Olympic“ nabízí 22 výsledků. Opět se jedná o čísla, která jsou oproti časopisu 

Mladý svět velmi výrazně nižší, poměrnou částí však lze i tyto hodnoty považovat za 

odpovídající. 

U obsahů, které se zmiňují o osobnosti Karla Gotta v rámci časopisu Vlasta, byla při 

výběru zkoumaného vzorku uplatňována zcela stejná kritéria jako u časopisu Mladý svět, 

 
175 Knapík a kol. 2011, Svazek II, s. 1022, heslo Vlasta. 
176 Vlasta. Praha: Mladá fronta, 1947-, roč. 13–43, [online] [cit. 29. 11. 2020]. Dostupné z: 

https://ndk.cz/periodical/uuid:56086af0-8dfe-11e5-ac67-

005056827e51?fulltext=karel%20gott&from=1959&to=1989 

https://ndk.cz/periodical/uuid:56086af0-8dfe-11e5-ac67-005056827e51?fulltext=karel%20gott&from=1959&to=1989
https://ndk.cz/periodical/uuid:56086af0-8dfe-11e5-ac67-005056827e51?fulltext=karel%20gott&from=1959&to=1989
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přičemž soubor zkoumaných obsahů, které jsou v práci podrobeny analýze a které byly 

publikovány v časopise Vlasta, obsahuje celkem jedenáct textů.177 

Karel Gott a jeho charakter 

Přímé charakteristiky zpěvákovy osobnosti s ve zkoumaných textech z časopisu Vlasta 

příliš neobjevují, zmiňuje např. svou „houževnatost“ [19], zajímavější informace však přináší 

charakteristiky nepřímé: „Někdy se říká, že moje písně jsou příliš optimistické, ale já nechci 

povrchně filozofovat. (…) Pokusit se písní přivolat úsměv, dobrou náladu a optimismus je přece 

velmi důležité.“ [20] „Vědomí, že můj zpěv přináší radost, bylo a je smyslem všeho, co dělám 

a co chci dělat.“ [16] Karel Gott sám sebe stylizuje do role pozitivního optimistického člověka, 

jehož úkolem je tyto kvality předávat dál, dalším lidem a vytvářet tak společenství, které je 

příjemně naladěné a které se má dobře, pociťuje radost. Přesto zmiňuje také skutečnost, že umí 

být i „mrzutý“ [19], nicméně uvádí, že to je část jeho osobnosti, kterou raději ukazuje jen 

v soukromí. 

Důležitá je také role Gottovy matky, o které zpěvák mluví s úctou [16] [19], která může 

být symbolem jeho dobrého vychování. Je pochopitelné, že se v časopise, jehož cílovou 

skupinou jsou ženy, které jsou často samy matkami, objevují zmínky o rodičích. V souvislosti 

s matkou popisuje Gott také některé ze svých dalších vlastností a schopností, uvádí, že jej matka 

naučila: „(…) nepodléhat okamžité emoci a prvnímu dojmu, ale reagovat až po úvaze. (…) mám 

citlivý radar na lidi.“ [19] a že jej: „odmalinka mě vedla k diplomacii a úctě k práci druhého.“ 

[19] Právě diplomacie, kterou Gott zmiňuje mu, byla v dalších letech vyčítána, a to především 

s ohledem na jeho způsob spolupráce s vládnoucím režimem a s jeho schopností adaptovat se 

na změny, které přišly po roce 1989. 

Za charakteristiku zpěvákovy osobnosti může být považováno také informace týkající 

se vánočních koncertů, u kterého se uvádí: „Karel Gott svým slovům dostál.“ [21], které 

popisuje fakt, že Gott splnil slib, který dal československým fanouškům (že koncerty skutečně 

napřesrok uskuteční a že do nich vloží velké množství energie a budou tedy velkolepé – takové, 

jaké si československé publikum zasluhuje), tedy že je zodpovědný a spolehlivý. 

 
177 Stejný počet zkoumaných obsahů v rámci časopisu Mladý svět a v rámci časopisu Vlasta je čistě náhodný 

a nebyl vybrán záměrně. V rámci časopisů Pionýrské noviny a Sedmička bylo zkoumáno celkem sedmnáct textů. 
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Karel Gott a jeho popularita 

Popularita Karla Gotta je neopomenutelnou součástí jeho reprezentace, jeho mediálního 

obrazu, potažmo jeho osobnosti jako takové,178 přičemž také v analyzovaných textech je možné 

identifikovat mnoho charakteristik, které právě popularitu, byť ne vždy přímým pojmenováním, 

zdůrazňují. Jako příklad mohou sloužit informace o koncertech, které jsou již dlouho dopředu: 

„beznadějně vyprodané“ [12]. Časté je také užívání superlativů v textech, které rovněž 

demonstruje Gottovu popularitu, ať už se jedná o spojitost s „nejprodávanějšími deskami“ [13] 

nebo třeba i jednotlivými „nejžádanějšími písněmi“ [13]. Nechybí ani superlativy, které se váží 

přímo ke Gottovi a jeho činnosti: „nejúspěšnější zpěvák Supraphonu“ [17]. 

Nejen superlativy v textech vyobrazovaly Gottovu popularitu, velmi výmluvné jsou také 

tato slovní spojení: „Gott je jenom jeden!“ [22]; „mistr kantilény“ [22]; „popmuziková 

jednička“ [15] případně „zlatý hlas“ [16]. 

Karel Gott se již během prvních dvaceti let své kariéry stal „velkou osobností naší i evropské 

populární hudby“ [17], vytvořil „rekord“ v anketách popularity [17] a „rekordní“ byl v dané 

době i zájem o jeho desky [17].  

„(...) jsou stále tím nejlepším, co může naše populární hudba nabídnout doma 

i v zahraničí.“ [21] tato formulace nabízí více možností interpretace, tou zřejmou je skutečnost, 

že je Karel Gott a jeho tým tím nejlepším, co může naše populární hudba nabídnout, což 

potvrzuje obecně známou pravdu – Karel Gott byl skutečně nejlepším a nejpopulárnějším 

československým zpěvákem, nicméně text lze interpretovat také tak, že byl nejlepším, co mohla 

nabídnout populární hudba v zahraničí, resp. zahraniční. Jedná se samozřejmě o velmi 

subjektivní intepretaci, ke které nemusí dojít zdaleka každý čtenář, nicméně i tento význam 

mohli příjemci obsahu této větě přisoudit. 

Skutečnost, že je Gott populární a tedy že je jeho osobnost všeobecně známá, potvrzuje 

například popis fotografie k textu o písni Lady Carneval, jež zní: „Interpreta vám snad 

nemusíme představovat“ [13]. V textu se o Gottovi samozřejmě hovoří, nicméně popis 

neupřesňuje, že se jedná o interpreta písně Lady Carneval. Oproti tomu u fotografie Karla 

Svobody, autora písně, popisek se jménem je. Jména obou osobností jsou pak uvedena také 

u textu a notového záznamu písně, což znamená, že příjemci textu by mohli být schopni 

pochopit, kdo je na které fotografii, nicméně pouze Gottův snímek popisek nevyžadoval. 

 
178 První analyzované texty jsou z roku 1966, tedy z období, kdy Gottova kariéra trvala cca sedm let, během 

kterých byl zpěvák schopen získat popularitu nejen na území Československa, ale také v zahraničí. 
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Samozřejmě, že tato skutečnost souvisí s tím, že Gott veřejně vystupoval a jeho podoba tak byla 

publiku známá, kdežto Svoboda veřejnosti tolik exponovaný nebyl, nicméně i přesto popisek 

fotografie prezentuje jakýsi neotřesitelný fakt – tedy, že podle fotografie musí být čtenářům 

jasné, o koho se jedná, tedy o populárního Karla Gotta. 

V jednom z textů [19] se Gott zmiňuje také o tom, že má popularita i své stinné stránky, 

což je motiv, který se častěji objevuje v souboru analyzovaných textů z Pionýrských novin 

a Sedmičky.179 

Karel Gott a jeho domov 

V textech o Karlu Gottovi se o Československu často pojednává jako o „domově“, 

příkladem může být text [12], kde již titulek zní „Karel Gott opět doma“ a kde je i v další 

pasáži zmíněno, že připravuje program tady „doma“. Důležitost toho, že zpěvák je doma právě 

v Československu, je zdůrazňovaná různými způsoby, při vyjmenovávání plánů do budoucna, 

které bude zpěvák realizovat v zahraničí, pak zmiňuje také „domácí plány“ [16], případně 

v dalším z textů se uvádí, že jeho tým „doma nevídáme příliš často (...)“ [21]. 

Důležitost domova je popisována v jednom z textů, který v perexu popisuje domov s až 

romantickým nádechem jako „jedno jediné místo na světě, kterému se říká tím voňavým slovem 

(...)“ [17], přičemž popisuje konkrétně Gottův dům na pražském Smíchově. Přestože se jedná 

o doslovný popis místa, kde zpěvák žil, je možné, v kontrastu s první částí perexu, ve které jsou 

popisována různá krásná místa na světě, které může člověk dobře poznat, na která se může chtít 

vracet a která zapomene, vnímat právě tento domov nejen jako skutečné místo k životu, ale také 

v širším kontextu jako místo, které se nachází v určité zemi.180 

Karel Gott a jeho (zejména sovětské) zahraniční aktivity  

Metonymické označování typu „Československo se zúčastnilo největšího hudebního 

festivalu“ [13] také nepatří mezi ojedinělé jevy ve zkoumaných textech. Karel Gott do zahraničí 

necestoval sám, nicméně zahraniční úspěchy závisely především na jeho způsobu vystupování 

a souvisely s jeho osobností. Méně příznakově jsou pak užívána spojení typu: „naše barvy 

hájil“ [13] „Karel Gott získal pro Československo“ [13]. 

 
179 Viz podkapitola v analýze textů z Pionýrských novin a Sedmičky Karel Gott jako vzor. 
180 Rozsáhleji je pak Československo jako symbol domova popisováno v podkapitole v analýze textů 

z Pionýrských novin a Sedmičky Karel Gott a švandovství. 
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Spolupráce se zahraničními autory a „předělávky“ zahraničních skladeb jsou také 

motivy, které se v textech objevují [16], Gott hovoří o italských autorech, ale také o amerických 

a samozřejmě sovětských. Přibližování zahraniční produkce skrze československé interprety 

bylo zcela běžnou praxí, překladové texty, které procházely důkladnou kontrolou, byly 

přijatelnější než původní zahraniční texty, které nebylo možné upravovat, resp. cenzurovat 

a mohly tak posluchačům přinášet závadné obsahy. 

Gottovo vystupování v Sovětském svazu se objevuje napříč obsahy všech tří 

zkoumaných periodik. V časopise Mladý svět však nedostává zdaleka takový prostor jako 

v časopise Vlasta, případně v Sedmičce. Zdůrazňována je především Gottova popularita 

u sovětského publika [15] [16] [18]. 

Gott údajně nejraději vzpomíná právě na své sovětské turné z roku 1962 [15], protože 

velký ohlas, který jeho vystupování mělo, přestože byl tou dobou teprve začínajícím zpěvákem, 

pro něj představoval nezbytné povzbuzení pro další práci. O tomtéž turné se zmiňuje také další 

text [16], ve kterém Gott dokonce uvádí, že v Československu v dané době lidé „(...) psali do 

rozhlasu a do televize zlé dopisy (...)“, podle kterých údajně zamýšleli odhlásit si koncesi, 

pokud bude Gott v televizi vystupovat.  Může se tedy zdát, že právě sovětské turné z roku 1962 

umožnilo zpěvákovi ponořit se do hudební tvorby a stát se tak profesionálním zpěvákem, 

kterého o 15 let později181 milují nejen sovětské publikum, ale i to československé. 

Vztah Gotta k SSSR, který je konstruován jako kladný, ilustruje například jeho 

vystoupení připravované při příležitosti VŘSR [15], často se objevují také zmínky o tom, že 

Gott části svých programů pro sovětské publikum připravuje v ruštině [15]. O tomtéž pojednává 

i další text [16], ve kterém je navíc zdůrazňováno publikum, které je vůči československému 

zpěvákovi velmi vstřícné a které mu velmi výrazně dává najevo svou podporu. Té se Gottovi 

dostávalo i ze strany sovětských institucí, např. hudební agentura pro něj zajistila vystoupení 

v Čajkovského sále v Moskvě, ve kterém obvykle interpreti populární hudby nevystupovali 

[16]. Gottova zahraniční popularita zdůrazňovaná v souvislosti se SSSR mohla v daném období 

souviset také s potřebou přiblížit československé obyvatelstvo tomu sovětskému. Emoce, které 

někteří obyvatelé Československa zažívali po roce 1968, byly velmi silné a změnit názor části 

veřejnosti na okupaci nebylo snadné. Skrz osobnost zpěváka, kterého velká část národa měla 

v oblibě, mohlo dojít ke zjemnění těchto vyhrocených postojů. 

 
181 Texty [15] a [16] byly publikovány v roce 1977. 
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Gottova sovětská popularita je popisována také v rubrice „Vlasta se ptá, Táňa 

odpovídá“ [18], která má poskytovat čtenářům Vlasty autentické odpovědi obyvatel 

Sovětského svazu na otázky, kterou jsou jim pokládány, přičemž o Gottovi text pojednává 

v souvislosti s oblíbeností našich zpěváků u sovětských posluchačů. Hned první tři odpovědi 

zmiňují Gottovo jméno, v jedné z nich se dokonce čtenáři dozvídají, že v momentě, kdy se Gott 

objeví na obrazovce: „(…) necháme všeho a u obrazovky jsme jak přibití.“ [18], což vypovídá 

o Gottově enormní popularitě. Je samozřejmě otázkou, jak autentické odpovědi skutečně byly, 

případně zda se jednalo pouze o redakční práci. Nicméně, je zřejmé, že jedním z cílů textu bylo 

demonstrování popularity československých umělců,182 mezi kterými Gott zaujímal jedinečnou 

pozici a právě on byl vykreslen jako nejoblíbenější interpret u sovětského publika. 

Zahraničí je také tématem v textech, kde je Gott srovnáván s dalšími umělci. Jedná se 

o další reprezentaci zpěváka, která poukazuje nepřímo nejen na jeho výjimečné schopnosti, ale 

také na jeho skromnost. Například, když je srovnáván se zahraničními umělci [12] objevují 

se informace o tom, jak velké zázemí si mohou zahraniční hvězdy dovolit, kolikačlenné týmy 

se podílí na jejich vystoupení, jak je technicky zajištěné apod., přičemž Gott je na většinu těchto 

věcí „sám“ a i přesto je schopen publikum zaujmout v podobném rozsahu. 

Gott je s dalšími interprety srovnáván také v rámci soutěží, skutečnost, že je lepší než 

„západní“ umělci je zdůrazněná nejen uvedením jmen interpretů, které v soutěži porazil, ale 

také jejich státní příslušností: „V soutěži neuspěli např. Udo Jürgens (NSR), Antoine 

(Luxembourg), Françoise Hardyová (Francie) a jiní.“ [13] 

Karel Gott, politická moc a společenská užitečnost 

Jedna z nejzásadnějších a velmi transparentních Gottových politických aktivit, jeho 

proslov v Divadle hudby ze 4. února 1977 a jeho následný podpis Provolání československých 

výborů uměleckých svazů, nedostala, stejně jako v časopise Mladý svět, v časopise Vlasta 

prakticky žádný prostor. Velmi krátký text [14], který lze považovat spíše za popisek fotografie, 

je především informativní, sděluje, že se k provolání umělců a tvůrčích pracovníků přidaly také 

osobnosti populární hudby. Zajímavé však je jeho umístění vedle textu s názvem Vůle lidu 

zvítězila, který byl publikován při příležitosti dvacátého devátého výročí Února 1948. Jedná 

se o standardní politický text, který oslavuje socialistické úspěchy, hodnotí uplynulých dvacet 

devět let, zmiňuje se o „krizových letech 1968-1969“ a také o „nepřátelích socialismu“, 

 
182 Zmiňována je Helena Vondráčková, Jiří Korn, ale také Josef Laufer nebo představitelé žánru klasické hudby 

jako je Antonín Dvořák. 
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přičemž zmiňuje „protisocialistickou a protistátní platformu, zformulovanou do tzv. charty 

77“. Přestože není na této straně nikde uvedeno, že by měla být podpisová akce z Divadla 

hudby reakcí na Chartu 77, je zcela zřejmé, že umístění fotografie vedle textu není náhodné 

a že má symbolizovat, že: „Náš lid jim odpověděl stejně rozhodně a jednotně a dal jasně 

najevo, že ani dnes ani jindy si republiku rozvracet nedáme!“, jelikož popisek fotografie 

obsahuje velmi obdobnou formulaci: „A tak i z této oblasti183 zazněla jasná odpověď všem těm, 

kteří by chtěli ručit náš život a klid k práci.“ Paralelní užití slova odpověděl/odpověď hovoří 

o poměrně zřejmém propojení těchto dvou textů a je tedy téměř nezpochybnitelné, že s tímto 

záměrem byly texty vystavěny a že jejich cílem bylo přimět čtenáře, aby si tyto dvě, na první 

pohled nejednotné, události spojil do jednoho celku. 

Karel Gott svou společenskou užitečnost prokazoval a realizoval během zkoumaných 

let na mnoha úrovních. Jak již bylo zmíněno, získal mj. titul zasloužilý umělec, který byl 

považován za významnou poctu, která v textech nebyla opomíjena [15] [16]. Vzhledem k tomu, 

že byl prvním interpretem populární hudby, který toto ocenění získal, byla skrze jeho osobnost 

přisuzována také vyšší hodnota právě oblasti populární hudby, od které se společenská 

užitečnost očekávala stejně jako od Karla Gotta [15]. 

K titulu zasloužilý umělec se pojí také další významná součást Gottovy kariéry, která je 

označovaná slovem důvěra. Ta se může vztahovat k různým oblastem Gottovy práce – důvěru 

musí mít ve svůj tým, publikum apod., nicméně sám zpěvák důvěru zmiňuje také ve vztahu 

k získanému titulu: „Toto uznání je projevem důvěry.“ [16]184 Spojení důvěry s titulem, který 

zpěvák obdržel od ministra kultury, může být interpretováno právě s ohledem na politické 

konotace – důvěra v režim a naopak důvěra směrem od režimu k umělcům nebyla běžná, 

existovala řada kontrolních mechanismů, prověrek, přehrávek, kontrolovaly se texty písní, 

jejich nezávadnost, atd., důvěra jako taková ve své podstatě neexistovala a vytváření představ, 

že ano, lze interpretovat jako další prorežimní chování ze strany zpěváka, který měl výrazně 

lepší postavení než jiní interpreti. 

Důvěra se pak objevuje také v dalším textu [17] tentokrát již ve spojení „oboustranná 

důvěra“. Zmiňována je v souvislosti s hodnocením Gottových úspěchů při příležitosti jeho 

dvacetileté spolupráce se společností Supraphon. Na rekordních úspěších se podle textu podílí: 

„(...) dobrá spolupráce s mateřskou gramofonovou společností, vzájemné pochopení při volbě 

 
183 Myšlena je zde oblast populární hudby. 
184 Potenciál lexika by bylo vhodné zkoumat v rámci komplexní lingvistické analýzy, viz Diskuze. 
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repertoáru, vytváření optimální atmosféry v nahrávacím studiu a samozřejmě oboustranná 

důvěra.“ [17] Vyjmenované dílčí složky, které měly podporovat Gottovy úspěchy, jsou 

především institucionálního charakteru a ilustrují způsob spolupráce, který by měli hudební 

interpreti následovat v případě, že chtějí dosáhnout (jakéhokoliv) úspěchu v rámci 

Československa. Skutečnost, že nebylo možné uspět bez podpory ze strany institucí, 

se v textech objevila již několikrát, nikoliv však takto explicitně. 

Užitečnost populární hudby, kterou vyhledávali mj. doboví hudební recenzenti, 

se objevovala i na deskách Karla Gotta. Přestože primárně se jeho repertoár věnoval 

odlehčenějším tématům a přímá politická vyjádření v jeho hudebním projevu nebyla častá, 

zmínka o jeho angažovanosti se objevila i v jednom ze zkoumaných textů [20], kde autorka 

popisuje přítomnost „jemně postižené angažovanosti“ v souvislosti s textem písně Posel 

dobrých zpráv v rámci dobové recenze stejnojmenného alba. Z dnešního pohledu lze v textu: 

„Těch zpráv, že dál tu panuje láska vítězná, že vojsko lidských přání vztyčenou vlajku má, ta 

zpráva v písních šířená je tak významná (…)“ lze považovat nikoliv za jemně angažovaný, ale 

bezpochyby za politicky laděný. 

Karel Gott a jeho vztah k (ženskému) publiku 

Také v časopise Vlasta se objevují v textech zmínky o zpěvákově publiku. Jedná 

se o zcela přirozený jev, jelikož právě skrze obsahy publikované v časopisech měly známé 

osobnosti prostor promlouvat ke svým fanouškům. Gott opět svými promluvami zdůrazňuje 

důležitost publika: „Důležitý je pocit vzájemnosti (...)“ [17] „Roztleskaný sál mě nabíjí jako 

baterku.“ [17], díky kterému mohou být jeho koncerty zážitkem také pro něj samotného. 

V časopise Vlasta se prostřednictvím textu Gott obrací především na ženské publikum 

[16] [19]. Právě ženy představovaly velkou část fanouškovské základny zpěváka a v ženském 

časopise se tak v souvislosti s touto skutečností objevují také osobnější otázky typu: jakou roli 

hrají ve vašem životě ženy, případně zda jsou Gottovou častou inspirací [16]. 

Zpěvák samozřejmě na tyto otázky reaguje a své obdivovatelky přesvědčuje o jejich 

důležitosti, zmiňuje, jak podstatné jsou zájmy posluchaček, jejich připomínky a přání, podle 

kterých údajně upravuje nejen svůj repertoár [16]. Je zcela logické, že si právě touto cestou 

zpěvák buduje vztah se svými fanynkami a že je vyobrazován jako pozorný interpret, pro 

kterého hvězdná sláva není důležitější než publikum, pro které vystupuje a díky kterému se stal 

celebritou. 
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Jedinečnost ženského publika zdůrazňuje také popisem skutečnosti, že si na koncertech 

vybírá několik konkrétních žen v publiku, kterým pak koncert věnuje a pro které zpívá, přičemž 

skrze tyto konkrétní ženy se pokouší přenést atmosféru a své pocity na širší obecenstvo [16]. 

Pionýrské noviny a časopis Sedmička, Sedmička pionýrů 

Pionýrské noviny vycházely od roku 1951, jednalo se o týdeník, který měl novinový 

formát a který byl vydáván Československým svazem mládeže. Ve sledovaném období 

se podoba Pionýrských novin několikrát proměnila. Měnila se nejen obsahová a grafická 

podoba listu, ale také počet stran, periodicita185 a způsob vydávání jednotlivých ročníků186 

v průběhu roku.187  

Periodikum nebylo rozděleno do rubrik, na čtyřech (později více) stranách byl věnován 

prostor různým tématům vždy v rámci jedné strany. Témata odpovídala cílové skupině časopisu 

a snažila se postihnout všechny oblasti, které by mohly zajímat děti školou povinné. Nechyběly 

aktuality, informace o výročích a zásadních událostech. List obsahoval informace 

o pionýrských aktivitách napříč republikou a prostor byl věnován také sportu, kultuře 

a některým politickým událostem. 

Grafická podoba časopisu byla poměrně jednoduchá, jelikož nízký počet stran nenabízel 

dostatečnou plochu pro využití výrazných grafických prvků. Nicméně i přesto se v časopise 

objevovaly poutavé a velké titulky vyvedené různými barvami, nechyběly fotografie (nejčastěji 

černobílé) ani kresby (černobílé i barevné).  

V roce 1968 došlo k transformaci Pionýrských novin a týdeník začal vycházet pod 

názvem Sedmička s podtitulem Čtení pro chlapce a děvčata. Časopis měl šestnáct stran, 

typický časopisecký formát a za cíl si kladl být společníkem tehdejší mládeže. Vůbec první text 

v časopise uváděl: „Chtěli bychom, abyste „Sedmičku“ přijali mezi sebe jako nového 

kamaráda, který se hodí do party. Nevytahuje se, je veselý a vtipný, umí, zná, ale dá si poradit 

od každého, kdo na něco dobrého přijde.“188, redakce tímto úvodníkem nastínila nejen obsah 

listu, ale také zájem o zpětnou vazbu od čtenářů a o nejrůznější čtenářské podněty. Časopis byl 

vydáván do roku 1992, v letech 1970 až 1990 vycházel pod názvem189 Sedmička pionýrů. 

 
185 V letech 1965 až 1968 vycházely Pionýrské noviny dvakrát týdně. 
186 V letech 1959–1962 vycházely Pionýrské noviny podle kalendářního roku, od roku 1963 vycházely podle 

školního roku, podle původního konceptu z roku 1951. 
187 Švec, 2014, s. 465-466. 
188 Sedmička. Roč. 1, č. 1, titulní strana. 
189 Práce nerozlišuje mezi názvem Sedmička a Sedmička pionýrů a uvádí pouze název Sedmička. 
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Obsahem týdeníku, který měl po transformaci vyšší počet stran a tedy možnost 

zpracovávat více témat, byly informace nejrůznějšího charakteru, cílovou skupinou byly děti 

školou povinné, objevovaly se tedy texty, které se zaměřovaly na školní docházku, volnočasové 

aktivity, reportáže z cizích krajin dobrodružného charakteru. Byly zde publikovány také 

povídky, případně upoutávky na nové knihy, které měly být v dohledné době vydány. 

Objevovaly se také články technického rázu, které měly zaujmout chlapce a rubrika s názvem 

Vyšší dívčí, která byla určená dívkám. Sportovní sekce pojednávala o sportovních úspěších 

mužů i žen a byla tak určena oběma skupinám. Část listu tvořila také kulturní rubrika, ve které 

byly obsaženy rozhovory s umělci ze všech oblastí populární kultury. Vyskytovaly se také 

politicky laděné texty. Zajímavá a tradiční byla rubrika Když mi bylo třináct, která měla působit 

na dětskou psychiku a ve které slavné osobnosti hovořily o svém mládí, díky čemuž se s nimi 

mohli čtenáři ztotožňovat. Časté byly také ankety a propojování dětí napříč republikou díky 

rubrice Spojka, do které čtenáři zasílali nejrůznější žádosti o seznámení, sdílení zájmů apod. 

spolu s adresou, na které mohli jiní čtenáři reagovat. Svůj prostor měly také děti ze zahraničí, 

se kterými se čtenáři mohli také seznámit. Obsahem časopisu byla humorná sekce a celé číslo 

uzavíral komiks. 

Graficky byl časopis zpracováván tak, aby byl pro cílovou skupinu atraktivní, jednotlivá 

čísla byla barevná, přehledně rozdělená do rubrik, výrazné byly titulky a také titulní strany 

s výraznými fotografiemi. Obrazový materiál, kterým byl list doplněn, byl poměrně rozsáhlý. 

Každá dvoustrana obsahovala fotografie případně kresby, velmi často barevné.  

Pionýrské noviny ani časopis Sedmička nejsou dostupné v digitalizované podobě, 

a proto sběr dat probíhal zkoumáním jednotlivých čísel, která jsou v případě Pionýrských novin 

dostupná v Národním konzervačním fondu Národní knihovny České republiky a v případě 

časopisu Sedmička v Národní knihovně České republiky. Při výběru vzorku byl opět 

rozhodující prostor, který byl v jednotlivých textech věnován osobnosti Karla Gotta, a celkem 

bylo pro analýzu vybráno sedmnáct textů. 

Karel Gott jako vzor 

Osobnostní charakteristiky Karla Gotta se v Pionýrských novinách a Sedmičce ve svých 

přímých podobách prakticky neobjevují, což je pochopitelné vzhledem k cílové skupině 

periodik. Dětem, pro které by přímé charakteristiky mohly být nicneříkající a nezajímavé, jsou 

Gottovy vlastnosti vyobrazovány zpravidla skrze nepřímé charakteristiky, ať už se jedná 
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o příběhy [25] [27] [32] [33], případně jeho vlastní odpovědi na různé otázky, které se týkají 

jeho rodičů [23] [27], školní docházky apod. 

Karel Gott byl v textech charakterizován jako velmi zodpovědný, pracovitý, pilný, 

ctižádostivý a v některých kontextech je možné vnímat jej jako jakýsi dobový vzor, idol, ke 

kterému mohou děti vzhlížet a kterým se mohou chtít stát. Je zde zdůrazňováno, že přesto, že 

se jedná o výraznou osobnost světa showbyznysu, je právě popularita ve své podstatě 

vykoupena absencí jiných atributů, které jsou pro život důležité. I tato skutečnost, že Gott 

obětoval velkou část osobního života právě zpěvu, je jistou osobností charakteristikou – 

ilustruje jeho obětavost.  „Sláva má rub a líc. Není to jen potlesk a reflektory na jevišti, jsou to 

probděné noci, jsou to i věci, které si známý herec i zpěvák musí odříci.“ [25] „A tak jsem 

pochopila, že život zpěváka není jen zpívání, popularita a sladký život, ale tvrdá dřina spojená 

často se sebezapřením a odepřením si věcí, které bývají pro každého jiného člověka běžné.“ 

[39] Současně jsou tyto části textů pro čtenáře jistým způsobem výchovné a mohou se pokoušet 

nasměrovat mládež správným směrem. O popularitu by mohla stát spousta mladých lidí, kteří 

by raději vyměnili poctivou práci (jako Gott své elektrikářství) za uměleckou dráhu, nicméně 

právě v těchto textech se mohou dozvědět, že také tento způsob života má svá úskalí. 

Velmi výchovně se vyjadřuje Gott v textu [27], který je zařazen v rubrice Když mi bylo 

třináct, která svým zaměřením na dětská léta známých osobností přímo vybízí. Zde se opět 

zmiňuje zejména skutečnost, že ne všechny plány mohou dětem vyjít, zejména pak ty, 

ve kterých se vidí jako slavné osobnosti – přestože se Gott slavnou osobností stal, neuspěl 

v oboru, který si pro sebe původně zvolil. Čtenáře se snaží povzbudit především prohlášením: 

„Čím dříve se člověk z takového šoku190 dostane, tím líp.“ [27] 

Důležitá charakteristika Gottovy osobnosti se objevuje také v amatérské reportáži 

dopisovatelek Pionýrských novin, která pojednává o vystoupení Apolla, se kterým v dané době, 

mj. vystupoval Karel Gott. Také jeho autorky dokázaly zastihnout a mluvit s ním, a přestože 

se jednalo už v té době o velmi výraznou postavu pop music, věnoval jim ochotně svůj čas, 

dokonce v takové míře, že se novinový rozhovor proměnil až v rozhovor osobní, který autorky 

popisují v textu takto: „Už to pak ani nebyly otázky, jenom jsme mluvili tak, jak se baví 

přátelé.“ [25] Právě tento způsob „polidšťování“ Karla Gotta hrál v dobovém tisku velkou roli, 

 
190 Zde mluví Gott o nepřijetí na uměleckoprůmyslovou střední školu ke studiu malířství. 
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protože hvězdy s hvězdnými manýry a chováním nebyly žádoucí191 a bylo důležité celebrity 

ukazovat jako běžné občany. 

Karel Gott a jeho hvězdná vytíženost 

Karel Gott a jeho nedostatek času je ilustrován v mnoha textech [23] [24] [25] [30] [32] 

a souvisí především s jeho oddaností, se kterou se věnuje své práci, potažmo svým posluchačům 

a fanouškům. Současně jeho vytíženost ilustruje skutečnost, jak je populární, jaká je poptávka 

po jeho zpěvu, po deskách a dalších jednotlivých úkonech, kterým se musí jako zpěvák 

populární hudby věnovat. Na otázku, co by dělal, kdyby měl dostatek času, odpovídá: 

„Především bych se vyspal (…) Není totiž nic zvláštního, že po představení jedu ještě v noci 

natáčet do gramofonového studia nebo anebo se chystám na zájezd.“ [23] 

Jako velmi hektický popisuje Gottův život také další text [24], který se o nedostatku 

času zmiňuje již v titulku: „Zastavte čas!“, který je ve skutečnosti jakousi prosbou. Prosbou je 

i samotný text, jelikož se obrací přímo na čtenáře, potažmo na Gottovo publikum, jeho 

fanoušky, které žádá o pochopení. Gottovu vytíženost popisuje celý text, jehož cílem je, kromě 

podpory zpěváka, také demonstrace jeho neúnavnosti a jeho snahy uspokojit nejen domácí 

publikum, ale také zahraniční poptávku. 

Nejen Gottova vytíženost měla v textech symbolizovat skutečnost, jak velkou 

„hvězdou“ je. Stejně jako v textech předchozích periodik byly i zde přítomny explicitní výrazy, 

které zcela jasně Gotta popisovaly jako „vynikajícího zpěváka“ [23], „nejpopulárnějšího 

zpěváka“ [28], „zpěváckou hvězdu číslo jedna“ [29], jednoho z „největších talentů taneční 

hudby“ [26] nebo dokonce jako zpěváka tak známého, že není třeba ani rozsáhle vysvětlovat, 

o koho se jedná: „Obvykle se hrdinové této rubriky192 úvodem podrobněji představují. V tomto 

případě by možná stačilo jen jméno a příjmení – Karel Gott.“ [27] 

Karel Gott a švandovství 

V časopise Mladý svět, stejně jako v časopise Vlasta, byly velmi často zdůrazňované 

zpěvákovy vazby na Československo, jeho vztah k „domovu“, byl popisován jako 

„československý zpěvák“, apod. Obdobné charakteristiky se samozřejmě objevovaly také 

v textech publikovaných v Pionýrských novinách a Sedmičce: „A přece je Karel Gott 

především český zpěvák, přečetná pozvání na zahraniční turné (v příštím roce např. do Latinské 

 
191 Viz podkapitola Karel Gott a jeho zájem o publikum. 
192 Jedná se o rubriku Když mi bylo třináct, která byla pravidelnou součástí časopisu Sedmička. 
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Ameriky, do Belgie, Cannes nebo Sopot) přijímá tak, aby mu zbylo dost času pro naše publikum, 

pro vystupování v československých městech, televizi, rozhlase.“ [27] „Po delší době pobytu 

doma v Československu (…)“ [31] „Teď toužím po tom, nejet nikam. Být prostě doma. Po tom 

všem cestování, jsem šťasten, že někam patřím, že mám svůj domov.“ [32] 

Poměrně výrazný prostor však právě v Pionýrských novinách a Sedmičce dostal 

muzikál Hvězda padá vzhůru [34]193 [35], ve kterém Gott ztvárnil postavu Švandy, tedy 

moderního Strakonického dudáka. Výkladů této dobové adaptace slavného díla Josefa Kajetána 

Tyla může existovat hned několik, bezpochyby mezi ně ale patří výklad s ideologickým 

nádechem. Prostor věnovaný tomuto muzikálu může mít za cíl přitáhnout k němu více 

pozornosti, přimět čtenáře, aby se o muzikál zajímali a aby jej zhlédli. Právě děj muzikálu, který 

zdůrazňuje důležitost domova, potažmo návratu domů, je velmi symbolický a někdy může být 

také spojován s Gottovým návratem domů z cvičné emigrace.194 Za nejdůležitější píseň 

z muzikálu pak Gott považuje skladbu s názvem „Domů k nám“, o které se v jednom z textů 

[34] zmiňuje. Právě zmínka o této skladbě může být interpretována jako další důkaz zpěvákovy 

potřeby zdůrazňovat symbol domova. 

Karel Gott a zahraničí 

Zmínky o zahraničním vystupování a o vztahu zpěváka k jiným zemím je možné najít 

v mnoha textech [24] [25] [26] [28] [29] [31] [32] [34] [36] [37] [38] a jsou nejrůznějšího 

charakteru. Zmiňují se o zpěvákově zahraničním vystupování, o účasti v zahraničních soutěží 

a na festivalech, informují o odlišnostech zahraničního prostředí, nicméně nelze v nich 

identifikovat takové srovnání s Československem jako například v textech z časopisu Mladý 

svět.195 

V souvislosti se zahraničními aktivitami, se v Pionýrských novinách, stejně jako 

v Mladém světě, objevily informace o Velké ceně Eurovize. Text [6] v Mladém světě sice 

informoval čtenáře o nízkém zisku pouhých dvou bodů, nicméně autor textu volil velmi opatrné 

obraty a nikde v textu nelze najít informaci o tom, že by londýnské vystoupení bylo 

neúspěchem. Naopak, dotazuje se samotného Gotta, zda jej tak vnímá a ten tvrdí, že vystoupení 

za neúspěšné nepovažuje. V Pionýrských novinách je zisk dvou bodů považován za „malou 

tragédii“ [26], kterou „Zpěváci kvalit Karla Gotta (…)“ jako tragédii vnímat nemusí. V obou 

 
193 V souboru textů [34] z rubriky Odpovědna se objevuje téma muzikálu Hvězda padá vzhůru hned ve dvou 

číslech časopisu Sedmička, v čísle 28 a čísle 39. 
194 Např. podle Klusáka, 2002. 
195 Viz podkapitola Karel Gott a jeho vztah k zahraničí a Československu v sekci Mladý svět. 
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textech je patrné, že neúspěch nepatří mezi jevy, se kterými by měl být Gott spojován a texty 

vůbec nepřipouští, že by zahraniční umělci měli nebo mohli být lepší než Karel Gott. I v tomto 

textu [26] se tak objevuje obdobná zmínka jako v Mladém světě, tedy že soutěž byla úspěšná 

především proto, že Gotta vidělo a poznalo kolem dvou milionů diváků, bez ohledu na velmi 

slabé bodové hodnocení, které podle autorů textů de facto nehraje žádnou roli. 

Co se týče zahraničního vystupování, prostor je v textech [34]196 [36]197 věnován také 

Gottově účasti na hudebním festivalu v Japonsku, přičemž texty nepřináší pouze informace 

a zajímavosti o Japonsku jako takovém (přestože se jim věnuje velká část), ale informují také 

o tom, že se během festivalu udělovaly ceny a že český reprezentant cenu neobdržel. O Gottově 

relativním neúspěchu se pak v textech pojednává obdobným způsobem jako o Velké ceně 

Eurovize [26] a jednoduše není připouštěn. Podle Gotta se jedná o určitý typ „diplomacie“, 

která souvisí s tím, že ceny získávají zpravidla zpěváci, kteří v dané zemi absolvují po 

slavnostním ceremoniálu další turné, o které tak díky ocenění budou mít lidé větší zájem. Lze 

samozřejmě předpokládat, že hudební marketing tímto způsobem skutečně fungoval, nicméně 

prostor, který texty věnují vysvětlování skutečnosti, že Gott oceněn nebyl, spíše vzbuzuje 

dojem potřeby obhájit tuto skutečnost a nevypadat před „domácím publikem“ jako zpěvák, 

který nemá v zahraničí co nabídnout. 

Zajímavé jsou v textech také časté zmínky o SSSR [28] [29] [34] [36], které 

se např. v textech z Mladého světa prakticky neobjevují.198 Potvrzování výborné a fungující 

spolupráce se neobjevuje pouze v souvislosti s publikem (i když i zmínky o sovětském publiku 

jsou velmi časté, viz kapitola Karel Gott a publikum199), ale bývá popisováno také velmi 

explicitně i v souvislosti s agenturami, které zahraniční vystupování zajišťovaly (Pragokoncert, 

Goskoncert), případně s dalšími účastníky celého procesu: „Všichni byli spokojeni. Zástupci 

Pragokoncertu (…), novináři i umělci.“ [28] Takové kolektivní zhodnocení odvedené práce 

patří k dalšímu potvrzení správně nastavených a především fungujících vztahů mezi umělci 

a institucemi, se kterými museli spolupracovat. 

Gott v textech [28] [34] popisuje také důležitost vřelého přijetí, zájmu sovětského 

publika o vystoupení a také poct, které jemu a celému jeho týmu SSSR prokázalo, 

 
196 V souboru textů [34] z rubriky Odpovědna se objevuje téma japonského hudebního festivalu hned ve třech 

číslech časopisu Sedmička, v čísle 34, čísle 49 a čísle 52. 
197 V souboru textů [36] z rubriky Odpovědna se objevuje téma japonského hudebního festivalu hned ve třech 

číslech časopisu Sedmička, v čísle 3, v čísle 6 a čísle 7. 
198 Zjistit a doplnit Vlastu pak. 
199 Tady pak přejmenovat podle toho, jak se skutečně bude kapitola jmenovat. 
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např. možností vystupovat v Čajkovského sále: „Čajkovského sál je tradičně vyhrazen sólistům 

a souborům, kteří interpretují vážnou hudbu. Já byl podle slov Moskvanů jedním z prvních 

zpěváků pop-music, kteří mohli v Čajkovského sále vystoupit. (...) to byla veliká pocta a mě 

nesmírně těší, že mi ji prokázali.“ [34] Což je další způsob zdůrazňování dobrých vztahů mezi 

Československem a SSSR, o kterých se informovalo v dobových periodikách pravidelně. 

Gott v souvislosti se zahraničním zmiňuje také zahraniční tvorbu [31] a zdůrazňuje 

zejména fakt, že ji bedlivě sleduje, že je obeznámen s konkurencí a se zahraniční produkcí, 

věnuje se poslechu zahraničních „džezových“ interpretů a samozřejmě také zpěváků pop-

music. Přestože v textech neuvádí, že by se jednalo o zdroj inspirace, případně že by tyto 

interprety jakkoliv napodoboval, může být v těchto sděleních implicitně obsažena také 

informace, která má čtenáře ujistit o tom, že přesto že v rámci československého trhu nejsou 

k dostání všechny druhy zahraniční hudební produkce, nemusí se čtenáři obávat, že by pro ně 

to nejlepší nebylo zprostředkováno – právě např. Karel Gottem. 

Karel Gott a (ne)politika 

Zajímavým zjištěním je, že v souboru analyzovaných obsahů z časopisů Pionýrské 

noviny a Sedmička se prakticky nevyskytují texty, které by obsahovaly politická témata, 

případně politické konotace. Je pochopitelné, že cílová skupina periodik by o politicky 

orientované texty nejevila zájem, nicméně jejich téměř absolutní absence je překvapivá.200 

Z celkového souboru sedmnácti textů byla pouze ve dvou z nich identifikována přítomnost 

„politiky“, přičemž ani v jednom z nich se nepojednává o vládnoucích autoritách, státních 

institucích201, o titulech, které Gott během své kariéry získal ani o jakýchkoliv politických 

aktivitách, mezi které patří např. proslov v Divadle Hudby202 z února 1977. 

V jednom z textů [32] se Gott ve vzpomínkách vrací k době, kdy „trampoval“ a dostal 

se tak ke zpěvu na veřejnosti, ke hře na kytaru, a popisuje svůj oblíbený táborový repertoár. 

Zmiňuje písně, kterým psal slova básník Josef Kainar. Zmínka o konkrétním autorovi, který 

dokázal svou uměleckou činnost provozovat také během komunistického režimu a který 

se v roce 1970 stal dokonce předsedou přípravného výboru nového Svazu českých 

spisovatelů,203 může být vnímána jako politicky orientovaná a může se také snažit čtenáře 

 
200 Zejména proto, že se i politická témata v časopisech objevovala. 
201 O dobrém fungování vztahu státních institucí viz výše. 
202 O kterém pojednává v časopise Mladý svět i v časopise Vlasta. 
203 Opelík, 2006, [online], [cit. 18. 12. 2020]. Dostupné z: 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1042 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1042
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upozornit na Kainarovu tvorbu. Současně samozřejmě uvádí na pravou míru Gottovo 

„trampování“, které mělo přidanou hodnotu právě ve formě zpívání Kainarových písní. 

Jedinou zcela jasně politickou zmínku je možné najít v textu [39], který pojednává 

o besedě, jež se uskutečnila v rámci třídenního maratonu, který měl oslavovat práci Gotta 

a orchestru Ladislava Štaidla: „Karel Gott poutavě vyprávěl o Mírovém fóru v Moskvě. Nebyl 

tam vyslán žádnou organizací, ale byl pozván jako umělec – člověk, který má k otázce míru 

ve světě co říci.“ [39] Nicméně, ani informace o Mírovém fóru v Moskvě nesouvisí přímo 

s politickou situací v Československu a jen zdůrazňuje fakt, že také umělci působící v zábavním 

průmyslu musí brát ohledy na společenskou odpovědnost. 

Karel Gott a jeho zájem o publikum 

V souvislosti s publikem je Karel Gott vždy popisován jako velmi obětavý a velmi 

vstřícný umělec, dokonce na přímé otázky typu, zda mu vadí zájem fanoušků na ulici, který 

může být nepříjemný, protože způsobuje povyk, odpovídá: „To mi vůbec nevadí. Vždycky jsem 

chtěl, aby lidé o mně věděli a měli mě rádi.“ [23]  

Karel Gott byl typickým představitelem umělce, který není „vyvolený nadčlověk, 

představitel jakési nadřazené elity (...)“204 a právě jeho chování směrem k fanouškům a publiku 

bylo velmi často popisováno a využíváno [31] [34] [39] k udržování obrazu slavného umělce, 

který se může chlubit celosvětovými úspěchy, ale který stále zůstává skromný a věrný každému 

jednomu člověku, který prokáže zájem o jeho dílo a o jeho osobnost. Splňuje tím svou 

společenskou odpovědnost, na kterou jako veřejně činná osoba musí brát při svých aktivitách 

zřetel. 

Publikum je v textech popisováno jako entita, bez které není možné koncertovat, 

podporuje u čtenáře myšlenku, že se nejedná pouze o „nástroj“, který umožňuje zpěvákům být 

populární, ale že je zásadní a že na jeho názoru záleží: „Přízeň publika je velikou hodnotou 

(…)“ [31] „Karla Gotta zajímají názory jeho publika. Proto se zúčastňuje besed (…)“ [39] 

„Zpěvák musí cítit odezvu v hledišti, vidět na tvářích diváků, že se jim jeho zpěv líbí. Jejich 

reakce ho pak povzbuzuje a provokuje k maximálnímu výkonu.“ [38] Konstrukce vztahu mezi 

zpěvákem a publikem je v časopisech velmi podstatná, jak již bylo zmíněno, právě formou 

článků je realizována komunikace mezi interpretem a fanoušky a ti tak mohou mít o zpěváka 

 
204 Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru, 1977 [online], [cit. 20. 12. 2020]. Dostupné z: 

http://www.totalita.cz/txt/txt_ch77_antit.php. 

http://www.totalita.cz/txt/txt_ch77_antit.php


63 

 

vyšší zájem, právě díky představě, že jejich vlastní názory jsou pro interpreta důležité a hrají 

roli, např. i v rámci tvůrčího procesu apod. 

Gottovým vztahem k publiku je také ilustrována skutečnost, že je velmi oblíbený 

v zahraničí, zejména pak v SSSR: „(…) všechny koncerty, které v sálech pro několik tisíc 

diváků v Moskvě a Leningradě uspořádali, byly týdny předem vyprodány a posluchačům 

se program líbil tak, že pravidelně ještě půl hodiny po jeho skončení vyžadovali další a další 

přídavky.“ [28] a že se mu dostává vřelého přijetí, což zmiňuje v odpovědi na otázku: „Co na 

vás při sovětském zájezdu nejvíce zapůsobilo?“ „Přijetí. Bylo snad ještě vřelejší a spontánnější 

než při uplynulých koncertech.“ [34] Zde je opět patrné zdůrazňování skutečnosti, že vztahy 

mezi sovětským publikem a československými interprety jsou nadstandardně dobré, fanouškům 

v jiných zemích v textech takový prostor dáván není. 

Současně se však texty nezapomínají zmiňovat o československém, „domácím“ 

publiku, které je pro Gotta nejdůležitější a kterému chce věnovat maximum své pozornosti: 

„Ovšem nemyslete, naše posluchače nezanedbávám.“ [34] „Ne, na své domácí posluchače 

nezapomínám.“ [36], jelikož je zcela jasné, že si československý zpěvák nemohl dovolit 

věnovat větší prostor zahraničním fanouškům, kteří nestáli u zrodu jeho kariéry. 

Obrazový materiál 

Vybrané texty měly také velmi rozsáhlý obrazový materiál, jež by se měl podle teorie 

CDA zahrnout do analýzy. V některých případech mohou mít právě fotografie (ale i kresby) 

rozhodující vliv na způsob, jakým čtenáři obsahy přijímají. V rámci této práce, s ohledem na 

sledovaná témata, však obrazový materiál nenabízel dostatek relevantních prvků a významů. 

Kapitola analytické části, která se věnuje časopisu Vlasta, pojednává o fotografii, na které je 

vyobrazen Karel Gott a která patří k textu o písní Lady Carneval [13], jež zajímavý význam 

nese, nicméně především kvůli popisu, který se u ní nachází (viz výše). 

Ostatní fotografický materiál, který doplňuje analyzované texty, neposkytuje při 

zběžnějším zkoumání prvky, jež by bylo možné vztáhnout k analyzovaným textům. 

Lze dokonce uvést, že fotografie jsou uniformní a Karla Gotta zobrazují ve velmi podobné, ne-

li stejné stylizaci, tedy jako upraveného, elegantního, spořádaného muže,205 který cílevědomě 

a svědomitě vykonává vše, co se od něj očekává. Na většině fotografií je Gott zachycen 

v obleku, ve kterém byl zvyklý také vystupovat, případně v košilích a dalších formálních 

 
205 Viz například fotografie u textu [4], kde je Gott v podstatě srovnáván s Waldemarem Matuškou. 
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oděvech, případně alespoň v saku. Mezi pár výjimek patří, např. fotografie u textu [10], na které 

je Gott s dcerou a má na sobě ležérnější koženou bundu, fotografie u textu [31], kde je zpěvák 

na motorce, případně fotografie u textu [32], na které je zpěvák zachycen ve fotbalovém dresu. 

Jediný soubor fotografií, který se výrazně odlišuje od zbytku, patří k textu [7], který popisuje 

natáčení dokumentu režiséra Jana Němce. Ten se pokouší Gotta ukázat v „jiné podobě“ 

a doprovodný obrazový materiál je vlastně tak potvrzením skutečnosti, že přesně takový, jako 

na uvedených fotografiích, Gott není. 

Co se týče naplnění některých charakteristik, které byly v textech identifikovány, 

obrazový materiál je nevyvrací, ale ani nepodporuje. Samozřejmostí je přítomnost fotografií, 

které poukazují na Gottovu popularitu, např. u textů [3], [7], [16], u kterých se jedná o záběry 

z koncertů. 

Je možné, že při bližším zkoumání posturiky206 a dalších zachycených jevů, by 

fotografie mohly mít větší výpovědní hodnotu, nicméně detailní zkoumání obrazového 

materiálu nepatří mezi cíle práce a je tedy dostačující na tomto místě uvést, že fotografie 

neposkytly dostatek informací a nebyly tak zařazeny do analýzy a závěrů práce. 

  

 
206 Posturika se zabývá komunikací v souvislosti s polohou a držením těla. 
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Diskuze 

Cílem překládané diplomové práce bylo zmapování mediálního obrazu Karla Gotta 

během let 1959–1989 ve třech dobových periodikách, a to konkrétně metodou kritické 

diskurzivní analýzy, která byla inspirována modelem Normana Fairclougha. 

Prvním poměrně problematickým jevem se během operacionalizace výzkumu ukázalo 

být uchopení pojmu diskurz a jeho specifikování vzhledem k cílům práce. Odborná literatura 

ani akademická sféra se problematice socialistické celebrity a její role v dominantním diskurzu 

příliš nevěnuje,207 a proto práce přistoupila k vlastnímu vymezení. Diskurz je v práci nahlížen 

v souvislosti se socialistickou ideologií, která byla v rámci Československa u moci během 

celého sledovaného období, zkoumání se pak věnovalo užší oblasti, kterou je populární hudba, 

přičemž stěžejním sledovaným fenoménem byl, jak napovídá název práce, Karel Gott. 

Práce tedy pracuje s konceptem osobnosti populární hudby, o které pojednávají vybrané 

texty, jejichž analýza má odhalit, zda a jakým způsobem dochází k potvrzování dominantního 

diskurzu. Základy tohoto dominantního diskurzu nastiňuje teoretická část práce, která 

pojednává o kulturní politice, populární kultuře a specificích, které se k ní váží v socialistickém 

prostředí, o mechanismech tiskové produkce, a především o cenzurní praxi. 

Dominantní diskurz odrážel principy fungování kulturní politiky v Československu, 

role interpretů populární hudby byly jasně stanovené, podmínky, které umožňovaly zpěvákům 

vykonávat uměleckou činnost, souvisely vždy přímo se vztahy, které konkrétní umělci 

udržovaly s institucemi a s politickou mocí. Karel Gott byl nejúspěšnějším a nejvýraznějším 

interpretem dané doby, což umožňuje předpokládat, že jeho vztahy vůči socialistické garnituře 

byly vesměs kladné a umožňující vykonávání umělecké činnosti ve velkém rozsahu. 

Na základě analyzovaných textů práce dospívá k závěru, že k potvrzování dominantního 

diskurzu skrze osobnost Karla Gotta skutečně docházelo. Toto zjištění je zásadní částí práce 

a představuje výraznou součást Gottovy mediální reprezentace. Nutno podotknout, že k tomuto 

potvrzování dochází v textech velmi často v implicitních vyjádřeních, v náznacích, 

prostřednictvím příběhů, skrze události, vzpomínky, osobní prožitky. Způsob komunikace 

témat, která potvrzují dominantní diskurz, směrem ke čtenářům je velmi sofistikovaný, 

nedochází k žádným výrazným provoláváním náklonosti vůči režimu, v textech nejsou 

 
207 Částečně toto téma uchopuje např. Petr A. Bílek ve studii K práci i oddechu: Znakový systém normalizační 

pop music, nicméně nejedná se o práci, která by spadala do oblasti mediálních studií, a tedy využít ji jako základ 

pro tuto práci se nejevilo jako nejvhodnější. 



66 

 

přítomny negativní či hanlivé komentáře na adresu západní hudební produkce, případně 

zahraničních interpretů. Tehdejší práce s textem je na velmi vysoké úrovni a vyjma několika 

zmínek nejsou politická témata nikdy přítomna přímo, ale pouze podprahově. 

Uplatnění veškerých náležitostí kritické diskurzivní analýzy není možné, proto práce 

některé prvky mírně upozaďuje a jiným věnuje větší prostor. Analytická část práce není členěna 

podle rovin, kterým se věnuje, ale nabízí vždy komplexní analýzu obsahů s ohledem na určité 

téma, které texty z výzkumného souboru propojuje. 

Rovina textu není v práci rozsáhle zkoumána, jelikož není uplatňována komplexní 

lingvistická analýza,208 přesto nabízí zásadní poznatky, a především základ pro širší zkoumání. 

Za užití odborné literatury, jako je např. Malý slovník reálií komunistické totality,209 Slovník 

komunistické totality,210 případně kniha Jazyk a moc,211 by bylo možné hlouběji prozkoumat 

lexikální a sémantickou stránku textů, které by bezpochyby poskytly velké množství dat 

k interpretaci. Velký potenciál pak mají i ostatní složky lingvistické analýzy. 

Rovina diskurzivní praxe může být institucionálního i diskurzivního charakteru, 

přičemž v institucionální oblasti se nabízí rozbor autorství textů, proces distribuce textů, 

přijímání textů. Bylo by možné zapojit tým výzkumníků a srovnat působení jednotlivých 

obsahů na každého jedince zvlášť apod., přičemž zde je opět na místě zmínit, že rozsah 

diplomové práce toto neumožňuje. Proto se práce zaměřuje především na diskurzivní praktiky, 

které souvisí s kontextem, intertextualitou a interdiskurzivitou. Oba tyto jevy se ve zkoumaných 

obsazích objevují, a právě ony umožnily v analytické části vytvoření šesti tematických celků, 

které byly identifikovány v každém ze zkoumaných periodik. Zajímavostí pak je, že obrazový 

materiál, který byl zastoupen opravdu hojně, byl prakticky bezvýznamný, přestože může 

v některých obsazích hrát významnou roli. U těchto obsahů tomu tak není. 

Rovina sociokulturní praxe zohledňuje především aktéry a jejich motivace a pozice 

v rámci diskurzu. Hlavním aktérem ve zkoumaných textech je Karel Gott, přičemž jeho 

motivace a pozice v diskurzu jsou rozsáhle popisovány. Motivací Gotta bylo věnovat se 

umělecké tvorbě a ve snaze docílit alespoň částečné umělecké svobody musel určitým 

způsobem udržovat svou pozici v rámci diskurzu – musely být jeho tvorbě nakloněné vládnoucí 

 
208 Rozsah práce a ani obor, ve kterém je práce realizována, neumožňuje uplatnění této analýzy. 
209 Schmiedtová, 2013. 
210 Čermák a kol., 2010. 
211 Fidelius, 1983. 
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elity a musel určitým způsobem pomáhat upevňovat status quo. Tento jev je v analyzovaných 

textech patrný v různých formách a je rozsáhle popisován.  
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Závěr 

Analytická část práce přináší hned několik zásadních a zajímavých poznatků. 

Výzkumný soubor obsahuje celkem 39 textů, 11 textů bylo publikováno v časopise Mladý svět, 

11 textů v časopise Vlasta a celkem 17 textů bylo publikováno v Pionýrských novinách 

a v časopise Sedmička. Texty pojednávají o rozmanitých tématech, přičemž spojujícím prvkem 

je osobnost Karla Gotta. Soubory textů byly vždy zkoumány samostatně v rámci jednoho 

periodika, přesto se během analýzy zcela jasně projevila intertextualita a interdiskurzivita 

jednotlivých textů, jelikož v každém souboru bylo možné identifikovat šest základních 

a relevantních oblastí, kterým se texty věnují a ve kterých se prolínají. 

Mezi tyto oblasti patří charakteristika osobnosti Karla Gotta, jeho popularita, jeho 

vztahy k Československu jako domovu, zahraniční aktivity, vztahy k politické moci 

a institucím a vztahy k publiku. Všechny tyto oblasti byly sledovány s ohledem na rovinu textu, 

diskurzivní praxe, sociokulturní praxe a také s ohledem na přítomné reprezentace, konstrukce 

vztahů a souvislostí a také s ohledem na konstrukce identit. Všechny sledované jevy umožňují 

odpovědět na předem stanovené výzkumné otázky. Soubor odpovědí na vedlejší výzkumné 

otázky pak poskytuje odpověď na hlavní výzkumnou otázku: 

Jaký byl mediální obraz Karla Gotta ve vybraném tisku během sledovaného 

období? 

VVO1: Jaká byla reprezentace Karla Gotta? 

Reprezentací Karla Gotta je v textech přítomno hned několik. Poměrně výrazný prostor 

je věnován charakteristice jeho osobnosti, je prezentován především jako člověk s výbornými 

charakterovými vlastnostmi, které jsou popisovány explicitně i implicitně. Popis Gottových 

vlastností vždy koresponduje s cílovou skupinou daného periodika, mládeži je přibližován 

velmi přímým způsobem, časté jsou sebeprezentace, otevřené zpovědi. Čtenářkám časopisu 

Vlasta je pak představován především prostřednictvím nepřímých charakteristik, skrze vztah 

k rodičům. Dětem je vyobrazován jako jakýsi dobový vzor, se kterým se mohou ztotožnit 

a kterému se mohou chtít v dospělosti podobat. 
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Popularita Karla Gotta je velkou součástí jeho mediální reprezentace, objevuje se 

v souvislosti s prodejností alb, s koncerty, s úspěchy v soutěžích a na festivalech. Karel Gott je 

popisován jako hvězda, zdůrazňovaná je však absence hvězdných manýrů.212 

Gott je napříč texty popisován jako československý zpěvák, zdůrazňován je jeho vztah 

k Československu jako domovu, jsou využívána metonymická vyjádření typu: Karel Gott 

= Československo, přičemž všechny tyto charakteristiky a reprezentace jsou jasnou ukázkou 

potvrzování dominantního diskurzu, jelikož zdůrazňují nejen skvělost Československa, ale 

především fakt, že i taková osobnost jako Karel Gott jej považuje za svůj domov, který za 

žádných okolností nechce opustit. 

VVO2: Jaká byla reprezentace událostí v textech pojednávajících o Karlu Gottovi? 

Reprezentovaných událostí se v textech objevuje velké množství, patří mezi ně 

především zahraniční aktivity zpěváka, které jsou zpravidla určitým způsobem propojovány 

s aktivitami tuzemskými. Zajímavé je, jak výrazný prostor213 dostává v textech Gottovo 

působení v SSSR, o kterém se hovoří zcela jiným způsobem než o ostatních zahraničních 

aktivitách. Zde je patrná podpora SSSR a také snaha o jeho přiblížení čtenářům, o jakési 

propojení prostřednictvím Gotta, kterého miluje jak československé tak sovětské publikum. 

Gott v těchto intencích funguje jako pojící prvek, jako mediátor, který má podpořit dobré 

fungování vztahů mezi zeměmi. 

Výrazné události, které se objevují napříč obsahy, jsou různé zahraniční soutěže, 

ve kterých se pojednává nejen o způsobu prezentace Československa, ale také o dalších 

umělcích, ne zřídka „západních“. S nimi bývá Gott, byť ne přímo, srovnáván a z těchto srovnání 

obvykle vychází jako přinejmenším zpěvák stejných, ne-li lepších kvalit. Skrze události jsou 

tak v textech přítomné reprezentace skutečnosti, že československá kulturní produkce je na 

dostatečně vysoké úrovni, aby mohla konkurovat západním zemím a že tuzemská nabídka 

de facto odpovídá nabídce světové. 

Reprezentace událostí přináší ještě jeden výrazný a zajímavý poznatek, který se vztahuje 

k neúspěchům Karla Gotta, které, jak se zdá, patřily k jevům zcela nepřípustným. V souvislosti 

se zahraničními soutěžemi Gott v rámci zkoumaného období nejméně dvakrát neuspěl, tedy 

nebyl oceněn, případně získal jen velmi malé bodové hodnocení, přičemž prostor věnovaný 

 
212 Socialistické celebrity neměly v žádném případě představovat nadřazené elity a bylo tedy velmi žádoucí, aby 

se tato reprezentace „hvězdy s lidskou tváří“ objevovala ve spojitosti s nejslavnějším zpěvákem dané doby. 
213 Zejména v Pionýrských novinách a časopise Sedmička, částečně také ve Vlastě. 
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obhajobě těchto neúspěchů je překvapivě rozsáhlý. Tento jev je možné spojovat s faktem, že 

Gott byl nejlepším československým interpretem dané doby a že vzhledem k jeho významu 

a k tomu, jak výrazně dokázal „nahrazovat“ např. západní produkci, jeho vystupování nemohlo 

být negativně hodnoceno, jelikož by tak došlo k narušení jeho obrazu, který byl 

československému publiku neustále předkládán. 

VVO3: Jak byly konstruovány identity a vztahy v textech pojednávajících o Karlu 

Gottovi? 

Nejzásadnějším konstruovaným vztahem, který byl identifikován v textech o Karlu 

Gottovi, byl ten mezi zpěvákem a politickou mocí, potažmo institucemi. Některé z těchto 

vztahů byly popisovány nenápadně, implicitně a některým čtenářům mohly zůstat skryty. Jiné 

byly pojmenovávány přímo a s odkazem ke konkrétním událostem, případně jevům. Vztahy 

vůči politické moci představují rozsáhle diskutované téma a je tedy zcela pochopitelné, že 

ve zkoumaných obsazích měly svůj prostor. Identita Karla Gotta zde překračuje identitu 

zpěváka populární hudby, stává se zároveň reprezentantem určitého státu (současně tedy 

i státního zřízení), a to nejen v zahraničí, ale také v rámci Československa, např. v momentě 

kdy vystoupil na podporu politiky a vlády, jak sám uvádí v jednom z textů [9]. Vztahy mezi 

zpěvákem a politikou, které bylo možné identifikovat ve zkoumaných textech, patří k dalšímu 

nástroji potvrzování dominantního diskurzu. 

V oblasti konstrukce vztahů hrají výraznou roli také publika, a to nejen jako příjemci 

obsahů, ale také publika samotného zpěváka. Je přirozené, že se tyto dva významy prolínají, 

vzhledem ke skutečnosti, že se práce věnuje oblasti populární hudby. Vztahy mezi publikem 

(obecenstvem) jsou konstruované skrze vztahy mezi zpěvákem a čtenáři. Ten velmi často 

v textech ke čtenářům, ale také ke svým fanouškům promlouvá, snaží se je přesvědčit o zájmu, 

který o ně má, ukazuje, že je také obyčejným a běžným občanem, zmiňuje úskalí, která s sebou 

nese popularita apod. Konstrukce vztahu mezi publikem a celebritou je velmi podstatná, 

především proto, jak práce několikrát zmiňuje, že nebylo možné, aby slavné osobnosti v dané 

době vystupovaly oproti běžným občanům jakkoliv nadřazeně. 

HVO: Jaký byl mediální obraz Karla Gotta ve vybraném tisku během sledovaného 

období? 

Mediální obraz Karla Gotta ve vybraném tisku byl během sledovaného období 

konstruován hned několika dílčími jevy. Za nejvýraznější práce považuje především 
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reprezentaci zpěvákovy sounáležitosti s Československem, způsob prezentace jeho 

zahraničních aktivit a vztah k politické moci a institucím. 

Mediální obraz Karla Gotta je tedy konstruován jako kladný, v textech nejsou přítomny 

prakticky žádné negativní informace, a to ani v implicitní rovině. Gott je zobrazován jako 

slavná osobnost, která si stále ponechává charakteristické rysy obyčejného (a zde nutno dodat 

také dobrého) člověka, je reprezentován skrze svou náklonost k zemi, ze které pochází a také 

skrze svou společenskou uvědomělost. Jeho solidarita je vztažena nejen k Československu, ale 

také k politické moci, k institucím a k jeho publiku. Jeho umělecká dráha je vyobrazována jako 

nadstandardně úspěšná, a to nejen s ohledem na jeho talent a píli, ale především také ve srovnání 

se zahraničními interprety, kterým Gott velmi zdatně konkuruje, případně je dokonce předčí. 

Socialistický diskurz zaměřený na oblast populární hudby, potažmo na jednu z jeho 

součástí – osobnost zpěváka populární hudby, nabízí mnoho možností zkoumání. Předkládaná 

diplomová práce popisuje zásadní a nejvýznamnější jevy, které je možné ve zkoumaných 

textech identifikovat, které lze interpretovat a které je možné podrobovat explanacím. Metoda 

kritické diskurzivní analýzy neumožňuje výzkumníkům dojít ke zcela shodným závěrům, 

přesto je možné předpokládat, že zjištění prezentována v této práci mohou sloužit jako základ 

dalším výzkumům, případně jako podnět pro diskuzi při zjištěních odlišných. 
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Summary 

The topic of this diploma thesis is focused on a media representation of the most popular 

Czechoslovak singer Karel Gott. His media representation is constructed based on three 

contemporary printed periodicals, that is Mladý svět, Vlasta and Pionýrské noviny, Sedmička 

and Sedmička pionýrů (the last three titles all together represent one serial since Pionýrské 

noviny in a certain way transformed in Sedmička) during 1960s–1980s. This thesis is divided 

into three main parts. Theoretical part provides the context of cultural policy in Czechoslovakia, 

it focuses on specific attributes regarding pop music in Czechoslovakia and also it describes the 

principles of the area of print media with focus on the practice of censorship. Methodology 

simply provides the base for the analytical part of the thesis. The chosen method is critical 

discourse analysis, one of its versions described by Norman Fairclough. The analytical part 

focuses on the research itself and deals with actual contents published in mentioned periodicals. 

There were altogether 39 excerpts from the media and they provided enough material for 

an application of critical discourse analysis. 

The aim of the analytical part was to answer the main research question through finding 

answers to three subordinate questions. This aim was fulfilled since all of the question were 

answered. The media representation of Karel Gott was described as mainly positive, no negative 

connotations were identified in researched contents. Karel Gott is displayed as a great version 

of a socialist celebrity, his character and also his behavior as well as his foreign representation 

of Czechoslovakia is exemplary. This helps to answer yet another question asked within this 

thesis and that is if and in which way the media representation of Karel Gott helps to establish 

or strengthen the dominant discourse in society. 

The answer to the question regarding the dominant discourse is rather bold, but the 

analytical part proved that the media representation of Karel Gott during the 1959–1989 

actually in some ways helped to enhance the dominant discourse. 

These conclusions are based on a work of a single research worker, who used 

a qualitative type of analysis, which is not able to provide verifiable results. However, it is 

believed that the data acquired in this thesis might serve as a base for a further research or as 

a topic for discussion in case some other work on a related topic comes with different 

conclusions. 
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Seznam zkratek 

CDA – Critical disourse analysis – kritická diskurzivní analýza 

ČKD – Českomoravská-Kolben-Daněk 

ČÚTI – Český úřad pro tisk a informace 

FVTI – Federální výbor pro tisk a informace 

HSTD – Hlavní správa tiskového dohledu 

KSČ – Komunistická strana Československa 

PKS – Pražské kulturní středisko 

SRN – Spolková republika Německo 

SÚTI – Slovenský úrad pre tlač a informácie 

ÚPS – Ústřední publikační správa 

ÚTI – Úřad pro tisk a informace 

ÚV KSČ – Ústřední výbor komunistické strany Československa 
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