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Abstrakt 

Tato diplomová práce zkoumá, jaký mediální obraz Karla Gotta je konstruován v českých a 

německých denících 24 dní po oznámení jeho smrti. Vybranými periodiky jsou Lidové 

noviny, Blesk, Frankfurter Allgemeine Zeitung a Bild. Periodika byla zvolena tak, aby bylo 

v každé jazykové variaci zastoupeno jedno periodikum serióznějšího charakteru a jedno 

periodikum bulvárnějšího charakteru. Práce se skládá ze tří částí. Teoretická část představuje 

pojmy relevantní pro tuto problematiku a charakterizuje vybraná periodika. Metodologická 

část vysvětluje koncept kvalitativního výzkumu a metody zakotvené teorie. Hlavní část tvoří 

analytická pasáž, která popisuje výsledky analýzy a představuje konstruované obrazy 

rozdělené do čtyř období. V závěru práce je nejdříve provedena komparace českých a 

německých deníků a v nich vytvářených obrazech. Poté jsou mezi sebou porovnána česká 

periodika.  

 

Abstract 

This thesis deals with the media image of Karel Gott after his death. Selected newspapers 

are Lidové noviny, Blesk, Frankfurter Allgemeine Zeitung and Bild and analysed are 24 

days after the announcement of the death of Karel Gott. The aim of the selection of 

newspapers in both languages was to include one periodical which is considered as quality 

press and one tabloid. The thesis consist of three parts. The theoretical part explains crucial 

terms for the analysis and introduces chosen newspapers. The methodological part clarifies 

the concept of qualitative research and grounded theory. The main part is comprised of the 

analytical part which describes outcome of the analysis and in four periods presents 

constructed images of Karel Gott. In conclusion, images created in Czech and German press 

are compared and subsequently, a comparison between the Czech media is drawn.  
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Úvod 

Tato práce se zabývá mediálním obrazem Karla Gotta po jeho smrti. Cílem je zjistit, jak 

média konstruují osobnost Karla Gotta a jaké prostředky k tomu využívají. Problematika 

mediálního obrazu a mediální reprezentace byla již nesčetněkrát zkoumána na různých 

osobnostech, ať už během jejich života, nebo po smrti. Úmrtí Karla Gotta, 42násobného 

držitele Zlatého slavíka, je ale v tomto směru specifické, jelikož média se tímto tématem 

soustavně zabývala několik týdnů. Karel Gott byl velmi populární i v Německu, a proto jsem 

do zkoumaných periodik zahrnula i dvě německá. Zvolila jsem dvě periodika bulvárního 

charakteru: Blesk a Bild, a dvě periodika serióznějšího charakteru: Lidové noviny a 

Frankfurter Allgemeine Zeitung. Cílem práce je rovněž zjistit, zda a jak se konstruovaný 

mediální obraz zemřelé osobnosti ve vybraných českých a německých denících liší.  

Zvolenou metodou je kvalitativní analýza, konkrétně metoda zakotvené teorie. Analýze bude 

podrobeno 24 dní po oznámení zpěvákovy smrti. Na rozdíl od tezí jsem se rozhodla 

nepřistupovat ke kvantitativní analýze a kolektivita prožitku je zkoumána pouze pomocí 

metody zakotvené teorie, jež se pro tuto problematiku jeví jako vhodnější. Rovněž došlo ke 

změně ohledně cíle práce. Cílem není zjistit, jakým tématům se vybraná periodika věnují, 

ale jaký obraz Karla Gotta konstruují. Z tohoto důvodu byla v průběhu analýzy vyřazena 

témata, která sice se smrtí Karla Gotta a jeho pohřbem souvisejí, ale ke konstrukci jeho 

osobnosti nikterak nepřispívají. 

Práce je rozdělena do tři hlavní částí: teoretickou, metodologickou a analytickou. Teoretická 

část nastiňuje základní teoretické pojmy, které jsou pro tuto práci stěžejní, a představuje 

vybraná periodika. Metodologická část popisuje kvalitativní analýzu, metodu zakotvené 

teorie a postup při analýze mediálního obrazu Karla Gotta. V  poslední části jsou 

interpretovány výsledky analýzy. Analyzované dny jsou rozčleněny do čtyř období: čtyři dni 

po oznámení smrti, druhý týden po smrti, týden po pohřbu a dva týdny po pohřbu. Poslední 

analyzovaný den je dnem, kdy se veřejnost dozvěděla, kde přesně bude mít Karel Gott hrob. 

Zároveň se do Gottovy vily na Bertramce vrátila vdova Ivana Gottová, čímž hlavní vlna 

zájmu o Karla Gotta, jeho rodinu a místo jeho posledního odpočinku opadla a média, 

respektive Blesk po necelém měsíci informoval o Gottovi v mnohem menší míře. V tezích 

bylo předpokládáno rozdělení na pět období. Jelikož se motivy konstruující obraz Karla 

Gotta pět dní pohřbem, v den pohřbu a den po pohřbu opakují, pro větší přehlednost jsem 
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tato dvě období spojila. Důvodem byla i skutečnost, že dle tezí by byly rozděleny dny, kdy 

média informovala o probíhajícím a proběhnutém rozloučení.  

  

Teoretická část 

1. Mediální reprezentace 

„Reprezentací se v mediálních studií rozumí proces, jímž jsou abstraktním ideologickým 

pojmům (válka, individualismus, ženská otázka, podnikatelé, česká povaha, třída, rodina 

apod.) dávány konkrétní podoby.“1 Dyer rozlišuje čtyři výklady tohoto slova: Re-prezentaci 

(znovupřevedení), reprezentativnost (typizaci), prezentování (předvedení) a to, co si 

publikum myslí, že se mu předvádí.2 

Reifová definuje reprezentaci jako „způsob uchopování skutečnosti prostřednictvím 

znakového systému zejména pomocí přirozeného jazyka.“3 Funkcí tohoto procesu je dle ní 

přenesení minulého nebo nepřítomného do přítomnosti, tedy znovuzpřítomnění. Pojem 

reprezentace je znám již od dob antiky. Staří Římané toto slovo užívali ve významu 

ztělesnění nebo zpřítomnění nějaké abstraktní ideje (například znázornění odvahy ve tváři 

sochy). Význam tohoto slova se v průběhu staletí měnil a dnes se někteří teoretikové vrátili 

k antickému širokému použití.4 

Každé mediální sdělení prostřednictvím prvků ze smyslově vnímatelného světa „představuje 

svět soudů a představ a sociálních vztahů, v němž žijeme, a využívá představy, které o tomto 

světě sdílíme s dalšími příslušníky naší společnosti.“5 Mediální sdělení je nositelem 

ideologie, jež je platná v dané společnosti v dané době. Jirák a Köpplová rozlišují mezi 

mediální skutečností (tím, co se vyskytuje v médiích) a sociální skutečností (tím, co nám 

společnost nabízí jako představu o světě a podle čeho si vysvětlujeme svět kolem nás). 

Přičemž společnost tyto skutečnosti neustále vytváří a upravuje. „Jsou to vlastně sociálně 

určené konstrukce reality, vznikající tím, jak se do konkrétních sdělení proměňují příslušné 

abstraktní hodnoty, postoje a soudy.“6 Sociální a mediální skutečnost se vzájemně doplňují, 

konkurují si, popírají se a vytváří základ zkušenosti, s níž si člověk vnímá své okolí a 

 
1 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-697-7, s. 141. 
2 Tamtéž, s. 141. 
3 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-926-7, s. 211-212. 
4 Tamtéž, s. 212. 
5 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-697-7, s. 138. 
6 Tamtéž, s. 140. 
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formuluje si soudy o ostatních lidech. Právě média nabízejí jednu z nejmocnějších 

reprezentací skutečnosti – „a to reprezentaci platných sociálních vztahů, nerovnosti a 

moci“.7 

Reprezentace rovněž souvisí s teorií sociální konstrukce reality. Dle této teorie systémy 

nezobrazují skutečnost, ale vytváří ji, a sociální řád je tak výtvorem člověka.8 Při vytváření 

mediálního obsahu autor vybírá, o čem bude psát, a do textu více či méně promítá své názory. 

Mediální produkci tedy lze považovat za faktor, jenž se na konstituování sociální konstrukce 

reality podílí a zároveň ji odráží. To znamená, že mediální produkty nereprezentují přirozeně 

daný svět, ale svět konstruovaný v konkrétní historické situaci, a samy se této konstrukce 

účastní.9 Teorií sociální konstrukce reality se podrobněji zabývali sociologové Berger a 

Luckmann.10 

Svět každodenního života má dle nich původ v myšlenkách lidí, jejich činnostech a tyto 

myšlenky a činnosti ho jako reálný udržují.11 Autoři vnímají realitu jako uspořádanou. „Její 

jevy jsou předem sestaveny do vzorců, jež se zdají být na mém vnímání nezávislé…“12 Dále 

uvádějí domněnku, že realita každodenního života je předem objektivizována, jeví se tedy 

jako řád objektů, jež byly za objekty považovány ještě předtím, než se objevil na scéně on 

sám. Rovněž je vyzdvihován význam jazyka, který poskytuje „nezbytné prostředky k 

objektivizaci“, vyznačuje souřadnice života ve společnosti a naplňuje život objekty, které 

mají význam.13 

„Ve většině typů produktů závisejí média na ‚známých osobnostech‘, jež jim slouží jako 

nástroj k tomu, aby navázala kontakt s příjemci. Tyto postavy jsou v mediální re-prezentaci 

nadány nadlidskými vlastnostmi a současně příjemně důvěrnou známostí, takže například 

televizní publikum je dokáže integrovat do kruhu známých.“14 Velmi dobrým příkladem zde 

může být Karel Gott, jehož spousta lidí vnímala jako známého, a díky písním, které je 

 
7 Tamtéž, s. 140. 
8 BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění . 

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. ISBN 80-85959-46-1, s. 55. 
9 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 2015. ISBN 

978-80-262-0771-9, s. 273. 
10 BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění . 

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. ISBN 80-85959-46-1. 
11 Tamtéž, s. 25. 
12 Tamtéž, s. 27. 
13 Tamtéž, s. 27-28. 
14 BURTON, Graeme a Jan, JIRÁK. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. ISBN 80-

85947-67-6, s. 200. 
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provázely po několik let, ho někdy považovala i za součást rodiny. Nezanedbatelná je rovněž 

délka jeho kariéry, díky níž Karel Gott představoval sdílenou vícegenerační zkušenost. 

Jak uvádí Burton a Jirák, „lidé se zajímají o osudy jiných lidí“.15 Dvojnásob to platí u osudů 

(mediálně) známých osobností. A média v tom lidi povzbuzují. Povzbuzují je, aby 

zapomněli, že se nejedná o skutečné lidi, nýbrž o symbolické verze osob re-prezentovaných 

v procesu mediální komunikace.16 To, co média publikují, tak není skutečný obraz dané 

osoby či osobnosti, ale pouze její konstrukce. 

Reprezentace ve svém významu zahrnuje soubor hodnotových soudů.17 „Média organizují 

příjemcům chápání jednotlivých kategorií lidí a dávají jim nástroje k tomu, aby se uměli 

rozhodnout, proč určití lidé patří do určitých kategorií.“18 Lidé pak tyto kategorie začlení 

do svých myšlenkových procesů a posuzují dle nich ostatní osoby v reálném světě. Budil 

tyto kategorie nazývá kognitivními síty.19 U prezidenta Václava Havla lze například vnímat 

kategorie jako prezidentský kandidát a vítěz voleb, výkon prezidentské funkce, bývalý 

disident, bývalý československý prezident, léčba plic či soukromí.20 

Trampota píše, že v obsazích zpravodajství je také reprezentováno médium samotné a jeho 

představitelé. „Každá zpravodajská organizace se snaží v příjemci vzbudit pocit 

důvěryhodnosti a nejvyšší aktuálnosti. I zpravodajské obsahy tak zahrnují určité 

přesvědčovací postupy, které se snaží příjemce sdělení přesvědčit, že je dobře, že vyhledal 

právě toto médium a spotřebovává právě jeho zpravodajství.“21 Zpravodajská média také 

zpravidla nezapomenou upozornit na to, že informaci získala z vlastních zdrojů nebo ji 

zjistila jako první. Snaží se tak vytvořit „obraz média jako unikátního zdroje informací, které 

příjemce jinde nezíská, a vymezit se tak vůči možné konkurenci“.22 

 

 
15 Tamtéž, s. 200. 
16 Tamtéž. 
17 Tamtéž, s. 193. 
18 Tamtéž, s. 191. 
19 BUDIL, Ivo T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton, 1995. ISBN 80-85875-04-7. 

20 BRANDSTEINOVÁ, Nikol. Mediální obraz prezidenta Václava Havla v souvislosti s vybranými 

událostmi v denících Právo a Lidové noviny. Praha, 2019. 190 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita 

Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a  žurnalistiky. Katedra Mediálních studií. 

Vedoucí diplomové práce PhDr. Petr Bednařík, PhD. 
21 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8, s. 99. 
22 Tamtéž, s. 100. 
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2. Mediální obraz 

Mediální obraz představuje znakovou sestavu, jež reprezentuje konkrétní objekt či událost. 

Je to zároveň pokus o zachycení reality, který je ovlivněn představami, názory, postoji a 

zkušenostmi nejen tvůrců, ale i konzumentů. Někteří autoři soudí, že má podobu simulakra, 

tedy modelu reality, který je „reálnější než jeho předobraz“.23 Validita většiny komunikátů 

může být ověřena jen prostřednictvím jiných mediálních konstruktů, jež mají povahu 

mediálních obrazů. Mediální obraz „nese určité poselství, které aspiruje na to, aby 

formovalo veřejné mínění skrze specifický jazyk médií, který v zásadě využívá princip 

zvětšovacího skla a nafukuje tak jakékoliv běžné charakteristicky do reálné podoby“.24 

Například v agendě showbyznysu či médii komunikované politice tak znak zastupuje nic.25 

Svět kultury a událostí sice vychází z reálné zkušenosti, ale to, co ji inspirovalo, se nemusí 

bezpodmínečně opírat o mimomediální obraz. Filosof Daniel Boorstin v této souvislosti 

používá termín pseudo-kultura a pseudo-událost.26 Událost je nejdříve zpracována a 

přefiltrována masmediální produkcí a až v této přepracované podobě je konzumovatelná. 

Volek tento proces přirovnává k nasazení masky. Čím frekventovanější takové jednání je, 

tím vyšší je pravděpodobnost, že ona role či maska přiroste k tváři.27 

Volek mezi jeden z hlavních atributů konstrukce mediálního obrazu řadí spektakularizaci . 

Spektakularizace společnosti se dle něj projevuje tím, že je „vše stále konstruováno jako 

něco, co by mělo být pozorováno, sledováno jako podívaná – jako mediální obraz“.28 Jak 

Volek upozorňuje, výraz mediální obraz bývá v současnosti často používán v pejorativním 

kontextu, a to jako lživá konstrukce, jejíž cílem je formovat názory publika tak, aby byl 

splněn záměr tvůrce či zadavatele, jenž tvorbu daného mediálního obrazu financuje.29 

Na mediální reprezentaci a konstrukci mediálního obrazu se podílejí soubory znaků, které 

má dané médium k dispozici. Základními znakovými kódy tištěných médií je jazyk a 

fotografie. Vizuální kódy mohou mít kromě fotografií i formu map či grafů. Patří sem i 

 
23 VOLEK, Jaromír. Mediální obraz ve volební kampani In: 22. konference Člověk a média: Mediální obraz 

politiky(a) [online]. Praha: 2013 [cit. 2021-02-01]. Dostupné z: 

http://www.clovekamedia.cz/konference/sborniky/cm_2013_jaro.pdf. 
24 Tamtéž. 
25 Tamtéž. 
26 BOORSTIN, Daniel J. The image: a guide to pseudo-events in America. New York: Vintage Books, a 

division of Random House, 2012. ISBN 978-0-679-74180-0. 
27 VOLEK, Jaromír. Mediální obraz ve volební kampani In: 22. konference Člověk a média: Mediální obraz 

politiky(a) [online]. Praha: 2013f [cit. 2021-02-01]. Dostupné z: 

http://www.clovekamedia.cz/konference/sborniky/cm_2013_jaro.pdf.. 
28 Tamtéž. 
29 Tamtéž. 
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grafické zpracování zpráv, tedy jejich velikost a umístění titulku a rozložení a umístění 

zprávy na dané straně.30  

Konstrukce mediálního obrazu je rovněž ovlivněna procesem rámcování. Rámec je hlavní 

myšlenkou zpravodajského obsahu a selektováním, komentováním, zdůrazňováním a 

zamlčováním naznačuje, co je tématem. „Rámcovat znamená vybírat určité aspekty vnímané 

reality a zvýšit jejich významnost ve sdělovaném textu tak, že se prosazuje určitá definice 

problému, kauzální vysvětlení, morální hodnocení či také doporučené řešení popisované 

události.“31 Jinými slovy rámcování znamená vybírání určitých atributů v souvislosti 

s danou osobu či daným objektem.32 

2.1. Narace 
Narace je součástí všech mediovaných obsahů a jednou z jejích funkcí je uspořádat daný 

materiál z pohledu prostoru a času. Narace tedy definuje kde, kdy a jak rychle děj probíhá.33  

Burton a Jirák rozlišují v rámci mediální produkce dva druhy narace – vyprávění o 

událostech a vyprávění o dramatech. První z nich se soustřeďuje na to, co se stalo, a v jakém 

pořadí. Druhé se zaměřuje na postavy a jejich vztahy, přičemž pro narativní strukturu je 

v tomto případě typická krize ve vztazích či dramatické napětí.34  

Díky naraci si příjemce může k vyprávěnému obsahu vytvořit vztah. Původce sdělení stojí 

buď mimo děj, nebo je do něj vtažen, například v reportážích či sloupcích. Způsob narace 

může příjemce vtáhnout do děje a dostat ho do postavení privilegovaného pozorovatele. 

Příkladem zvýšené participace čtenářů či diváků může být svědectví o události, kterou 

reportér či reportérka viděli na vlastní oči. Tyto narativní prostředky definují příjemci určitý 

úhel pohledu a ukazují mu, jak má danou situaci vnímat.35  

  

 
30 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8, s. 100. 
31 MCCOMBS, Maxwell. Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné mínění . Praha: 

Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-591-2. s. 132-133. 
32 Tamtéž. 
33 BURTON, Graeme a Jan, JIRÁK. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. ISBN 80-

85947-67-6, s. 218, 233. 
34 Tamtéž, s. 219. 
35 Tamtéž, s. 224, 225. 
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3. Charakteristika vybraných periodik 

3.1. Lidové noviny 

První číslo Lidových novin (LN) vyšlo v prosinci 1893 v Brně sloučením brněnských 

Moravských listů a olomouckého časopisu Pozor. V roce 1898 se jejich výhradním 

majitelem stal Adolf Stránský, který je od začátku vedl. Novinám se brzy podařilo dosáhnout 

nákladu 8 000 exemplářů. LN původně vycházely až odpoledne, o ranní vydání byl list díky 

přechodu do majetku vlastní tiskárny rozšířen v roce 1905.36 V roce 1909 se z raníku stal 

hlavní list.37 Do novin přispívali například Rudolf Těsnohlídek, Fráňa Šrámek, Viktor Dyk, 

Leoš Janáček či Jiří Mahen.38 V meziválečném období zastávaly LN názory příznivců T. G. 

Masaryka.39 V roce 1918, po vzniku ČSSR, se centrum politického života přesunulo z Vídně 

do Prahy. O dva roky později zde LN otevřely svou pobočku. Kromě toho LN začaly 

investovat do zahraničních zpravodajů.40 V této době noviny vydávala rodina Stránských. 

Když se vydavateli Jaroslavu Stránskému v roce 1936 podařilo rozšířit podnik o pražské 

Topičovo nakladatelství, do Prahy se přesunula celá redakce. Ve všední den se náklad zvýšil 

na 44 tisíc výtisků.41 Svými fejetony a sloupky do novin v přispíval Karel Čapek a úvodníky 

Ferdinand Peroutka. Mezi další čtenáři oblíbené spolupracovníky LN patřili Josef Čapek, 

Karel Poláček či Eduard Bass.42  

V období první republiky podporovaly noviny T. G. Masaryka a Edvarda Beneše, tedy 

politiku Hradu. Po okupaci v roce 1939 spadaly LN pod říšskou správu a Stránský s rodinou 

odešel do exilu. Psaní LN podléhalo cenzuře a 17. dubna 1945 bylo jejich vydávání 

zastaveno. 23. května 1945 začaly vycházet Svobodné noviny. O tři roky později se list vrátil 

k původnímu názvu. Kvůli dluhům vyšly LN 8. února 1952 naposledy. K  obnovení 

měsíčního vydávání, při němž sehrál významnou úlohu Jiří Ruml, došlo v lednu 1988. Na 

 
36 BEDNAŘÍK, Petr; JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

1. vyd. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978 -80-247-3028-8. s. 141. 
37 Lidové noviny. Lidové noviny 1893–2003. In: data.lidovky.cz [online]. Praha: Nakladatelství Lidové 

noviny. 2003 [cit. 2021-01-31]. Dostupné z: 

https://data.lidovky.cz/soubory/ln_kultura/A131014_ILA_PANELY1_8.PDF. 
38 BEDNAŘÍK, Petr; JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

1. vyd. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978 -80-247-3028-8. s. 141. 
39 Tamtéž, s. 161. 
40 Lidové noviny. Lidové noviny 1893–2003. In: data.lidovky.cz [online]. Praha: Nakladatelství Lidové 

noviny. 2003 [cit. 2021-01-31]. Dostupné z: 

https://data.lidovky.cz/soubory/ln_kultura/A131014_ILA_PANELY1_8.PDF. 
41 Tamtéž. 
42 BEDNAŘÍK, Petr; JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 

1. vyd. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978 -80-247-3028-8. s. 171. 
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konci následujícího roku měly LN půlmilionový náklad a 2. dubna 1990 bylo obnoveno 

denní vydávání.43 V současnosti44 LN vlastní vydavatelství MAFRA a list vychází každý 

den kromě neděle. Od února 2021 je šéfredaktorem Petr Bušta. V prvním pololetí roku 2020 

dosáhly LN čtenosti na vydání 178 tisíc osob.45 

 

3.2. Blesk 

Blesk začala 13. dubna 1992 vydávat společnost RINGIER ČSFR , a. s. Inspirací pro vznik 

prvního českého barevného bulvárního deníku byly švýcarský Blick a německý Bild. V roce 

1996 došlo ve snaze eliminovat konkurenci ke sloučení s bulvárním deníkem Expres. Po 

sloučení proběhly rozsáhlé grafické a obsahové změny, které byly doprovázeny reklamní 

kampaní v televizi. Ačkoliv to bylo na tehdejší dobu neobvyklé, diváci se o obsahu Blesku 

v televizi mohli informovat s denním předstihem.46 Vydavatelství se po rozdělení ČSFR 

přejmenovalo na Ringier ČR a téhož roku vyšel Nedělní Blesk, první nedělník na českém 

trhu.47 

V roce 2004 začal Ringier vydávat týdeník Blesk pro ženy, který se stal nejprodávanějším 

týdeníkem pro ženy. O rok později byly založeny časopisy Blesk Hobby a Blesk Křížovky. 

V roce 2006 vznikly Blesk Vaše recepty a Blesk zdraví. 20. prosince 2013 byla uzavřena 

dohoda, že aktivity vydavatelství Ringier převezme společnost CZECH NEWS CENTER, 

a. s., akcionářů Daniela Křetínského a Patrika Tkáče. K převzetí došlo 30. dubna 2014.48 V 

současnosti49 je Blesk nejčtenějším deníkem. Vychází od pondělí do soboty a jeho 

šéfredaktorem je Petr Lain. V druhém pololetí roku 2019 dosahovala jeho čtenost na vydání 

763 tisíc osob.50 

 
43 Lidové noviny. Lidové noviny 1893–2003. In: data.lidovky.cz [online]. Praha: Nakladatelství Lidové 

noviny. 2003 [cit. 2021-01-31]. Dostupné z: 

https://data.lidovky.cz/soubory/ln_kultura/A131014_ILA_PANELY1_8.PDF. 
44 K 1. 4. 2020. 
45 Čtenost deníků: Na čele Blesk, pokles hlavně u Metra a Sportu [online]. Mediaguru. [cit. 2021-02-03]. 

Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/08/ctenost -deniku-na-cele-blesk-pokles-hlavne-u-metra-

a-sportu// 
46 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006. Praha: Karolinum, 

2007, s. 109, 113. ISBN 978-80-246-1387-1. ISSN 1989-2006. 
47 Tamtéž, s. 174. 
48 Historie. CNC [online]. Praha: Czech News Center [cit. 2021-02-02]. Dostupné z: 

https://www.cncenter.cz/clanek/1327/historie 
49 K 1. 4. 2021. 
50 Čtenost deníků: Na čele Blesk, pokles hlavně u Metra a Sportu [online]. Mediaguru. [cit. 2021-02-03]. 

Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/08/ctenost -deniku-na-cele-blesk-pokles-hlavne-u-metra-

a-sportu// 
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3.3. Frankfurter Allgemeine Zeitung  

Se vznikem Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) souvisí zánik novin Frankfurter Zeitung 

a Allgemeine Zeitung. Frankfurter Zeitung vycházely ve Frankfurtu nad Mohanem do roku 

1943, kdy byly zakázány Adolfem Hitlerem.51 

FAZ navázaly na Allgemeine Zeitung, které vycházely od roku 1946 v Mohuči. V redakci 

Allgemeine Zeitung a později FAZ působili někteří bývalí redaktoři Frankfurter Zeitung. 

Jedním z nich byl Erich Welter, který se zasazoval o založení FAZ. První vydání FAZ se 

datuje k 1. listopadu 1949 a bylo v zásadě pokračováním Allgemeine Zeitung. Frankfurt byl 

prozatím pouze formálním redakčním sídlem, noviny do roku 1950 vycházely v Mohuči.52 

V současné době53 sídlí FAZ ve Frankfurtu a vydavatelem je nadace Fazit, jež v nich od roku 

1959 vlastní většinový podíl.54 

FAZ patří mezi liberální noviny a ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 byly s nákladem přibližně 

200 tisíc výtisků třetím nejprodávanějším německým periodikem.55 Na prvním místě byl 

níže popisovaný Bild, na druhém Suddeutsche Zeitung.56 FAZ vychází každý den vyjma 

neděle a o funkci šéfredaktora se dělí čtyři editoři: Gerald Braunberger, Werner D’Inka, 

Jürgen Kaube a Berthold Kohler.57 

 

3.4. Bild 

Německý bulvární deník Bild poprvé vyšel 24. června 1952. Zakladateli Axelu Springerovi 

byly inspirací populární britské bulvární deníky, s nimiž se seznámil během okupace 

v Hamburku. První vydání rozdávali jeho poslíčci zadarmo. Druhý den už byl deník 

k dostání v kioscích a pojízdných stáncích, a to za cenu 10 pfenningů. Po vzoru britského 

bulváru je hlavní barvou červená, nezanedbatelnou roli hrají obrázky a titulní strana se snaží 

zaujmout velkým titulkem. Bild má být tištěnou reakcí na televizi. Již v roce 1953 jeho 

 
51 Eine unwahrscheinliche Erfolgsgeschichte [online]. Frankfurter Allgemeine. [cit. 2021-02-02]. Dostupné z: 

https://www.faz.net/aktuell/70-jahre-f-a-z/die-unwahrscheinliche-erfolgsgeschichte-der-f-a-z-16460690.html 
52 Tamtéž. 
53 K 1. 4. 2021. 
54 Unternehmen [online]. Frankfurter Allgemeine. [cit. 2021-02-02]. Dostupné z: 

https://verlag.faz.net/unternehmen/engagement/ 
55 Auflage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 4. Quartal 2012 bis zum 4. Quartal 2020 [online]. 

de.statista. [cit. 2021-02-02]. Dostupné z: 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/382146/umfrage/auflage-der-frankfurter-allgemeinen-zeitung/ 
56 Ranking der auflagenstärksten überregionalen Tageszeitungen in Deutschland im 4. Quartal 2020  [online]. 

de.statista. [cit. 2021-02-02]. Dostupné z: 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/73448/umfrage/auflage-der-ueberregionalen-tageszeitungen/ 
57 K 1. 4. 2021. 
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náklad překonal 1 milion výtisků denně. V roce 1962 byla překročena čtyřmilionová 

hranice.58  

Několikrát ve své historii museli Bild a Springer čelit ostré kritice. V  druhé polovině 70. let 

zasáhlo Berlín studentské hnutí. Bild na to zareagoval odpovědí, že demonstrující snažící se 

rozpoutat teror musejí počítat s tvrdými zásahy státních orgánů.59 List dokonce čtenáře 

k eliminaci výtržníků vyzýval.60 Tím se Bild a ostatní Springerova média stala terčem číslo 

jedno a vzniklo heslo „Vyvlastněte Springera“.61 Ke zlomu došlo v dubnu 1968, kdy byl 

postřelen studentský vůdce Rudi Dutschke. Veřejnost dávala vinu za tento atentát i Bildu a 

označila ho za spolustřelce. Následující dny demonstrující blokovali rozvážení 

Springerových listů a došlo i k fyzickým útokům na jeho budovu. Springer byl později 

odsouzen za spiknutí a za to, že jeho tisk nabádal k útokům na demonstranty.62 

V současnosti je Bild v Německu nejprodávanějším periodikem. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 

2020 dosáhl počet prodaných výtisků 1,2 milionu.63 Vydavatelem je nakladatelství Axel 

Springer SE, jež sídlí v Berlíně. Bild vychází od pondělí do soboty a šéfredaktorem je Julian 

Reichelt.64 

  

 
58 Von großen Buchstaben und Bildern. [online]. museumsmagazin. [cit. 2021-02-05]. Dostupné z: 

https://web.archive.org/web/20080607015919/http://www.museumsmagazin.com/archiv/2-

2002/brennpunkt/bild.php/ 
59 Axel Springer. [online]. reflex.cz. [cit. 2021-02-05]. Dostupné z: 

https://www.reflex.cz/clanek/causy/73433/axel-springer.html 
60 Rudi Dutschke a německé studentské hnutí. [online]. Solidarita. [cit. 2021-02-05]. Dostupné z: 

https://solidarita.socsol.cz/2008/solidarita/rudi-dutschke-a-nemecke-studentske-hnuti 
61 Axel Springer. [online]. reflex.cz. [cit. 2021-02-05]. Dostupné z: 

https://www.reflex.cz/clanek/causy/73433/axel-springer.html 
62 Tamtéž.  
63 Druckauflage und verkaufte Auflage der BILD/B.Z. Deutschland vom 4. Quartal 2011 bis zum 4. Quartal 

2020 [online]. de.statista. [cit. 2021-02-05]. Dostupné z: 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/221651/umfrage/entwicklung-der-auflage-der-bild-zeitung/ 
64 K 1. 4. 2021. 



20 

 

Metodologická část 

Cílem této práce je zjistit, jaký mediální obraz zesnulého zpěváka vybraná periodika utváří, 

jak k této konstrukci dochází a zda se tento obraz ve zvolených denících liší. Analýze bude 

podrobeno 24 dní po oznámení úmrtí Karla Gotta. Zvolenou metodou je kvalitativní výzkum 

a zakotvená teorie. 

 

4. Kvalitativní výzkum 

Jak uvádí Hendl, „neexistuje jediný obecně uznávaný způsob, jak vymezit nebo dělat 

kvalitativní výzkum“. 65 Mezi základní charakteristiky kvalitativního výzkumu patří:  

• delší a intenzivní kontakt se situací, 

• integrovaný pohled výzkumníka na předmět studie, 

• využití méně standardizovaných metod získávání dat , 

• hlavním instrumentem je výzkumník sám, 

• data se induktivně analyzují, 

• výzkumník konstruuje obraz, jenž získává obrysy až v průběhu sběru a poznávání, 

• výzkumník podrobně zaznamenává to, co pozoroval,66 

• menší replikovatelnost.67 

 

Jednou z nevýhod kvalitativního výzkumu je obtížné zobecnění výsledků a relativně snadná 

ovlivnitelnost výsledků výzkumníkem.68 Strauss a Corbinová uvádějí, že kvalitativní 

výzkum se například používá k porozumění podstaty jevů, o nichž se toho tolik neví. 

Případně mohou být kvalitativní metody použity k získání detailních informací, jež by se 

kvantitativním výzkumem těžko podchytily.69 

 

 
65 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace . Čtvrté, přepracované a rozšířené 

vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9, s. 45. 
66 Tamtéž, s. 47-48. 
67 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 

978-80-7367-683-4, s. 19. 
68 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace . Čtvrté, přepracované a rozšířené 

vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9, s. 48. 
69 STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody 

zakotvené teorie. Boskovice: Albert, 1999. ISBN 80-85834-60-X, s. 11. 
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4.1. Metoda zakotvené teorie 

Pro svou analýzu jsem zvolila metodu zakotvené teorie. U této teorie nezačíná výzkumník 

stanovením proměnných a hypotéz, které by ověřoval, ale sběrem dat, v jehož průběhu data 

rovnou analyzuje. Cílem může být vytvoření teorie vysvětlující zkoumanou oblast. 70 

Autory zakotvené teorie jsou sociologové Barney Glaser a Anselm Strauss.71 Tato metoda 

se skládá z ověřeného kódování, axiálního kódování a selektivního kódování. Tyto fáze 

probíhají zpravidla v uvedeném pořadí. V průběhu ověřeného kódování jsou údaje 

rozděleny, kategorizovány, porovnávány, zjišťují se rozdíly a podobnosti, dochází k 

identifikaci témat a jejich seskupování do kategorií. Výzkumník texty prochází několikrát, 

ab docílil vyššího stupně abstrakce. Rovněž provádí dimenzionalizaci umožňující rozlišit  

jednotlivé kategorie. Kvůli porovnávání a následnému kladení otázek bývá v literatuře 

zakotvená teorie označována jako „neustále porovnávající metoda analýzy“.72 

Po konceptualizaci údajů se výzkumník přesouvá ke druhému kroku. Kategorie slučuje, 

vytváří podkoncepty, a údaje tak novým způsobem uspořádává. Strauss a Corbinová v tomto 

kroku doporučují kódovací paradigma zahrnující podmiňující vlivy, kontext, strategie 

jednání a interakce a následky. Díky tomuto uspořádání získá výzkumník lepší přehled o 

jednotlivých vztazích mezi kategoriemi, a může tak některé kategorie sloučit či zavrhnout.73  

Posledním krokem zakotvené teorie bývá selektivní kódování. Jelikož mým cílem není 

vytvoření teorie, nebudu se selektivním kódováním zabývat. Jak píší Strauss a Corbinová, 

v průběhu tohoto procesu je identifikována centrální kategorie, kolem níž se integrují ostatní 

kategorie. Zároveň se jednotlivé kategorie uvádějí do vztahu mezi sebou. Pokud je potřeba, 

kategorie se mohou dále rozvíjet a zdokonalovat.74   

 

4.2. Postup při analýze mediálního obrazu Karla Gotta 

Jak již bylo zmíněno výše, zkoumaným fenoménem je konstrukce mediálního obrazu Karla 

Gotta po jeho úmrtí. Karel Gott (KG) zemřel 1. října 2019 v noci krátce před půlnocí. Rodina 

jeho smrt veřejnosti ohlásila 2. října a do tištěných médií se tato zpráva poprvé dostala ve 

čtvrtek 3. října. Analýze byl podroben zbytek tohoto týdne a následující tři týdny. Posledním 

 
70 Tamtéž, s. 14-15. 
71 Tamtéž, s. 15. 
72 Tamtéž, s. 42-50. 
73 Tamtéž, s. 70-81. 
74 Tamtéž, s. 86, 105. 
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analyzovaným dnem byla sobota 26. října 2019, kdy bylo oznámeno, kde se bude nacházet 

hrob zesnulého zpěváka. Všechna zvolená periodika v té době vycházela (s výjimkou 

státních svátků) každý den kromě neděle. Deníky byly zvoleny tak, aby bylo v obou 

jazykových variacích zastoupeno periodikum jak bulvárního charakteru, tak i serióznějšího 

charakteru. Přílohy do analýzy zahrnuty nebyly. 

V prvním kroku byly nashromážděny všechny texty, které se týkaly úmrtí KG. Později byly 

vyřazeny texty, které sice s úmrtím a primárně pohřbem souvisely, ale neobsahovaly žádné 

relevantní informace ohledně konstrukce obrazu KG (například to, že Jiřina Bohdalová byla 

během pohřbu na antibiotikách,75 že v projevu zapomněla na nejstarší dcery76 či texty o 

manželské krizi Gottovy nejstarší dcery Dominiky a jejího manžela).77 

Texty byly v rámci daných období porovnány a seskupeny do podobných témat, která byla 

následně rozdělena do kategorií. V rámci axiálního kódování byly tyto kategorie znovu 

přezkoumány. U některých došlo kvůli podobnosti a překrývání se ke sloučení. Rovněž byly 

vytvořeny nové kategorie. Jelikož se u jednotlivých periodik kategorie často lišily a prolínaly 

se jen v některých, prezentuje analýza kategorie vytvářené v jednotlivých denících odděleně. 

  

 
75 Při projevu byla na prášcích! Blesk 14. 10. 2019. roč. 28, č. 238 s. 6. 
76 Bohdalová mě zklamala! 14. 10. 2019. roč. 28, č. 238 s. 10. 
77 Plánuje návrat do Česka 15. 10. 2019. roč. 28, č. 239 s. 9. 
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Analytická část 

5. Úmrtí, 3. 10. – 6. 10. 2019 

Blesk vydal 3. října speciální památeční vydání a vytvořil rubriku „Odchod legendy“, kterou 

používá i v dalších vydáních. Den, kdy zemřel KG a okamžik, kdy se o jeho smrti dozvěděla 

veřejnost, prezentuje deník jako zásadní okamžik pro Českou republiku: „Ve středu v 10:14 

hodin zastavila život v celé zemi zpráva, kterou nikdo nechtěl slyšet…“.78 Již na tomto místě 

byl patrný důraz deníků na kolektivitu prožitku, příkladem může být  metafora „Česko 

spláchl příval pláče“.79 Význam úmrtí KG konstruuje i článek s titulkem „Co se stalo v den, 

kdy se lidé dozvěděli o smrti KG“, čímž je zdůrazněno, že zpěvákova smrt je dle Blesku 

nejdůležitější zprávou dne.80 Podobně jako Blesk i LN prezentují den smrti KG jako důležitý 

a zlomový okamžik a publikují speciální vydání. Noviny píší, že „zpráva (o zpěvákově úmrtí) 

se začala lavinovitě šířit“. 81  A „krátce po jejím zveřejnění na chvíli zamrzl český Twitter. 

Tolik lidí se ke sklonu pěvecké hvězdy chtělo vyjádřit.“82  

Ke kolektivitě prožitku a intimizaci zesnulého zpěváka přispívá i výzva Blesku, jež čtenáře 

nabádá, aby Blesku zaslali společné fotografie se zesnulým zpěvákem či dopisy a dárky od 

něj. „Máte fotografie s Karlem Gottem? Společné zážitky, historky, vzpomínky? Dopisy, 

předměty či dárky přímo od něj? Podělte se o ně se čtenáři Blesku!“83 Společné zážitky a 

historky v tomto případě slouží ke konstrukci zesnulého zpěváka jako člena rodiny. 

V této části je analyzovaným obdobím 3. až 6. října, tedy 4 dny po oznámení úmrtí KG s tím, 

že v neděli 6. října noviny nevycházely.  

 

5.1. Blesk 

Jak bylo zmíněno výše, Blesk věnuje KG celé jedno vydání, a konstruovaných obrazů je tak 

během tohoto dne a následujících dvou dní patrných celkem devět. První rámec se věnuje 

idylickým vztahům v jeho nejbližší rodině a je nazván Karel Gott jako milovaný a starostlivý 

otec a manžel. V souvislosti s jeho zdravím je KG konstruován jako hrdina. Další kategorií 

 
78 Zemřel Karel Gott. Blesk. 3. 10. 2019, roč. 28, č. 229, s. 2. 
79 Tamtéž. 
80 Co se stalo v… Den, kdy se lidé dozvěděli o smrti Karla Gotta. Blesk. 3. 10. 2019, roč. 28, č. 229, s. 26, 

27. 
81 Gott může odejít Havlovou cestou. Lidové noviny. 3. 10. 2019, roč. 32, č. 229, s. 2.  
82 Tamtéž. 
83 Tamtéž. 
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je Karel Gott jako zpěvák tělem a duší, v níž je KG zobrazován jako člověk, pro kterého byli 

spokojení fanoušci vším. Získaná ocenění a zpěvákův úspěch jsou reflektovány v kategorii  

Karel Gott jako jedinečný a nenahraditelný zpěvák. Kategorie Karel Gott jako světlý bod a 

kotva hyperbolizuje schopnosti jeho písní a jeho osobnosti a prezentuje ho jako člověka, jenž 

dokázal ulehčit těžká období. Konstrukci Gottova charakteru se věnuje rámec Karel Gott 

jako lidský zpěvák a vstřícný člověk. Na jeho profesní stránku je zaměřena kategorie Karel 

Gott jako pracovitý a profesionální zpěvák. Posledním konstruovaným obrazem je Život 

Karla Gotta jako éra, v němž se KG stává středobodem a vše ostatní je považováno za méně 

důležité události.  

 

5.1.1. Karel Gott jako milovaný a starostlivý otec a manžel 

Obraz KG jako starostlivého otce je konstruován především prostřednictvím jeho nejstarší 

dcery Dominiky. Častá je fotografie z jejich posledního setkání, jež je například 

okomentována slovy: „Dceru Dominiku a Lucii z předešlých vztahů vždycky podporoval.“84 

KG je prezentován jako otec, jemuž záleželo i na dcerách z předchozích vztahů a který se 

zasazoval o to, aby jeho dcera podstoupila léčbu ze závislosti na alkoholu a lécích.85 

Zarámování reakce Dominiky, s níž se deník bezprostředně po úmrtí jejího otce telefonicky 

spojil, utvrzuje obraz milovaného otce: „Stále nemůže uvěřit, že milovaný táta už není…“86 

Zdůrazňováno je především to, jak ji zpráva o skonu jejího otce zdrtila: „Úplně se klepu, já 

to nedávám.“87  

„Vzala jsem si už několikrát prášky. Tátu jsem milovala, byl to můj celoživotní idol.“88  

Častý je rovněž popis jejích emocí: „plakala nejstarší Gottova dcera, když se s ní Blesk ve 

středu spojil”, „ronila dál slzy Gottová” či „plakala ve středu do telefonu”.89 

Kromě dcer se Blesk opakovaně zabývá i pobytem vdovy Ivany a zpěvákových dvou 

mladších dcer. Z činů vdovy, jejích rozhodnutí a především místa pobytu vytváří 

prostřednictvím spektakularizace vytváří jev hodný sledování. Vydání ze 3. října oznamuje, 

že vdova s dcerami odjela či odletěla z ČR. Předpokládá se, že „útočiště našla na slunné 

Floridě“.90 Blesk toto rozhodnutí podporuje, autor článku vyjadřuje souhlas s tím, že zůstat 

 
84 Slavík skonal tiše… Blesk. 3. 10. 2019, roč. 28, č. 229, s. 4. 
85 Bože, nezvládl to… Blesk. 4. 10. 2019, roč. 28, č. 230, s. 8. 
86 Tamtéž. 
87 Slavík skonal tiše… Blesk. 3. 10. 2019, roč. 28, č. 229, s. 4. 
88 Bože, nezvládl to… Blesk. 4. 10. 2019, roč. 28, č. 230, s. 8. 
89 Tamtéž. 
90 Vdova Ivana s dcerami utekla z Česka! Blesk. 3. 10. 2019, roč. 28, č. 229, s. 5. 
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na místě, kde „zpěvák naposledy vydechl“, by pro vdovu bylo těžké.91 Její chování je tak 

zarámováno jako správné a pochopitelné. Titulní strana vydání ze 4. října oznamuje, že 

„manželka Ivana utíkala v tryskáči krále kasin“ Leona Tsoukernika, s nímž se zesnulý 

zpěvák přátelil.92 Na další straně Blesk vysvětluje, že Ivana odvezla dcery z České republiky, 

„která poslední dny neřeší nic jiného než Slavíkův sklon“.93 Smrt KG je opět konstruována 

jako nejdůležitější událost posledních dní, a to nejen pro zpěvákovu rodinu, ale i pro celou 

republiku. Blesk uvádí i spekulaci, že odlet Ivany s dcerami „si jistě přál a s největší 

pravděpodobností i naplánoval sám Karel, který před smrtí myslel úplně na vše“.94 

Konstruován je obraz starostlivého a zodpovědného otce a manžela myslícího i na to, co 

bude s jeho rodinou v nejbližších dnech po jeho smrti.  

Mediální obraz, který tímto pohledem na realitu a plánovaným pobytem vdovy u zpěvákova 

přítele vzniká, konstruuje zesnulého zpěváka jako starostlivého otce, jenž se dokázal postarat 

o svou rodinu i po smrti. Tuto interpretaci potvrzuje i popisek u fotografie manželů 

Gottových: „Karel jistě chtěl, aby Ivana nebyla pod tlakem.“95 

 

5.1.2. Karel Gott jako hrdina 

Ke konstrukci obrazu zesnulého zpěváka jako hrdiny jsou využity jeho nemoci. Právě tyto 

nemoci, tedy rakovina mízních uzlin a akutní leukemie, jsou brány jako onen nepřítel, jemuž 

KG statečně čelil. Blesk popisuje, jak zpěvák „válčil se zákeřnými chorobami“.96 Atmosféru 

jakéhosi bojiště podporují i výroky: „Boj trval 4 roky! Svému osudu čelil se vztyčenou 

hlavou. Nejdříve se pral s rakovinou mízních uzlin a pak do posledních chvil statečně 

vzdoroval akutní leukemii…“97 Tento článek mapuje Gottův život od 25. října 2015, kdy mu 

byla diagnostikována rakovina mízních uzlin. Kromě přesných dat šesti chemoterapií zde 

nechybí zmínka o 12. září 2019, kdy „Karel prostřednictvím Blesku přiznal, že svádí boj 

s akutní leukemií“.98 Diagnózu zesnulého zpěváka označuje Blesk jako „krutou“.99 

 
91 Tamtéž. 
92 Manželka Ivana utíkala v tryskáči krále kasin! Blesk. 4. 10. 2019, roč. 28, č. 230, s. 1. 
93 Azyl ji poskytl miliardář. Blesk. 4. 10. 2019, roč. 28, č. 230, s. 2 , 3. 
94 Tamtéž. 
95 Tamtéž. 
96 Boj trval 4 roky! Blesk. 3. 10. 2019, roč. 28, č. 229, s. 12. 
97 Tamtéž. 
98 Tamtéž. 
99 Důkaz výjimečnosti. Blesk. 3. 10. 2019, roč. 28, č. 229, s. 2. 
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Re-prezentace hrdiny bojujícího s chorobami je doplněna texty písní o smrti. Ačkoliv se 

„slavík odchodu bál, zpíval o něm“.100 KG je prezentován jako hrdina i v tom smyslu, že pro 

fanoušky dokázal zdravotní obtíže překonat. „Zaplatili za sto procent a nemůžu jim dát 

polovinu. Lidi mají rádi hrdinný vstup na scénu. Ne aby přišel odkašlávající chudáček.“101 

Re-prezentace hrdiny je zřejmá i z rozhovoru s redaktorkou Blesku Michaelou Remešovou, 

která o KG prohlásila, že „byl obrovský bojovník“ a „nechtěl nikdy přiznat svoje zdravotní 

slabosti, ani operaci kyčle“.102 

 

5.1.3. Karel Gott jako zpěvák tělem a duší 

Další obraz konstruovaný v souvislosti s KG je Karel Gott jako zpěvák tělem a duší. Tato 

kategorie se mírně prolíná s kategorií KG jako hrdina, jelikož i sem lze zařadit, jak KG 

vystupoval na koncertech, i když se necítil zcela dobře. Vzniká tak obraz zpěváka, pro něhož 

zpěv představoval více než jen způsob obživy a jehož vystupování a zpěv naplňovaly energií. 

Na koncertu Leoše Mareše, kde v květnu 2019 jako host vystoupil, prohlásil: „Tento večer 

mě naplnil energií a přinesl mi mnoho radosti na hodně dlouho.“103 Blesk také píše: „Zpívat 

fanouškům bylo pro KG všechno. I přesto, že trpěl nemocí krvetvorby, která v posledních 

měsících přešla v akutní leukemii, na pódiu z něj vyzařovala síla a jeho pověstný 

optimismus.“104 

Konstrukci zpěváka tělem i duší podporuje i článek s titulkem „Zpíval do posledního 

dechu!“, v němž jsou popsány koncerty od roku 2018 do jeho smrti.105 Zmíněn je například 

i jeho poslední samostatný veřejný koncert z března 2019, kdy vystupoval vsedě. Dle 

interpretace Blesku se KG necítil dobře, neměl dostatek sil, ale koncert nezrušil, jelikož 

fanoušky nechtěl zklamat. Pro příklad uvedu několik vět: 

„To, že se Karel necítil dobře, bylo vidět na první pohled. Manželka ho cestou podpírala a 

před fanoušky nic neskrýval.“106 

„Ještě před nějakými dny to nevypadalo dobře, že vstanu z lůžka. Díky dobré péči nejen od 

lékařského týmu, ale i mé rodiny jsem tady.“107 

 
100 Písně o lásce a smrti. Zpíval do posledního dechu. Blesk. 3. 10. 2019, roč. 28, č. 229, s. 19.  
101 Nikdy se neomlouvat. Blesk. 3. 10. 2019, roč. 28, č. 229, s. 23. 
102 Dal mi mobil na všechny milenky. Blesk. 4. 10. 2019, roč. 28, č. 230, s. 12. 
103 Zpíval do posledního dechu. Blesk. 3. 10. 2019, roč. 28, č. 229, s. 14. 
104 Tamtéž. 
105 Tamtéž. 
106 Tamtéž. 
107 Tamtéž. 
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„V polovině hodinového vystoupení mu asistenti museli přinést židli, protože bylo vidět, že 

ho stání vyčerpává.“108 

I přes všechny zdravotní obtíže tedy zpěvák tento koncert uskutečnil. Konstrukce, o níž 

v těchto případech deník usiluje, je ta, že v dané chvíli už zpěvák neměl sílu skrývat svůj 

skutečný zdravotní stav a nemohl působit jako hrdina. Potíže mu dělaly i chůze a stání. 

Čtenář by tak se zesnulým umělcem měl více soucítit a vážit si toho, co vše KG pro své 

fanoušky dokázal překonat. Jeho ochotu překonat pro fanoušky zdravotní obtíže ilustruje i 

fotografie z koncertu Leoše Mareše, na němž KG zavrávoral.  

Konstruován je obraz zpěváka, pro něhož bylo uspokojení diváků vším, a zpěváka, jenž „své 

posluchače miloval“.109 V souvislosti s rozhodnutím jeho manželky o pohřbu se státními 

poctami deník píše: „A právě Gottová vybrala variantu, která by se nejvíce zamlouvala 

jejímu zesnulému manželovi – ten totiž své fanoušky miloval a jistě by jim chtěl dát příležitost 

se rozloučit.“110 Kromě toho v rozhovoru pro ČT24 „Karel trpělivě odpovídal na všechny 

otázky“, což připomíná konstrukci oddaného zpěváka, který neúnavně rozdával podpisy 

svým fanouškům.111 To, že úcta byla a stále je oboustranná, konstruují mimo jiné fotografie 

vzkazů typu: „Bůh nikdy neumírá“ s komentářem „Gottovi fanoušci budou mít zpěváka 

navždy v srdci“ či fotografie fanoušků s deštníky před Bertramkou s popisem: „Příznivce 

neodradil ani déšť.“112 Ke konstrukci obrazu zpěváka, jenž své fanoušky miloval, přispívá i 

rozhovor s dcerou Oldřicha Havránka, dlouholetého řidiče KG, v němž bylo proneseno: 

„Popisoval mi, jak Karel dal každému podpis. Nechtěl žádného fanouška zklamat, nikoho 

neodbyl.“113 Podobně se vyjádřila i výše zmiňovaná Michaela Remešová: „Karel nikdy nedal 

najevo, že ví, že je Někdo. Neměl hvězdné manýry. I poslednímu fanouškovi se podepsal, i 

kdyby měl únavou zkolabovat. A když se někdy stalo, že nešlo, aby za ním fanoušci mohli na 

pódium nebo k němu, upřímně ho to mrzelo. Dělal pro fanoušky všechno, co mohl, a možná 

proto ho tak bezmezně milovali.“114 

 

 
108 Tamtéž. 
109 Květiny a svíčky pro Karla. Blesk. 3. 10. 2019, roč. 28, č. 229, s. 4. 
110 Chceme pro Karla státní pocty. Blesk. 4. 10. 2019, roč. 28, č. 230, s. 6. 
111 Už je tady brzda… Blesk. 3. 10. 2019, roč. 28, č. 229, s. 23. 
112 Květiny a svíčky pro Karla. Blesk. 3. 10. 2019, roč. 28, č. 229, s. 4, 5. 
113 Táta Mistra zbožňoval! Blesk. 4. 10. 2019, roč. 28, č. 230, s. 8. 
114 Dal mi mobil na všechny milenky. Blesk. 4. 10. 2019, roč. 28, č. 230, s. 12. 
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5.1.4. Karel Gott jako jedinečný a nenahraditelný zpěvák 

Obraz jedinečného a neopakovatelného zpěváka primárně re-prezentuje skutečnost, že KG 

42krát získal ocenění v anketě Zlatý slavík, a mimo to obdržel i další ceny.115 Blesk označuje 

KG jako „největšího zpěváka“,116 „Boha naší hudební scény“ a „patrně nejznámějšího 

Čecha“.117 Článek „Nejúspěšnější zpěvák Česka a jeho XXL sbírka trofejí. Tohle nikdo 

nemá… A MÍT NEBUDE!“ uvádí výčet jeho cen.118 Prostřednictvím těchto ocenění Blesk 

konstruuje KG nejen jako nejúspěšnějšího, ale zároveň i nejpopulárnějšího zpěváka 

v historii České republiky.  

„Byl nejúspěšnějším a nejpopulárnějším zpěvákem v historii Česka. Dokazuje to i sbírka cen, 

která po Karlu Gottovi zůstala ve vile na pražské Bertramce. Slavík před časem pustil Blesk 

do svého soukromí a s trofejemi se nechal vyfotit. Všechny se ale na snímek fotografa 

Herberta Slavíka (56) nevešly. Sám Karel drží v ruce voliéru s dvaceti Zlatými slavíky.“119 

Re-prezentaci úspěšného a jedinečného zpěváka utvářejí dále formulace jako například 

koncerty, „na které se nezapomíná“, či to, že všechny trofeje se na snímek nevešly.120 Kromě 

ocenění a různých trofejí hrají při utváření re-prezentace nejpopulárnějšího zpěváka roli i 

počty návštěvníků jeho koncertů či počet diváků sledujících vystoupení v televizi: „Gottovo 

vystoupení z komunistické Číny sledovalo v přímém televizním přenosu přes 600 milionů 

diváků po celém světě!“121 

Zmíněny jsou rovněž koncerty v pražské O2 aréně: 

„V naší největší hale odzpíval pět koncertů, jež navštívilo celkem 84 500 posluchačů.“122 

A zdůrazněna je i popularita u mladší generace: „Na Goťáka na rockovém festivalu pařilo 

okolo 10 tisíc mladých lidí.“123 Schopnost zaujmout i nejmladší generaci je konstruována i 

v následujícím výroku: „Jediný, který stále a dokola přitahoval pozornost všech generací. 

Jediný z bardů, který uzmul srdce i té nejmladší, která vyměnil rozhlas a televizory za chytré 

telefony, která je nejnáročnější a také zcela nekompromisní – kdo ji nudí, do minuty 

neexistuje. Považujme to za obdivuhodný výkon. A nejlepší důkaz jeho výjimečnosti.“124 

 
115 Tohle nikdo nemá… A MÍT NEBUDE. Blesk. 3. 10. 2019, roč. 28, č. 229, s. 22, 23. 
116 Největší úspěchy největšího zpěváka. Blesk. 3. 10. 2019, roč. 28, č. 229, s. 3. 
117 Zemřel Karel Gott. Blesk. 3. 10. 2019, roč. 28, č. 229, s. 2. 
118 Tohle nikdo nemá… A MÍT NEBUDE. Blesk. 3. 10. 2019, roč. 28, č. 229, s. 22, 23. 
119 Tamtéž. 
120 Tamtéž. 
121 Tamtéž. 
122 Tamtéž. 
123 Tamtéž. 
124 Důkaz výjimečnosti. Blesk. 3. 10. 2019, roč. 28, č. 229, s. 2. 
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Výjimečnost jeho osobnosti konstruuje Blesk rovněž i neobvyklou shodou okolností, která 

spočívá v tom, že umělcova lípa v Újezdu u Svatého Kříže na Rokycansku začala jako první 

lípa v obci opadávat. „A lidé v tom vidí spojitost…“125 Tím osobnost KG získává určitou 

nadpřirozenost. 

Významný podíl na konstrukci jedinečnosti, neopakovatelnosti a výjimečnosti KG mají 

rovněž výroky známých osobností a truchlících fanoušků. Většina oslovených totiž k popisu 

KG využila převážně kladné, někdy až superlativní hodnocení. Zároveň zde dochází ke 

kolektivitě prožitku, jelikož truchlí nejenom rodina, fanoušci, ale i kolegové a další známé 

osobnosti. Výroky známých osobností tvoří například obsah článku s názvem „Český 

showbyznys pláče“, který se opět snaží KG prezentovat jako jedinečnou osobnost, jejíž 

odchod zasáhl všechny kolegy.126 Blesk se rovněž věnuje reakcím zahraničních médií a 

osobností a píše, že například německý Bild označil Gottovu smrt za hlavní zprávu dne. 

Výjimečnost a dosah KG konstruují i zprávy ze Slovenska, Polska, Francie, Ruska, 

Rakouska, USA, Švýcarska, Kanady a Velké Británie.127 Deník se tak snaží poukázat na to, 

že truchlí nejenom Česká republika, ale i zahraniční země. 

Většina výpovědí je určitým způsobem zarámována, například vzkaz herečky Ivy Janžurové 

je interpretován jako „dojemný“.128 Ostatním výrokům je více prostoru věnováno 

v následujících kapitolách. 

S konstruovanou jedinečností a nenahraditelností souvisí i zpěvačkou Olgou Lounovou 

zmiňovaná „propast“ zůstávající po zesnulém zpěvákovi.129 KG je prezentován jako 

osobnost, jež nemá sobě rovného a ani v dohledném době nebude mít. Zpěvák je navíc 

konstruován jako zcela nedosažitelná persona, které se žádný z Čechu nemůže ani přiblížit . 

KG tak získává status jedinečnosti a nedosažitelnosti. 

Nenahraditelnost konstruují i následující výpovědi: „Česká zem neoplývá nedostatkem 

talentu a kvalitních lidí, těch je spousta. Ale Karel byl opravdu jen jeden. A já nevidím v 

dohledu svého života nikoho, kdo by ho mohl ne nahradit, to vůbec ne, ale kdo by se mu mohl 

vůbec přiblížit.”130 

„Žádný další takový tu není. A ani nebude.“131 

 
125 Smutek v místech, která miloval… Blesk. 3. 10. 2019, roč. 28, č. 229, s. 5. 
126 Český showbyznys pláče: Odešla naše největší hvězda… Gott ale nikdy neumírá. Blesk. 3. 10. 2019, roč. 

28, č. 229, s. 6. 
127 Sbohem, Sinatro z východu… Blesk. 3. 10. 2019, roč. 28, č. 229, s. 10, 11. 
128 Uslzená Iva Janžurová: Dojemný vzkaz Ivaně! Blesk. 4. 10. 2019, roč. 28, č. 230, s. 3.  
129 Slova nestačí. Blesk. 4. 10. 2019, roč. 28, č. 230, s. 11. 
130 Karel se s ním radil o porodu! Blesk. 5. 10. 2019, roč. 28, č. 231, s. 6. 
131 Důkaz výjimečnosti. Blesk. 3. 10. 2019, roč. 28, č. 229, s. 2. 
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5.2.4. Karel Gott jako světlý bod a kotva 

KG je rovněž konstruován jako jakýsi pevný a stálý bod, který tu vždy byl a představoval 

jistotu. Měl například ulehčovat období normalizace.132 Dochází tak k hyperbolizaci jeho 

schopností, respektive síle a účinků jeho písní. Tento „světlý bod“ 133 či „kotvu 

v rozkolísaném světě“134 měl vnímat každý v každé době bez ohledu na ostatní události. KG 

je konstruován jako osobnost, jež dokázala nelehké situace usnadnit a vždy představovala 

záchytný bod, na nějž se člověk mohl spolehnout. 

 

5.2.5. Karel Gott jako lidský zpěvák a vstřícný člověk 

KG je často zobrazován jako neobvykle vstřícný člověk, jenž navzdory své slávě ostatními 

lidmi nepohrdal. Konstruován je obraz talentované, úspěšné a jedinečné pěvecké hvězdy, 

která nezpychla a se svými fanoušky jednala jako se sobě rovnými. Fanoušci a kolegové 

popisují charakter a chování KG jako ojedinělé a zesnulý zpěvák je označován 

nejpokornějším a nejslušnějším člověkem českého showbyznysu.135 Kromě toho oplývá 

v této konstrukci i nadpřirozenými a nadpozemskými schopnostmi, čímž opět dochází 

k hyperbolizaci jeho schopností. KG je konstruován jako mimozemšťan seslaný z nebe 

s posláním ukázat nám „jak se má žít čestně, s pokorou a bez závisti a zášti“.136 Kolegové 

ho konstruují jako ideálního kolegu a člověka, který se na rozdíl od ostatních celebrit nad 

nikým nepovyšoval a nikdy nevyžadoval výhody.137 KG je zobrazován jako ojediněle lidská 

a laskavá celebrita. 

 

5.2.6. Karel Gott jako profesionální a pracovitý zpěvák  

KG je dále konstruován jako profesionální, neustále na sobě pracující a autority respektující 

zpěvák.138 Mezi jeho vlastnosti v tomto obraze kromě profesionality, tedy dosahování 

perfektního výkonu, patří dále s tím související připravenost, loajalita, vybavenost, 

pracovitost a ochota poslouchat a řídit se názory režisérů.139 Mladší kolegové ho nazývají 

 
132 Odešla naše největší hvězda. Muzikant a bývalý ministr Michael Kocáb. Blesk. 3. 10. 2019, roč. 28, č. 

229, s. 6. 
133 Tamtéž. 
134 Co se stalo v… Den, kdy se lidé dozvěděli o smrti Karla Gotta. Blesk. 3. 10. 2019, roč. 28, č. 229, s. 26, 

27. 
135 Odešla naše největší hvězda. Blesk. 3. 10. 2019, roč. 28, č. 229, s. 6, 7. 
136 Skladatel Karel Vágner. Odešla naše největší hvězda. Blesk. 3. 10. 2019, roč. 28, č. 229, s. 6, 7.  
137 Karel se s ním radil o porodu! Blesk. 5. 10. 2019, roč. 28, č. 231, s. 6. 
138 Tamtéž. 
139 Tamtéž. 
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svým vzorem profesionalismu.140 S trochou nadsázky je KG konstruován jako pracovitý 

socialista, který bral svou práci velmi zodpovědně a plnil ji na sto padesát procent, což 

připomíná Alexeje Stachanova.141 Opět tak dochází k hyperbolizaci zpěvákových vlastností 

a schopností. Například vyprodání O2 arény v 75 letech je popisováno jako „absolutní 

vrchol“ a až „nadpozemský“ výkon.142 

S profesionalitou souvisí i schopnost nebrat si vše osobně a dokázat se zasmát sám sobě. 

Jeho výjimečný a ojedinělý smysl pro humor je mimo jiné konstruován v souvislosti 

s pořady baviče Petra Novotného, kde KG několikrát vystoupil.143 

 

5.2.7. Život Karla Gotta jako éra 

Život KG je v několika výrocích fanoušků a kolegů konstruován jako éra a epocha. Události, 

které se během jeho života odehrály, jsou považovány za minoritní, prezidenti a vlády jsou 

méně významnější než on. KG je konstruován jako středobod dané doby a jeho smrt je 

považována za zlomový okamžik znamenající konec této doby. Tato konstrukce se vyskytuje 

například v rozhovoru s režisérem Jiřím Adamcem: „Tato země vstoupila do nové epochy, 

skončila epocha s Gottem a teď začíná epocha po Gottovi. Bylo mnoho prezidentů, bylo 

mnoho vlád, měnil se společenský systém, ale podle mého epocha skončila v noci, kdy Karel 

Gott zemřel.“144 Blesk rámcuje smrt KG jako hlavní událost dne a vše ostatní, co se ten den 

událo, je dáno do pozadí.145 Zároveň je KG popisován jako součást každého z nás: „S 

odchodem Karla Gotta jako by odešel kousek každého z nás.“146 Tato část s jeho odchodem 

odešla a my jsme určitým způsobem zůstali o něco ochuzeni a neúplní. Jako by život po jeho 

smrti pro nikoho nebyl stejný a každému od té doby něco scházelo. Na této konstrukci se 

podílí i délka zpěvákovy kariéry, jelikož spoustě lidí „zněl v uších“ po celý život, jeho 

osobnost doprovázela jejich život od narození či mládí, a KG byl tak součástí jejich života.147 

  

 
140 Zpěvačka Ewa Farna. Tamtéž. 
141 Karel se s ním radil o porodu! Blesk. 5. 10. 2019, roč. 28, č. 231, s. 6. 
142 Láďa Štaidl: Karel měl vrchol celý život! Blesk. 3. 10. 2019, roč. 28, č. 229, s. 24. 
143 Karel se s ním radil o porodu! Blesk. 5. 10. 2019, roč. 28, č. 231, s. 6. 
144 Tamtéž. 
145 Co se stalo v… Den, kdy se lidé dozvěděli o smrti Karla Gotta. Blesk. 3. 10. 2019, roč. 28, č. 229, s. 26, 

27. 
146 Slova nestačí. Diskžokej Miloš Skalka. Blesk. 4. 10. 2019, roč. 28, č. 230, s. 6, 7.  
147 Zpěvačka Marta Jandová. Tamtéž. 
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5.2. Lidové noviny 

LN popisují KG jako obyčejného kluka z továrny, jenž se díky tvrdé práci stal úspěšným 

zpěvák, a jeho mládí tak konstruují jako tzv. americký sen. Karel Gott je rovněž zobrazován 

jako vděčný, pomáhající zpěvák a slušný člověk, tedy jako člověk, který navzdory slávě 

nezpychl. Dalším vytvářeným obrazem je podoba Karla Gotta jako malíře, přesněji řečeno 

amatérského malíře. Zesnulý zpěvák je rovněž přirovnáván k Bohu, a proto jsem jako další 

kategorii zvolila Karel Gott jako božský, věčný a nesmrtelný zpěvák. Posledním rámcem, 

v němž se LN zabývají otázkou, kolik si KG mohl vydělat, je Karel Gott jako miliardář. 

 

5.2.1. Mládí Karla Gotta jako americký sen 

Konstrukce mládí KG a jeho kariérního vzestupu jsou replikou tzv. amerického snu. Jeho 

osud je konstruován jako příběh obyčejného kluka z továrny, který po nocích vystupoval a 

přes den často pospával v koutě, protože byl unavený.148 Ačkoliv pro něj nebylo snadné se 

v dané době prosadit, brzy se „těšil obrovské popularitě“ a zažil „neuvěřitelné“.149 Tím 

neuvěřitelným je myšlena například „exkluzivní“ smlouva s Polydorem či vystoupení 

v Cannes.150 Vzniká tak obraz zpěváka, jenž se díky své práci „do úmoru“151 a ohromné píli, 

„kdy pracoval od rána do noci naplno“, vypracoval z „obyčejného kluka“ na světoznámého 

zpěváka.152 

 

5.2.2. Karel Gott vděčný a lidský zpěvák a slušný člověk 

Podobně jako Blesk i LN konstruují Gotta jako profesionálního zpěváka. Tentokrát je 

základem tohoto obrazu Gottovo vnímání vlastního učitele zpěvu jako důležité osoby. A 

také jeho vědomí, že na sobě musí stále pracovat a že odbornou pomoc potřebuje.153 KG si 

dle kolegů rovněž uvědomoval „odpovědnost k těm, kdo jej poslouchají“ a až do stáří měl 

učitele zpěvu.154 Zároveň byl vděčný lidem, kteří mu pomáhali v začátcích,155 a uchoval si 

„lidský rozměr“.156 Opět je tak vytvářen obraz slavného zpěváka, který nezpychl a 

 
148 Zpíval, co měli lidé rádi. Lidové noviny. 3. 10. 2019, roč. 32, č. 229, s. 5. 
149 Tamtéž. 
150 Tamtéž. 
151 Tamtéž. 
152 Tamtéž. 
153 Tamtéž. 
154 Vstřícný, vtipný, s pokorou. Lidové noviny. 3. 10. 2019, roč. 32, č. 229, s. 2. 
155 Zpíval, co měli lidé rádi. Lidové noviny. 3. 10. 2019, roč. 32, č. 229, s. 5. 
156 Tamtéž. 
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k vrstevníkům a mladším kolegům si uchoval „kamarádský vztah“.157  Ke konstrukci až 

pohádkově dobrého charakteru je využita i jeho pomoc kolegům v nemilosti158 a jeho utajená 

pomoc Pražskému výběru: „Zastával se i Pražského výběru a přitom to nestavěl na odiv, 

nikdy nám to neřekl…“159 

Další konstruovanou vlastností je lidskost ve vztahu k ostatním „obyčejným“ lidem, 

například sousedům.160 Jeho slušnost, vstřícnost a velkorysost jsou označovány jako dar, 

jenž by v nás všech měl zůstat.161 KG se tak opět blíží svatému seslanému na zem, aby lidem 

ukázal, jak se chovat. Tuto interpretaci podporuje i výrok fanoušků, kteří prohlásili, že KG 

svůj život daroval nám všem.162 K jeho konstruovanému bezchybnému charakteru patří i 

tvrzení, že mu „nebetyčná sláva nepopletla hlavu“.163 KG je zobrazován jako nezvykle 

slušný, lidský, pokorný a empatický člověk. 

 

5.2.3. Karel Gott jako malíř 

KG je konstruován nejen jako úspěšný zpěvák a člověk s vzorovým charakterem, ale i jako 

malíř, o jehož obrazy je díky jeho popularitě velký zájem. LN jeho výtvory označují jako 

„naivní“ obrazy, které „nemají velkou uměleckou hodnotu“. 164 Jedinou hodnotu, jež tyto 

obrazy mají, je dle LN jejich autor. Zájem o tyto obrazy a jejich prodej za miliony korun je 

vysvětlován tím, že slouží jako memorabilie.165 Deník toto nezobrazuje jako slabinu KG, 

nýbrž jen realisticky popisuje situaci na uměleckém trhu. Využívá k tomu metodiku indexu 

spočívající primárně v tom, v jak významných institucích se díla objevují. Z tohoto hlediska 

mají obrazy KG dle LN „prakticky nulový profil“, jelikož jsou prodávány jako výše 

zmiňované memorabilie, konkrétně obrazy, které namaloval slavný zpěvák KG.166 

Konstruován je tak spíše obraz malíře-amatéra nežli profesionála.167 

 

 
157 Tamtéž. 
158 Zpíval, co měli lidé rádi. Lidové noviny. 3. 10. 2019, roč. 32, č. 229, s. 5. 
159 Hudebník Michal Kocáb. Lidové noviny. 3. 10. 2019, roč. 32, č. 229, s. 6. 
160 Gott může odejít Havlovou cestou. Lidové noviny. 3. 10. 2019, roč. 32, č. 229, s. 2. 
161 Hudebník a herec Ondřej Brzobohatý. Lidové noviny. 3. 10. 2019, roč. 32, č. 229, s. 6. 
162 Prezident ČR Miloš Zeman. Lidové noviny. 3. 10. 2019, roč. 32, č. 229, s. 4. 
163 Tamtéž. 
164 O zpěvákovy obrazy začne být zájem. Lidové noviny. 4. 10. 2019, roč. 32, č. 230, s. 3.  
165 Tamtéž. 
166 Tamtéž. 
167 Tamtéž. 
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5.2.4. Karel Gott jako božský, věčný a nesmrtelný zpěvák  

Obraz KG jako věčného a nesmrtelného zpěváka spočívá za prvé v délce jeho kariéry a za 

druhé i v ovlivnění a spojování několika generací.168 Podobně jako v Blesku i v LN je život 

KG popisován jako éra. Život KG, jeho písně a kariéra jsou konstruovány jako hlavní 

události. Vše ostatní, co se dělo, probíhalo na pozadí života tohoto zpěváka: „Kdybych měl 

použít příměr, tak my všichni jsme lidé, kteří stoupali a padali v éře KG.“169 KG je také 

přirovnáván k nadpozemské bytosti a spasiteli, který nám byl podobně jako Ježíš seslán 

Bohem. Na rozdíl od Ježíše ne v tom, aby nám ukazoval správné chování, ale aby „nám 

zpříjemnil život poslechem jeho písní“.170 Některé výroky ho konstruují přímo jako Boha.171 

S nadpřirozeným posláním souvisí i určitá nesmrtelnost spočívající v záznamech jeho písní 

a projevů,172 jež nám „budou v našich srdcích žít navždy“.173 KG je konstruován jako 

nesmrtelný fenomén, jehož hlas a melodie nemohou zemřít a budou lidi doprovázet po 

mnoho dalších let. Konstrukci nadpřirozenosti a výjimečných vlastností podporuje i 

popisovaná schopnost uklidnění a jistoty. 

 

5.2.5. Karel Gott jako miliardář 

Úspěšné a známé osobnosti bývají často zobrazovány jako bohatí jedinci. Nejinak je tomu i 

v případě KG. Zesnulý zpěvák je konstruován jako osoba s minimálně miliardou korun na 

svém účtu. Tuto částku zdůvodňují LN informacemi z jiných zdrojů jako například časopisu 

Forbes či dokumenty StB z roku 1971, kdy pobýval v západním Německu.174 Gott je tak 

zobrazován jako zámožný zpěvák, který neměl o peníze nouzi. 

  

 
168 Prezident ČR Miloš Zeman. Lidové noviny. 4. 10. 2019, roč. 32, č. 230, s. 2. 
169 Gott může odejít Havlovou cestou. Lidové noviny. 3. 10. 2019, roč. 32, č. 229, s. 2.  
170 Hokejista Jaromír Jágr. Lidové noviny. 3. 10. 2019, roč. 32, č. 229, s. 4. 
171 Režisér Jan Hřebejk. Lidové noviny. 3. 10. 2019, roč. 32, č. 229, s. 4. 
172 Zůstaly desky, klipy i filmy Christoph Israng. Lidové noviny. 3. 10. 2019, roč. 32, č. 229, s. 7.  
173 Velvyslanec SRN v Praze. Lidové noviny. 3. 10. 2019, roč. 32, č. 229, s. 6. 
174 Milionářem byl zlatý slavík už za socialismu. Lidové noviny. 3. 10. 2019, roč . 32, č. 229, s. 7. 
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5.3. Bild 

Jelikož 3. října slaví Německo Den německé jednoty, čtenáři tištěné verze Bildu se o smrti 

KG dozvěděli až 4. října. V analyzovaném období je KG zmíněn pouze třikrát. Poprvé je 

informováno o jeho smrti, podruhé je zveřejněn krátký rozhovor s Helenou Vondráčkovou 

a poslední zmínkou je stručná informace o nadcházejícím rekviem a o situaci před 

Bertramkou. Ačkoliv byl třetí článek publikován 11. října a spadá do dalšího období, 

podrobila jsem analýze všechny tři články dohromady. Níže vysvětlovaná konstrukce 

Bertramky jako poutního místa je patrná ve dvou pozdějších článcích a pro potvrzení této 

interpretace je nutné analyzovat tyto články dohromady. Konstruovaný obraz jsem tedy, i 

z důvodu kvantitativně strohého materiálů, shrnula do jedné kategorie, a to jedinečnosti. 

  

5.3.1. Karel Gott jako jedinečný zpěvák 

Obdobně jako LN a Blesk i Bild zveřejňuje výroky známých osobností konstruující obraz 

jedinečné osobnosti. Vytvářen je například obraz neobvykle skromného člověka či hrdiny a 

bojovníka, který svou nemoc nedával najevo. KG je dále zobrazován jako zpěvák 

s nezapomenutelným hlasem, jenž po sobě zanechal prostor, který nelze zaplnit. KG je 

konstruován jako talentována, slavná a zároveň skromná a lidská osobnost. Jako 

nenahraditelná persona nemající nemá sobě rovného. 175  V rozporu s obrazem hrdiny je text 

z následujícího vydání, v němž je popsáno poslední setkání zpěvačky Heleny Vondráčkové, 

prezentované jako jeho nejlepší přítelkyně, a KG. Tento článek konstruuje KG jako 

nemocného a velmi slabého jedince, který si po deseti minutách rozhovoru s Vondráčkovou 

musel odpočinout a jediné, co dokázal sníst, byla tekutá polévka.176 

Zajímavá je konstrukce Bertramky jako poutního místa, jejímž prostřednictvím je zesnulý 

zpěvák dáván na úroveň svatých. Podobně jako lidé putují k různým klášterům a uctívají 

ostatky svatých, fanoušci KG putují k místu, kde naposledy vydechl. Při první zmínce o 

smrti KG Bild píše: „Fanoušci a přátelé putují odhodlaně ke Gottovu opuštěnému sídlu, 

pokládají tam květiny, svíčky a fotky.“177 Slovo „pilgern“, tedy putovat, je použito ještě 

jednou. Konkrétně při třetí a zároveň poslední zmínce o KG: „Fanoušci z celého světa putují 

 
175 Stimmen zum Tod der goldenen Stimme. Bild. 4. 10. 2019, č. 231, s. 18. 
176 Meine letzten Studen mit Karel Gott. Bild. 5. 10. 2019, č. 232, s. 4. 
177 Wo steckt Ehefrau Ivana? Bild. 4. 10. 2019, č. 231, s. 18. („Fans und Freunde pilgern ind es unbeirrt zu 

Gotts verwaistem Anwesen, legen Blumen, Kerzen und Fotos nieder.“) 
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k pražskému domu Karla Gotta…“178 Zpěvákovu jedinečnost a zároveň především 

popularitu konstruuje rovněž množství fanoušků, kteří k jeho vile přišli uctít jeho památku. 

Dle popisku u fotografie svíček před Bertramku fanoušci nanosili tisíce květin.179  

  

 
178 Ein Blumenmeer für Karel Gott. Bild. 11. 10. 2019, č. 230, s. 16. („Fans aus aller Welt pilgern seit Tagen 

zum Prager Haus von Karel Gott…“) 
179 Tamtéž. („Fans haben tausende Blumen vor dem Haus von Karel Gott in der Prager Straße Nad 

Bertramkou abgelegt.“) 
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5.4. Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) zmiňují KG a jeho úmrtí pouze ve vydání ze 4. října 

ve dvou článcích. Stejně jako Bild ani FAZ 3. října z důvodu státního svátku nevycházely. 

Taktéž jsem se rozhodla jen pro jednu obecnější a shrnující kategorii vystihující 

konstruovaný pozitivní obraz zesnulého zpěváka. 

 

5.4.1. Karel Gott jako božský a úspěšný zpěvák 

KG je prezentován jako zpěvák s „úspěšnou kariérou“,180 který nazpíval nezapomenutelnou 

píseň s názvem „Včelka Mája“.181 Dalším rozměrem obrazu je osobnost, která na jevišti 

působila přes 60 let a prodala přes 50 milionů desek.182 Jeho život je nazýván mimořádným 

příběhem úspěchu.183 KG je popisován jako největší hvězda Československa před rokem 

1989 a možná i největší hvězda celého tehdejšího východního bloku.184 Patrná je i 

konstrukce populárního zpěváka, jelikož FAZ píší, že publikum hlas KG milovalo.185 

Především je opěvována jeho popularita v měsících Pražského jara, kdy se dle FAZ zdálo, 

že dosáhl „popularity, která by vystačila pro celý život jednoho hudebníka“.186 

Zesnulý zpěvák je dále přirovnáván k Bohu a je mu přisuzována i nesmrtelnost. 

Hyperbolizace jeho osobnosti je patrná i u konstrukce jeho významu pro Čechy, kdy je 

nazýván „svatým“: „je více než známým zpěvákem, a to ikonou, svatým v zemi ateistů“. 187 

Paralela s Bohem či svatým je dále rozvedena. „Někdo věří v pivo. Jiný v nějakého 

soukromého boha. Ale většina v KG. Byl považován za nesmrtelného. Když byla ve středu 

oznámena jeho smrt, přerušila Česká televize program.“188 Podobně jako v českých denících 

 
180 Ein schönes, würdiges Abschiedslied. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

4. 10. 2019, č. 230, s. 7. 
181 Botschfter de Musik. Frankfurter Allgemeine Zeitung. 4. 10. 2019, č. 230, s. 11. 
182 Trauer um den Sänger Karel Gott. Frankfurter Allgemeine Zeitung. 4. 10. 2019, č. 230, s. 1.  
183 Tamtéž, s. 11. 
184 Tamtéž. 
185 Tamtéž. 
186 Botschafter der Musik. Frankfurter Allgemeine Zeitung. 4. 10. 2019, č. 230, s. 11. („In diesen Monaten 

des prager Frühlings, so scheint es, hat KG eine Popularität ergahren, die für ein ganzes Musikerleben 

reichen könnte.“) 
187 Ein schönes, würdiges Abschiedslied. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

4. 10. 2019, č. 230, s. 7. („Doch Babiš weiß ganz genau, dass Karel Gott für viele im Land weit mehr als nur 

Sänger ist, eine Ikone, ein Heiliger im Land der Atheisten.“) 
188 Tamtéž. („Der eine glaubt an Bier. Der andere an den einen oder anderen privaten Gott. Doch die 

meinsten Karel Gott. Der Sänger galt als unsterblich. Als am Mittwoch sein Tod bekannt wurde, unterbrach 

das Tschechische Fernsehen das Programm.“) 
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i zde je KG zarámován jako výjimečný a božský zpěvák. Taktéž je den jeho úmrtí 

konstruován jako zlomový okamžik pro Českou republiku.  

Ke konstrukci významu KG je využita i délka zpěvákovy kariéry a to, že během své kariéry 

dokázal ovlivnit několik generací. KG je konstruován jako sjednotitel národa, a to včetně 

osob, které ho neměly rádi: „Nás Čechy sjednocuje, ať chceme, nebo ne. Nemusíte mít jeho 

písně rádi. Můžete mu vyčítat jeho věrnost režimu, jeho oportunismus. Můžete se smát 

konspiračním teoriím, k nimž se především v posledních letech přikláněl. Ale nemůžete mu 

odepřít význam.“189 

  

 
189 Tamtéž. („Uns Tschechen bringt er zusammen, ob wir wollen oder nicht. Man muss seine Lieder nicht 

mögen. Man kann ihm seine Regimetreue vorwefen, seinen Opportunismus. Man kann auch über die 

Verschwörungstheorien schmunzeln, denen er sich vor allem in seinen letzten Jahren zuwendete. Doch man 

kann seine Rolle für uns alle nicht ausblenden.“) 
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6. Druhý týden po smrti a pohřeb, 7. 10. – 14. 10. 2019 

Analyzovaným dnem je zde i pondělí 14. října, které referuje o pohřbu, jenž se uskutečnil 

v sobotu 12. října. S předchozími dny, v nichž deníky informují o probíhajícím a později 

proběhnutém rozloučení a chystaném pohřbu, tento den z hlediska motivů tvoří jeden celek.  

6.1. Blesk 

Pro toto období jsem definovala šest kategorií. Kategorie Karel Gott jako nezapomenutelná 

a výjimečná osobnost reflektuje spekulace o zpěvákově uctění například formou 

pojmenování budovy. Kategorie Karel Gott jako miliardář se zabývá obrazem zpěváka 

vydělávajícího v zahraničí miliony. V souvislosti s vysokou návštěvností rozloučení, pohřbu 

a také svíčkami před Bertramkou je KG dále konstruován jako populární zpěvák s tisíci 

fanoušky, kteří se s ním chtějí osobně rozloučit. Fanoušky jeho smrt velmi zasáhla, truchlili, 

jako kdyby zemřel někdo z rodiny. KG je tak zobrazován i jako člen rodiny. Poslední 

kategorií je Karel Gott jako generační spojka související primárně s rozloučením, 

sounáležitostí a lidmi, kteří se spolu během čekání ve frontě začali bavit. 

 

6.1.2. Karel Gott jako nezapomenutelná a výjimečná osobnost 

Jeden ze způsobů, jak Blesk konstruuje význam KG, jsou návrhy na pojmenování ulice, 

divadla či stanice metra. Pokud by například divadlo neslo jeho název, přetrval by jeho odkaz 

pravděpodobně pro několik dalších generací, jež neměly možnost ho zažít. Zpěvák by tak 

byl svým způsobem nezapomenutelný a byl by lidem neustále připomínán, a to jiným 

způsobem než jen písněmi. Blesk se snaží význam KG konstruovat tak, aby zpěvák působil 

jako výjimečná osobnost, jíž by se mělo dostat speciálního uznání. Další pocty, které by se 

zesnulému zpěvákovi mohlo dostat, je Řád bílého lva první třídy. Tehdejší prezident Miloš 

Zeman uvedl, že příští rok mu toto vyznamenání „samozřejmě“ chce udělit.190 Vzniká tak 

obraz výjimečné osobnosti, u níž je samozřejmostí, že její zásluhy budou patřičně oceněny.  

Výjimečnost je konstruována i v rozhovoru s muzikantem Michaelem Kocábem. Kocáb 

mimo jiné zmiňuje Gottovu pomoc Pražskému výběru, „který byl v letech 1982 až 1986 

zakázán“. 191 Zpěvák to údajně považoval za „občanskou povinnost“, a proto to nikde 

 
190 Zeman mu udělí nejvyšší vyznamenání. Blesk. 7. 10. 2019, roč. 28, č. 232, s. 4. 
191 Hymna Gotta s Krylem? To byl Gottův nápad. Blesk. 8. 10. 2019, roč. 28, č. 233, s. 6 -7. 
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neříkal.192 Naznačeno tak je, že KG to vše nedělal pro získání obdivu a uznání, ale protože 

to považoval za samozřejmé, čímž je konstruován jeho výjimečně dobrý charakter. 

Výjimečnost a jedinečnost KG je konstruována i výrokem fanouška čekajícího na 

rozloučení. Ten jeho hlas popsal jako „božský hlas“, který „chytne za srdce“.193 Další 

fanoušci uvedli, že „jejich zesnulému idolovi se nic nevyrovná“.194 Tito první čekající 

konstruují obraz zpěváka jako výjimečné osobnosti, jež nemá konkurenci a kvůli níž se 

vyplatí přečkat noc na ulici. Význam KG je konstruován i v souvislosti s pohřbem, kdy je 

Gottův pohřeb velikostí přirovnán k pohřbu Václava Havla. Konkrétně tím, že oba pohřby 

byly přenášeny na velkoplošnou obrazovku.195 

 

6.1.2. Karel Gott jako miliardář 

I Blesk se, i když o pět dní později než LN, zabývá penězi a vytváří stereotypní re-prezentaci 

zpěváka jako zámožného člověka, jemuž koncerty přinášely milionové zisky. Dle svých 

propočtů dochází deník k názoru, že KG si v ČR a zahraničí vydělal nejméně jednu miliardu 

Kč.196 Snahu o konstrukci zámožného zpěváka lze vnímat i ve spojení slov „záhadný účet v 

Německu“.197 Blesk zpěváka konstruuje jako člověka vydělávajícího nejen miliony korun, 

ale i miliony marek. Konkrétně Německo a marky mohou čtenářům asociovat ještě větší 

bohatství než koruny, obzvláště pokud je onen účet definován jako „záhadný“. Blesk také 

KG označuje slovy „stroj na prachy“.198 

 

6.1.3. Karel Gott jako populární zpěvák 

Ke konstrukci obrazu KG je opět využit chystaný pohřeb. Prostřednictvím těch, kteří přijdou 

zpěvákovi „vzdát hold“, konstruuje Blesk KG jako oblíbeného zpěváka mezi známými 

osobnostmi.199 Jeho popularitu mezi „obyčejnými“ lidmi a očekávanou vysokou návštěvnost 

rekviem má ilustrovat „rádce“ včetně mapy.200 Čtenáři tak mohou získat dojem, že velká 

část fanoušků bude chtít rekviem sledovat na Pražském hradě. Obraz KG jako populárního 

 
192 Tamtéž. 
193 Tamtéž. 
194 Tamtéž. 
195 Rekviem na obří obrazovce? Blesk. 8. 10. 2019, roč. 28, č. 233, s. 8. 
196 Gott si vyzpíval nejmíň miliardu. Blesk. 8. 10. 2019, roč. 28, č. 233, s. 2 -3. 
197 Záhadný účet v Německu. Blesk. 9. 10. 2019, roč. 28, č. 234, s. 4-5. 
198 Na kontě musel mít miliony marek…! Blesk. 10. 10. 2019, roč. 28, č. 235, s. 8. 
199 Tihle mu přijdou vzdát hold. Blesk. 11. 10. 2019, roč. 28, č. 236, s. 4 -5. 
200 Pozor na kontroly. Blesk. 11. 10. 2019, roč. 28, č. 236, s. 7. 
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zpěváka zůstává i po rozloučení a pohřbu. Konstruována je opět jeho přitažlivost a popularita 

napříč všemi generacemi. Blesk uvádí, že „slzy ronily ženy všech generací“.201 Tento rámec 

rovněž umocňují fotografie zobrazující plačící ženy. Využito je i zahraničních fanoušků, 

kteří na rozloučení dorazili, a zpěvákova popularita tak nabývá mezinárodní rozměr. KG je 

zobrazován jako milovaný zpěvák, který „dával radost“ a kterému přijeli do Prahy vzdát 

hold fanoušci z různých míst Evropy.202 Důraz je kladen nejen na „obyčejné“ lidi, ale i na 

známe osobnosti, které Blesk rámuje jako uplakané či dojaté.203 Pomocí vzpomínek a 

příběhů nejen Čechů, ale i Němců, Švédů a Rusů konstruuje deník zesnulého zpěváka jako 

osobu, která byla blízká nám všem a s níž si většina fanoušků pojí nějaký mimořádný osobní 

zážitek.204 Tímto opět dochází k intimizaci vztahu k zesnulému zpěvákovi, z něhož se 

určitým způsobem stává člen rodiny. KG je popisován jako zpěvák, jenž neměl sobě 

rovného, či jako hrdina Čechů a Slováků.205 

Dále je KG líčen jako populární zpěvák, jehož fanoušci se nenechali odradit vzdáleností ani 

chladnějším počasím a na rozloučení se svým idolem dorazili.206 Zároveň byli jeho fanoušci 

kvůli tomuto „jedinečnému člověku“ ochotni ve frontě na Žofín čekat několik hodin.207 Jako 

skalní fanoušek je prezentován Karol Svoreň, jenž údajně na rozloučení celkem čekal 16 

hodin a 59 minut. Tímto dochází ke konstrukci výjimečně populární osobnosti, kvůli níž se 

vyplatí čekat přes noc venku.208  

Kromě rozloučení a pohřbu slouží ke konstrukci populárního zpěváka i pietní místo před 

Bertramkou, k němuž přichází se svíčkami a upomínkovými předměty stále více fanoušků. 

Blesk píše, že „točna zmizela pod záplavou tisíců svíček, obrázků a vzkazů“.209 Jelikož toto 

místo později nedokáže svíčky pojmout, zapalují je lidé i u sousedů.210 Obrovské davy 

přicházejících fanoušků mají konstruovat i slova jako „skladiště dárků a hřbitovních svící“, 

které Blesk zvolil k popisu situace před Gottovou vilou.211 

 

 
201 Karla Gotta vyprovodily na pražském Žofíně jeho lásky. Blesk. 12. 10. 2019, roč. 28, č. 237, s. 2 -3. 
202 Proč mu chtěli dát poslední sbohem. Blesk. 12. 10. 2019, roč. 28, č. 237, s. 6 -7. 
203 Tamtéž. 
204 Tamtéž. 
205 Tamtéž. 
206 Tamtéž. 
207 Tamtéž. 
208 Mistrovi věnoval i pivo. Blesk. 12. 10. 2019, roč. 28, č. 237, s. 5. 
209 Vila Gottových přes svíčky zcela nedostupná. Blesk. 9. 10. 2019, roč. 28, č. 234, s. 5.  
210 Prahu čeká velký úklid. Blesk 14. 10. 2019. roč. 28, č. 238 s. 11. 
211 Tamtéž. 
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6.1.4. Karel Gott jako člen rodiny 

Rozloučení s KG konstruuje Blesk jako událost, které se zúčastní velké množství fanoušků, 

a v čtenářích tak může vytvářet dojem, že ani oni by si tuto významnou událost neměli nechat 

ujít. Jelikož se se zesnulým zpěvákem budou loučit různí lidé nejenom z celé republiky, ale 

i z dalších zemí, dochází ke kolektivitě prožitku. Čtenáři vidí, že nejsou jediní, kdo truchlí a 

kdo se chce zúčastnit rozloučení. Prostřednictvím této hojné, respektive očekávané hojné 

návštěvnosti je KG konstruován jako člen rodiny; blízký či vzdálený příbuzný, na jehož 

rozloučení chtějí lidé dorazit. První čekající na rozloučení Karol Svoreň pro Blesk uvedl, že 

manželka dle něj brečela, „jako když zemře někdo z rodiny“.212  

Snaha o konstruování bližšího vztahu se zesnulým zpěvákem je patrná i u vzpomínek 

„čtenářů Blesku“, kteří se s „velkým zpěvákem“ setkali.213 Jedná se např. o Gottova mistra 

z ČKD, bývalého vývojáře firmy Petrof a nejmenovaných dětí, s nimiž se KG velkoryse 

vyfotil, když u něj s rodiči na Bertramce zazvonili.214 Především příběh této „obyčejné“ 

rodiny podporuje intimizaci vztahu k zesnulému zpěvákovi.  

 

6.1.5. Karel Gott jako milovaný otec 

Konstrukce Karla Gotta jako milovaného otce probíhá opět přes jeho vztah s nejstarší dcerou 

Dominikou, respektive vztah Dominiky k němu a toho, jak moc ji smrt otce zasáhla. Blesk 

Dominiku popisuje slovy „prázdný pohled, svěšené koutky, nezměrný smutek viditelně 

vepsaný ve tváři“, čímž ji zobrazuje jako dceru, která svého otce bezmezně milovala a kterou 

jeho smrt velmi zdrtila.215 K obrazu idylického vztahu mezi otcem a dcerou přispívá i 

sdělení, že si Dominika údajně moc přála tatínka ještě jednou obejmout.216  

Blesk dále k této konstrukci využívá chování, respektive rozrušenost zpěvákových dcer na 

zádušní mši. Například Charlottinu chůzi za rakví rámuje deník jako „statečnou“, její 

rozpoložení v motolském krematoriu interpretuje jako „rozrušené“.217 Blesk dále píše, že 

Charlotte byla zdrcená a že tatínek pro ni byl vším.218 Konstruováno je tak znovu silné pouto 

 
212 První na Karla čekal Karol. Blesk. 11. 10. 2019, roč. 28, č. 236, s. 8. 
213 Gott měl 6 korun na hodinu. Blesk. 11. 10. 2019, roč. 28, č. 236, s. 9. 
214 Tamtéž. 
215 Cesta domů plná slz! Blesk. 11. 10. 2019, roč. 28, č. 236, s. 2 -3. 
216 Tamtéž. 
217 Tamtéž. 
218 Tamtéž. 
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mezi otcem a tentokrát mladší dcerou. K podobné konstrukci dochází i u vztahu k nejstarší 

dceři. Ani pro ni nebylo údajně snadné kráčet za rakví.219  

 

6.1.6. Karel Gott jako generační spojka 

Role určité „generační spojky“ je zpěvákovi připisována v souvislosti s chladným počasím 

během rozloučení.220 Ve frontě si spousta lidí začala povídat, sdílela své vzpomínky a 

s čekajícími fanoušky soucítili i lidé z okolí, kteří jim poslali pizzu či přivezli kávu.221 KG 

je tak konstruován jako zpěvák, který dokázal spojovat lidi nejen během svého života, ale i 

po své smrti. Dle Blesku se v ten den projevila sounáležitost a „láska člověka k člověku“.222  

Rozloučení a fronta na Žofín jsou mimo jiné popisovány i prostřednictvím reportáže, v níž 

je kladen důraz na zpěvákovu schopnost propojení generací. Reportér Blesku se totiž o KG 

bavil s ostatními čekajícími fanoušky, kteří mu líčili své zážitky se zpěvákem. Jiní fanoušci 

si potom například zpívali jeho písně.223 

  

 
219 Bohdalová mě zklamala. Blesk 14. 10. 2019. roč. 28, č. 238 s. 10. 
220 Proč mu chtěli dát poslední sbohem. Blesk. 12. 10. 2019, roč. 28, č. 237, s. 6 -7. 
221 Tamtéž. 
222 Slzy i úsměvy v kilometrové frontě. Blesk. 12. 10. 2019, roč. 28, č. 237, s. 4-5. 
223 Reportér Blesku: Ve frontě 2 hodiny a 14 minut. lesk. 12. 10. 2019, roč. 28, č. 237, s. 4.  
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6.2. Lidové noviny 

V Lidových novinách se motivy konstruující obraz zesnulého zpěváka z větší části opakují. 

Kategorií zůstává Karel Gott jako nezapomenutelná a výjimečná osobnost, Karel Gott jako 

populární zpěvák a Karel Gott jako člen rodiny a generační spojka. LN nevěnují tolik 

pozornosti rozloučení a konstruované sounáležitosti. Funkce generační spojky se zde více 

vztahuje ke zpěvákově dlouhé kariéře a jeho životu, tudíž jsem tyto dvě kategorie, na rozdíl 

od Blesku, spojila. Novou kategorií je Karel Gott jako skvělý člověk, v níž je KG zobrazován 

jako člověk s perfektním charakterem. 

 

6.2.1. Karel Gott jako nezapomenutelná a výjimečná osobnost 

LN využívají ke konstrukci nezapomenutelnosti a výjimečnosti KG za prvé rovněž 

prezidentem plánované udělení Řádu bílého lva první třídy in memoriam224 a za druhé 

enormní zájem o různé zboží s motivem KG. Například „u internetového porovnávače cen 

zboží Heureka od zpěvákova úmrtí vyskočilo vyhledávání s ním spojené dokonce o více než 

9,5 tisíce procent“.225 Na serveru Belabel.cz byl poté „zájem o potisk s tematikou KG za 

poslední týden i o více než 1000 % vyšší než v běžném období“.226 Tato čísla mají dokládat, 

že fanoušci mají o KG zájem i po smrti a chtějí ho mít určitým způsobem zvěčněného. Pokud 

by zemřela mediálně nevýznamná osobnost nebo méně významná osobnost, lidé by 

pravděpodobně ve velkém nekupovali zboží s jejím motivem či nedělali tolik rezervací na 

ubytování v době plánovaného rozloučení. Lze zde vnímat i kolektivitu prožitku, kdy 

například prostřednictvím trička mohou lidé na veřejnosti ukázat, že je smrt zpěváka zasáhla 

a že jsou jeho věčnými fanoušky.  

 

6.2.2. Karel Gott jako populární zpěvák 

LN zaujímá podobnou strategii jako Blesk a též popisem chystaného rozloučení a pohřbu 

vytváří obraz KG jako populárního zpěváka. Jeho popularitu mezi známými osobnostmi 

konstruuje mimo jiné počtem hostů, jež rodina hodlá pozvat. KG je zobrazován jako 

oblíbený zpěvák, pro jehož pohřeb jsou kapacity katedrály sv. Víta malé: „Do katedrály se 

 
224 Zeman vyznamená Klause i Gotta. Lidové noviny. 7. 10. 2019, roč. roč. 27, č. 233, s. 2.  
225 Mistr dává pořádně vydělat. Lidové noviny. 11. 10. 2019, roč. 32, č. 236, s. 2. 
226 Tamtéž. 
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na sezení vejde osm set osob a i tady bude převis hostů: rodina počítá s tisícovkou plus je k 

dispozici čtyřicet až padesát míst, na něž zve Úřad vlády.“227  

Den rozloučení označují LN jako „jeden z nejrušnějších dnů posledních let“228 a „opravdu 

výjimečný“ den.229 Nutno podotknout, že na daný pátek připadl i Signal festival a fotbalový 

zápas s Anglií. LN vytváří představu, že zmiňovaný pátek bude výjimečný den, jenž se 

primárně díky rozloučení s KG zapíše do historie. Den, na který bylo v Praze téměř nemožné 

získat ubytování.230 Den, kdy do Prahy jezdily přeplněné vlaky. A v neposlední řadě den, 

kdy Praha čelila „výraznému náporu“ 231 fanoušků zesnulého zpěváka. Jeho popularitu a 

s tím související davy fanoušků konstruuje například i titulek s názvem „Za Gottem? Bude 

nával“.232 

LN realisticky předpokládají a zároveň upozorňují, že „Žofín odbaví jen torzo šťastlivců“, 

čímž vytvářejí představu, že se zpěvákem se budou chtít rozloučit davy fanoušků.233 Na 

většinu z nich, konkrétně 83 procent, se dle LN s největší pravděpodobností nedostane 

řada.234 KG je konstruován jako velmi oblíbený zpěvák, jemuž chce dát spousta fanoušků 

sbohem osobně, i když to znamená několikahodinové čekání ve frontě nebo cestu ze 

zahraničí.235 Kdyby se měli na Žofíně dostat na řadu na všichni fanoušci, muselo by se 

rozloučení dle prezentovaného obrazu protáhnout na několik dní. Popularita zesnulého 

zpěváka je stejně jako v Blesku patrná i u popisu Bertramky, k níž putují všechny generace: 

„mladí, staří, muži, ženy, děti“, a kde se z darů vytvořilo „moře svíček a květin“.236  

LN konstruují popularitu KG i pomocí vysoké návštěvnosti na rozloučení na Žofíně, kam 

dle pořadatelů dorazilo přes 40 tisíc lidí.237 Podobně jako není dostatek prostoru pro svíčky 

před Bertramkou, nebyl dostatek místa pro květiny na Žofíně.238 Využity jsou rovněž výroky 

fanoušků, kteří se se zpěvákem přijeli rozloučit a které zdůrazňují zpěvákovu popularitu 

napříč generacemi a to, že spoustě fanouškům nevadilo cestovat přes polovinu republiky.  

 
227 Na Gotta! Žofín odbaví jen torzo šťastlivců. Lidové noviny. 9. 10. 2019, roč. 32, č. 234, s. 6.  
228 Pražské manévry: tryzna, zápas, manévry. Lidové noviny. 8. 10. 2019, roč. 32, č. 233, s. 1.  
229 Tamtéž. 
230 Kdo hledá ubytování, musí spěchat a mít štěstí. Lidové noviny. 8. 10. 2019, roč. 32, č. 233, s. 4.  
231 Tamtéž. 
232 Za Gottem? Bude nával. Lidové noviny. 8. 10. 2019, roč. 32, č. 233, s. 4. 
233 Na Gotta! Žofín odbaví jen torzo šťastlivců. Lidové noviny. 9. 10. 2019, roč. 32, č. 234, s. 1. 
234 „Podle odhadů policie dorazí v pátek do Prahy až 300 tisíc lidí. Při plynulém chodu je za jeden den možné 

v paláci Žofín odbavit 30 tisíc. lidí, při bezbřehém optimismu až padesát.“ Tamtéž. 
235 Rozloučit se s Karlem Gottem přijíždí do Prahy i Němci. Lidové noviny. 11. 10. 2019, roč. 32, č. 235, s. 

2. 
236 Svíčky začnou mizet v pondělí. Lidové noviny. 11. 10. 2019, roč. 32, č. 236, s. 3.  
237 Tamtéž. 
238 Tamtéž. 
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Dle nich „poklona Mistrovi stojí“ za čekání ve frontě stojí.239 Ačkoliv většina z nich přijela 

brzy ráno, byla unavená a byla jim zima, čekali by údajně i celou noc: „Přijela jsem ve tři 

ráno, rozhodně mi to za to stojí.“240 Popularita KG je konstruována i prostřednictvím 

fotografií, na kterých se se zpěvákem loučí nejenom ženy, muži, ale i děti. Za nejzajímavější 

považuji fotografii pietního místa v Kinského zahradě, na níž je portrét KG obklopen sedmi 

dětmi.241 Je tak konstruováno, že truchlí i nejmladší generace.  

 

6.2.3. Karel Gott jako člen rodiny a generační spojka 

Roli ve vytvářeném obrazu zesnulého zpěváka jako člena rodiny opět hraje délka jeho 

kariéry, tedy skutečnost, že mnoho fanoušků KG a jeho písně doprovázeli celý jejich život. 

Někteří poslouchali jeho písně už od dětství a jeho hlas následně tvořil nedílnou součástí 

jejich života. Dalo by se říci, že byl určitým způsobem součástí část jejich rodiny. 

Prostřednictvím rádia, CD či televize mohl být u nich doma víceméně kdykoli přítomen, a 

doprovázet tak jejich každodenní život. KG pro ně představoval osobnost, která tu s nimi 

byla vždy, nevyjímaje těžké chvíle,242 i když třeba jenom zprostředkovaně prostřednictvím 

svých písní z rádia či CD. Smrt KG mnoho fanoušků zasáhla takovým způsobem, jako kdyby 

zemřel někdo z rodiny. Lidé popisovali, že „brečí už týden“, pociťovali úzkost, když zemřel, 

či skutečnost, že KG pro ně byl celý jejich život.243  

KG zároveň představoval sdílenou vícegenerační zkušenost. Funkce KG jako generační 

spojky je v LN prezentována především prostřednictvím výroků fanoušků, kteří například 

zmiňují, že KG dokázat „spojit národ, a to hned několik generací“.244 Zesnulý zpěvák je 

dále konstruován jako osoba, jež dokázala usměrnit a spojit lidi ve velkou skupinu, která 

držela pohromadě. Propojení generací je popisováno nejen během rozloučení, ale i při 

rekviem, kdy se na Pražském hradě dle LN sešli zástupci všech věkových skupin.245 „Od 

miminek v kočárku po osmdesátileté důchodce.“246 Víceméně všechny generace jsou 

 
239 Anketa. Na pocity lidí, kteří se přišli rozloučit s KG, se LN ptaly ve frontě před Žofínem. Lidové noviny. 

12. 10. 2019. roč. 32, č. 234, s. 2-3. 
240 Tamtéž. 
241 Sbohem, Karle. Lidové noviny. 12. 10. 2019. roč. 28, č. 237, s. 2. 
242 Loučení zalily slzy i slunce. Lidové noviny. 14. 10. 2019. roč. 32, č. 238, s. 2. 
243 Anketa. Na pocity lidí, kteří se přišli rozloučit s KG, se LN ptaly ve frontě před Žofínem. Lidové noviny. 

12. 10. 2019. roč. 32, č. 234, s. 2-3. 
244 Tamtéž. 
245 Loučení zalily slzy i slunce. Lidové noviny. 14. 10. 2019. roč. 32, č. 238, s. 2. 
246 Tamtéž. 
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zastoupeny i v anketě, v níž se LN před Žofínem ptaly na pocity lidí.247 Věkově respondenti 

pohybují od 17 do 72 let.248 

 

6.2.4. Karel Gott jako skvělý člověk 

KG je rovněž zobrazován jako člověk se skvělým charakterem; člověk, kterého si lidé vážili, 

a proto se s ním přišli rozloučit. K jeho konstruovaným vlastnostem patří například 

laskavost, ochota, srdečnost, nenamyšlenost a přátelskost.249 Lidé ho popisují jako svou 

„srdeční záležitost“, „miláčka“, „sluníčko“ či člověka, který „uměl pohladit po duši“.250 

Fanoušci se jeho laskavou a milou osobností cítili očarováni, čímž jsou schopnost KG opět 

mírně hyperbolizovány.251 Zpěvákův dobrý charakter je konstruován i v souvislosti 

s Antonií Zacpalovou, matkou Dominiky. KG je popisován jako hodný člověk, který se o 

dceru své matky postaral, „když to nejvíc potřebovala“, a zaplatil ji i domov seniorů.252 

K jeho konstruovaným vlastnostem tak přibývá štědrost a lidskost. 

  

 
247 Anketa. Na pocity lidí, kteří se přišli rozloučit s KG, se LN ptaly ve frontě před Žofínem. Lidové noviny. 

12. 10. 2019. roč. 32, č. 234, s. 2-3. 
248 Tamtéž. 
249 Tamtéž. 
250 Tamtéž. 
251 Tamtéž. 
252 Kam zmizela Charlottka, 2. a  3. strana. Blesk. 14. 10. 2019. roč. 28, č. 238, s. 2 -3. 
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7. Týden po pohřbu, 15. 10. – 21. 10. 2019 

7.1. Blesk 

Blesk se v tomto týdnu často zaměřuje na Dominiku, zdraví jejího manžela,253 vztah 

Dominiky a jejího manžela254 a dědictví. Patrný je typ narace o dramatech zaměřující se na 

postavy a vývoj jejich vztahů.255 Co se týče osoby KG, jsou zde konstruovány dva obrazy: 

Karel Gott jako nemilosrdný a lakomý otec a Karel Gott jako populární zpěvák. První z nich 

prezentuje KG jako otce, který donutil svou nejstarší dceru zříci se veškerých dědických 

nároků. Druhý naopak prezentuje KG v pozitivní světle, a to jako oblíbeného zpěváka, 

k jehož domu proudí tisíce fanoušků. 

 

7.1.1. Karel Gott jako nemilosrdný a lakomý otec 

V souvislosti s prohlášením Dominičina manžela Tima Tolkkiho, že s Dominikou chtějí 

„52 milionů, anebo Bertramku“, popisuje Blesk, jak se nejstarší zpěvákova dcera zřekla 

dědického práva.256 KG je zobrazen jako lakomý otec, který svou nejstarší dceru odbyl 

„pouhými“ 100 tisíci korun.257 

KG je konstruován jako otec, který své nejstarší dceři sice platil „drahý nájem“, ale jednoho 

dne se rozhodl, že „už tak dál činit nehodlá“.258 Dominice dal dvě možnosti. Buď jí dá 

určitou sumu peněz a ona podepíše, že se zříká nároku na vše ostatní, nebo jí teď nedá nic, 

ale nedokáže jí zaručit, kolik na ni zůstane, až zemře. KG je tak konstruován jako neoblomný 

otec, který svou dceru nekompromisně postavil před dvě možnosti, a donutil ji vybrat si 

jednu z nich, aniž by o tom mohla více rozhodovat. Ačkoliv Blesk nemá stoprocentně 

potvrzenou sumu, kterou Dominika dostala, píše, že „kývla na pár drobných“, čímž může 

vyvolat spekulace o jejím intelektu.259 Spojení „pár drobných“ ale také může vyvolat 

negativní asociaci, že zpěvák upřednostňuje ostatní dcery a Dominice chce vyplatit až 

směšně nízkou částkou. Dominika údajně nebyla v dobré finanční situaci, a tak jí nezbývalo 

nic jiného, než na tuto nabídku přistoupit: „Neměla ani korunu, táta jí oznámil, že pronájem 

 
253 Můj muž patří do ústavu! 17. 10. 2019. roč. 28, č. 241 s. 10. 
254 Plánuje návrat do Česka 15. 10. 2019. roč. 28, č. 239 s. 9. 
255 BURTON, Graeme. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. Studium (Barrister & 

Principal). ISBN 80-85947-67-6, s. 219. 
256 Chceme 52 milionů, anebo Bertramku! Blesk 16. 10. 2019. roč. 28, č. 240, s. 10, 11.  
257 Zřekla se dědictví! Blesk 17. 10. 2019. roč. 28, č. 241 s. 10. 
258 Tamtéž. 
259 Tamtéž. 
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už platit nebude, co jí zbývalo, když byla úplně bez prostředků?“260 KG je zde zobrazen jako 

otec, jenž se ke své dceři nezachoval spravedlivě. Ve chvíli, kdy neměla peníze, ji svým 

způsobem donutil přistoupit na jeho nabídku a zřeknout se dědictví. Konstrukce KG jako 

nemilosrdného otce pokračuje. Nejenom že postavil Dominiku před hotovou věc, odmítl jí 

dále platit nájem a dal jí jen dvě možnosti, ale také jí zakázal dostavit se k notáři s právníkem. 

Pocity Dominiky v této situaci jsou rámovány jako zoufalé a zmatené: „Dominika prý byla 

z otcovy nabídky dost zoufalá a zmatená“.261 Po podepsání byla údajně „tak zničená“, že se 

sbalila a odjela do Finska.262 

Narace této události připomíná povídku či pohádku: „Měl zrovna po první dávce 

chemoterapie, když si táta Karel pozval nejstarší dceru k sobě domů na Bertramku.“263 

Právník je rámován jako hodný člověk, který se snažil zabránit nejhoršímu a Dominice radil, 

aby nic nepodepisovala, Dominika „ale nakonec rady nevyslyšela a rozhodla se, že 

nabídnutou dohodu u notáře podepíše“.264 Jako správná pohádka má však i tento „příběh“ 

dobrý konec. Dominika si do Finska musela poslat kontejner věcí, což ji stálo 100 tisíc korun. 

„Naštěstí už měla z čeho brát – sumu, na které se s otcem domluvila, už měla na kontě.“265 

Výsledný obraz KG je tak vylepšen. Ačkoliv své dceři dal jen „pár drobných“, domluvenou 

částku jí ihned poslal na konto. Kromě toho jí dal také auto a byt v Helsinkách.266 

 

7.1.2. Karel Gott jako populární zpěvák 

Důsledkem popularity KG a velkého množství fanoušků přicházejících na Bertramku je 

„koberec“ svíček, květin a darů. Obraz KG a jeho popularita jsou konstruovány i na základě 

toho, kolik korun mohou tyto upomínkové předměty stát. Titulek jednoho článku tvrdí, že 

„před Bertramkou leží 1,5 milionu“.267 Blesk to interpretuje jako důkaz toho, že „fanoušci 

KG milovali a milují stále“ a ani po jeho smrti na něm nešetří.268 Jeho oblíbenost má dokládat 

i délka tohoto koberce: „Koberec svíček, květin, drobných dárků či vzkazů se už táhne přes 

40 metrů od branky Gottovy vily.“269 

 
260 Tamtéž. 
261 Tamtéž. 
262 Tamtéž. 
263 Tamtéž. 
264 Tamtéž. 
265 Tamtéž. 
266 Dostala byt a auto! Blesk 17. 10. 2019. roč. 28, č. 241 s. 10. 
267 Před Bertramkou leží 1,5 milionu! Blesk 15. 10. 2019. roč. 28, č. 239, s. 10, 11. 
268 Tamtéž. 
269 Tamtéž. 
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Blesk dále konstruuje zpěvákovy fanoušky jako nezastavitelné: „Gottových fanoušků je 

hodně a nedají se je jen tak zastavit.“270 Upomínkové předměty byly 14. října odvezeny, 

fanoušci však začali nosit další předměty: „Sotva koberec ze svíček, vzkazů a darů zmizel, 

v úterý ráno, krátce po rozednění, začali lidé nosit další várku svíček!“271 Vzniká tak 

představa, že zpěvákových fanoušků je nekonečné množství a svíčky před místo jeho úmrtí 

budou nosit ještě po mnoho dalších dní. 

 

7.2. Lidové noviny 

Lidové noviny v tomto období KG ani osoby s ním související nezmiňují. 

  

 
270 Lidé už nosí nové svíčky! Blesk 16. 10. 2019. roč. 28, č. 240, s. 12. 
271 Tamtéž. 
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8. Dva týdny po pohřbu, 21. 10. – 26. 10. 2019 

8.1. Blesk 

Blesk opět upřednostňuje vyprávění o dramatech před vyprávěním o událostech. Rozebírán 

je vztah a hádka KG a jeho kapelníka Ladislava Štaidla, ze které vychází KG jako egoista a 

sebestředný člověk. Druhou kategorií je Karel Gott jako božská bytost spočívající v tom, že 

smrt KG či jeho pohřeb je několikrát brána jako jakýsi milník, od níž se datují ostatní 

události.  

 

8.1.1. Karel Gott jako egoista a sebestředný člověk 

Obraz KG jako egoisty a sebestředného zpěváka je konstruován v souvislosti s hádkou s 

Ladislavem Štaidlem, kvůli níž Štaidl téměř po 23 letech odešel z kapely. Dle Blesku byla 

příčinou této hádky Iveta Bartošová, respektive to, že KG se kvůli Bartošové cítil odstrčený. 

Blesk zde konstruuje obraz člověka, který nedokázal přijmout skutečnost, že jeho kolega 

věnuje více pozornosti někomu jinému. Vzniká tak obraz závistivého a sebestředného 

člověka, který chtěl být pokaždé středem pozornosti. Jeden z bývalých členů orchestru 

popsal KG člověka, který „velmi těžce rozdýchával“, že „se vše točilo jenom kolem“ Ivety 

Bartošové.272 „Karel se najednou cítil odstrčený a absolutně prázdný! Byli s Láďou 

vynikající tandem a vše se rázem rozplynulo jako pára nad hrncem. Nikdo se nedivil, že 

spolu několik let pořádně nemluvili.“273 Na rozdíl od všech předchozích vzpomínek na 

zpěváka vyznívá tato negativně. 

K této ne zcela pozitivní konstrukci zpěvákova charakteru přispívá i výrok Štaidla: „Dřív 

nebo později by mě Karel sám odhodil jako přítěž, které se klesající balon musí zbavit, 

nechce-li ztroskotat. Karlovi jsem mohl být nebezpečný tím, že by ho kvůli mně bojkotovali 

v médiích. Nebyl jsem hrbatej, byl jsem docela hezkej kluk. A uměli jsme vydělávat velký 

peníze. Zkrátka jsem vzbuzoval obrovskou závist….“274 Štaidlův výrok také konstruuje KG 

jako sebestředného člověka, který by ho dříve či později „odhodil jako přítěž“, protože by 

kvůli němu nechtěl „ztroskotat“. 

Blesk dále popisuje „první krok ke zlepšení vztahu“, jejž udělal KG tím, že Štaidla pozval na 

své padesátiny. Bezprostředně se však vracíme ke konstrukci zpěvákova špatného 

 
272 Rozhádali se kvůli Bartošové! Blesk. 24. 10. 2019. roč. 28, č. 247, s. 8, 9. 
273 Tamtéž. 
274 Tamtéž. 
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charakteru. KG totiž využil příležitosti „rýpnout“ si do svého bývalého kamaráda: „Jenže si 

do něj nezapomněl přímo před kamerami rýpnout.“275 Další popisovaný spor, z něhož obraz 

KG nevychází nejlépe, se týká dopisu Gustavu Husákovi a otázky, zda ho mohl napsal 

„některý z bratrů Štaidlových“.276 Blesk rámuje Gottovu odpověď jako nevhodnou a píše, že 

KG „podruhé ranil svého souputníka“. 277 

Sebestředné a egoistické chování je konstruováno i ve vztahu k Jitce Svobodové. KG je 

zobrazen jako člověk, který ve svém vlastním zájmu donutil svou přítelkyni k potratu: „na 

jeho přání šla na potrat“.278  

 

8.1.2. Karel Gott jako božská bytost 

Karel Gott je opět konstruován jako božská bytost, tentokrát však větší roli než jeho 

charakter a božský hlas hraje den jeho smrti či pohřbu. Blesk několikrát počítá dny od 

zpěvákova skonání či dny od jeho pohřbu a konstruuje Gottovu smrt a jeho pohřeb jako 

jakýsi milník či zlomový okamžik.  Podobně jako jsou počítána léta po Kristu, je nyní 

vytvářena doba po Gottově smrti neboli doba po Gottovi. Zpravidla toto počítání dní souvisí 

se skutečností, že například 22 dní po smrti či dva týdny po rozloučení není známo místo 

posledního odpočinku KG.279 Dále jsou spočítány dny, během kterých nebyl Ladislav Štaidl 

schopen komunikovat s médii.280 Logické rovněž je brát smrt KG jako milník v souvislosti 

s návratem vdovy Ivany na Bertramku.281 Příkladem události, která však s pohřbem vůbec 

nesouvisí a jíž pohřeb z tohoto hlediska nijak neovlivnil, je operace Evy Pilarové: „Jen šest 

dní poté, co nad rakví KG ve svatovítské katedrále četla ze Starého zákona, se musela sama 

opět svěřit do rukou lékařů.“282 KG tak získává status božské bytosti, jejíž smrt rozdělila 

svět na dobu před jeho smrtí a dobu po jeho smrti. 

 

8.2. Lidové noviny 

Lidové noviny zmiňují KG v tomto období pouze jednou. Jedná se o informaci, že místem 

posledního odpočinku KG bude pražský hřbitov na Malvazinkách. Tento stručný text je 

 
275 Tamtéž. 
276 A jejich další spor? Zatracený dopis! Blesk. 24. 10. 2019. roč. 28, č. 247, s. 8. 
277 Tamtéž. 
278 Čekala s ním dítě! Blesk. 21. 10. 2019. roč. 28, č. 244, s. 14, 15. 
279 Přál si spočinout s rodiči. Blesk. 23. 10. 2019. roč. 28, č. 246, s. 10. 
280 Karlův odchod mě zdrtil! Blesk. 22. 10. 2019. roč. 28, č. 245, s. 15. 
281 Plížila se po vile s baterkou. Blesk. 26. 10. 2019, roč. 28, č. 249, s. 8. 
282 Operace ledviny! Blesk. 25. 10. 2019. roč. 28, č. 248, s. 12. 
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primárně tvořen citacemi oficiálního sdělení Ivany Gottové.283 Nedochází tak k žádné 

konstrukci obrazu zesnulého zpěváka. 

  

 
283 Gott bude pohřben na Malvazinkách. Lidové noviny. 26. 10. 2019. roč. 32, č. 249, s. 4.  
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9. Shrnutí 

9.1. Komparace českého a německého tisku 

Rozdíl v informování o KG v českých a německých denících je značný, mimo jiné v 

kvantitě. FAZ informují o KG pouze v jednom vydání a přináší základní informace o jeho 

kariéře, konstruují ho jako velmi úspěšného zpěváka, respektive nejúspěšnějšího zpěváka 

Československa. Redaktor Jan Rudiš, původem Čech, prezentuje zesnulého zpěváka jako 

božskou a nesmrtelnou osobnost, ve kterou věřila většina Čechů. Tyto konstruované 

vlastnosti a konstruovaný charakter jsou podobné jako v českých denících. Utváří obraz 

výjimečné a jedinečné osobnosti. O zesnulém zpěvákovi píší FAZ až na dvě výjimky 

pozitivně. Těmito výjimkami je podepsání Anticharty, které je zmíněno ve dvou článcích a 

jednou je doplněno slovy „což mu dodnes mnoho lidí vyčítá“.284 Podepsání Anticharty je 

zmíněno i v LN: „Pro mě byla záležitost s antichartou a s Divadlem hudby pořád trnem 

v oku.“285 

Bild se smrtí a osobností KG zabývá ve třech vydáních. Za zmínku stojí podobnost 

s Bleskem. Společným tématem je například místo pobytu vdovy Ivany. Bild na rozdíl od 

Blesku nezachází do podrobností, nespekuluje, kde se vdova nachází a toto téma zmiňuje 

pouze jednou. Názvy článků si jsou však nápadně podobné. Blesk píše: „Kde je vdova po 

Karlu Gottovi Ivana?“286 a Bild jeden článek uvádí slovy: „Wo steckt Ehefrau Ivana?“.287 

Podobně jako české deníky publikuje Bild fotografie svíček před Bertramkou. Ve FAZ se 

fotografie jedné svíčky vyskytuje jednou, a to s portrétem KG. Bertramka a „koberec“ 

vytvořený z ostatních svíček zde již vidět nejsou. Ačkoliv jsou svíčky v Bildu zobrazeny jen 

třikrát, mnohem jednoznačnější je zde konstrukce Bertramky jako poutního místa. Bild na 

rozdíl od českých periodik volí slova jako „proudit“ a „putovat“. 

U německých deníků je mnohem výraznější rozdíl mezi periodikem bulvárního typu a 

periodikem serióznějšího typu. Kromě toho, že Bild zmiňuje neznámé místo pobytu vdovy 

Ivany, uvádí také výroky Gottových německých kolegů a prostřednictvím nich konstruuje 

KG jako hrdinu a nezvykle skromného člověka. Ve FAZ se nenachází ani jeden výrok, důraz 

je více kladen na zpěvákův život a fakta. 

 
284 Ein schönes, würdiges Abschiedslied. Frankfurter Allgemeine Zeitung. 4. 10. 2019, č. 230, s. 7.  
285 Cenili si ho, a proto i zneužili. On se nechal. Lidové noviny. 4. 10. 2019. roč. 32, č. 230, s. 2. 
286 Ukryla se v nedobytné pevnosti! Blesk. 4.10. 2019, r. 28, č. 230, s. 2, 3. 
287 Wo steckt Ehefrau Ivana? Bild. 4. 10. 2019, č. 231, s. 18. 
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Za zmínku stojí rozhovor s Helenou Vondráčkovou pro Bild, o kterém píší i LN. LN ho jen 

krátce shrnují: „List zavolal i některým dalším českým zpěvákům, kteří ještě mohou být v 

povědomí německých televizních diváků, jako například Heleně Vondráčkové. Ta Bildu 

popisovala, že prý ještě před týdnem Gotta doma navštívila a on byl plný naděje, že se mu 

podaří rakovinu porazit.“288 Naopak Bild prezentuje Vondráčkovou jako Gottovu nejlepší 

přítelkyni a zpěvák je konstruován jako slabý a nemocný člověk, ne jako plný naděje. 

 

9.2. Komparace Lidových novin a Blesku 

Z hlediska rozsahu a kvantity je mezi LN a Bleskem značný rozdíl. Obzvláště v posledních 

dvou analyzovaných týdnech, kdy LN píší o KG pouze jednou, a Blesk s výjimkou jednoho 

vydání každý den. Primárně se Blesk v tyto dny zaměřuje na naraci o dramatech, řeší tedy 

různé vztahy, tajemství, otázku dědictví či trapasy, ke kterým došlo na zádušní mši. Patrná 

je tak diferenciace dvou typů periodik. Blesk se rovněž častěji uchyluje k spektakularizaci a 

zabývá se tím, co například Dominika dělala po příletu do Prahy. Kromě toho se také zabývá 

vztahem KG a jeho dcer a konstruuje KG jako milovaného otce a také starostlivého manžela 

myslícího i na to, co bude s jeho rodinou po jeho smrti. Blesk pro konstrukci obrazu KG 

častěji využívá výroky známých osobností a fanoušků. Větší důraz je rovněž kladen na 

kolektivitu prožitku, ať už formou výzvy, do níž měli čtenáři zasílat své zážitky s KG, či 

reportáží z rozloučení. Blesk také jako bulvární periodikum usiluje o vtažení čtenářů do děje 

a snaží se jim poskytnou privilegované postavení. U tohoto deníku je dále více zdůrazňován 

mezinárodní rozměr slávy KG, zprávám ze zahraničních médií je věnováno více prostoru 

než v LN a častěji je zmiňováno, že na rozloučení dorazili i zahraniční fanoušci. Blesk se 

rovněž více zabývá Gottovým zdravím a KG konstruuje jako hrdinu, který se svými 

nemocemi statečně bojoval a zpravidla je nedával najevo.  

Pozoruhodným motivem, který se v Blesku objevuje, je posmrtný mediální život KG. Jinými 

slovy – po smrti KG se děje to, co by si on přál. Přál by si například, aby jeho rodina po jeho 

smrti na chvíli odešla z Bertramky a ukryla se někde jinde. Nebo by chtěl, aby se s ním 

fanoušci mohli rozloučit. S tímto motivem souvisí kategorie věčnosti, jež se vyskytuje 

v obou denících. KG je konstruován jako božská osobnost, která neumírá. Blesk s paralelou 

s Bohem zachází o něco dále a bere Gottovu smrt, případně jeho pohřeb jako jakýsi milník, 

od něhož začíná nové datování, podobně jako tomu bylo u Ježíše Krista. Dochází tak ke 

 
288 Němci Gotta zbožňovali. Lidové noviny 3. 10. 2019, roč. 32, č. 229, s. 4. 
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konstrukci doby před Gottovou smrtí a doby po Gottově smrti. Konstrukce KG jako Boha 

se vyskytuje i v LN. Využívány jsou k tomu v obou případech výroky truchlících fanoušků 

a kolegů. Podobnou konstrukcí, v níž jsou vlastnosti KG hyperbolizovány, je obraz KG jako 

člověka, který byl na zem seslán Bohem, aby ostatním lidem zpříjemňoval život písněmi. 

V LN i v Blesku je také život KG zobrazován jako epocha či éra, v Blesku je však tato 

konstrukce zřetelnější a častější. Dochází také k intimizaci vztahu k zesnulému zpěvákovi a 

KG je, především v souvislosti s rozloučením, konstruován jako člen rodiny. 

Společným motivem obou deníků je tedy výjimečnost, jedinečnost a nezapomenutelnost. 

Blesk i LN konstruují obraz zpěváka, který navzdory své slávě nezpychl a ke všem lidem se 

choval vstřícně a lidsky. Zpěváka, který si vážil svých učitelů a věděl, že na sobě musí 

neustále pracovat. Zpěváka, jehož spousta lidí považovala za člena rodiny. Zpěváka, jehož 

popularitu dokazují davy fanoušků proudící s upomínkovými předměty k Bertramce a na 

rozloučení. A také zpěváka, kvůli němuž se vyplatí přečkat noc venku. Obě média využívají 

délky Gottovy kariéry a konstruují ho taktéž jako generační spojku, tedy zpěváka, jenž 

dokázal spojit všechny generace a představoval vícegenerační zkušenost. Obě periodika 

taktéž re-prezentují zesnulého zpěváka jako miliardáře. Zajímavé však je, že jako první se 

tímto tématem zabývají LN, a to již v prvním vydání po smrti. Blesk o penězích píše až o 

pět dní později.  

Až na pár výjimek je o KG referováno pozitivně. Mezi negativní zmínky patří podepsání 

Anticharty zmíněné v LN či v obou médiích výroky osob, které nesouhlasí s pohřbem 

v katedrále sv. Víta. Nejzajímavější jsou z hlediska negativního obrazu poslední dva 

analyzované týdny v Blesku, kdy je KG konstruován mimo jiné jako nemilosrdný otec a jako 

egoista. Tento motiv se v LN nevyskytuje. Na rozdíl od Blesku ale LN více komentují 

Gottovy obrazy a realisticky ho zobrazují jako amatérského malíře, jehož obrazy na 

uměleckém trhu nemají velkou hodnotu. Ve vícero případech však ve zvolených periodicích 

dochází spíše k hyperbolizaci jeho vlastností.  
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Závěr  

Karel Gott (KG), držitel 42 Zlatých slavíků, byl v médiích často populárním tématem. Je tak 

logické, že zájem o jeho osobu se rapidně zvýšil po jeho smrti. Cílem této práce bylo na jeho 

příkladu ukázat rozdílné konstruování mediálního obrazu v českých a německých 

periodikách a zároveň ukázat odlišnosti v konstrukci významu známé osobnosti v bulvárním 

a seriózním periodiku. V teoretické části byly představeny koncepty jako například mediální 

obraz a mediální reprezentace, které jsou pro tuto práci stěžejní. V metodologické části byla 

popsána kvalitativní analýza a metoda zakotvené teorie, jež byla vybrána pro tuto práci. Mezi 

analyzované deníky patřila dvě periodika řadící se k seriózním deníkům: Lidové noviny a 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, a dva bulvární deníky: Blesk a Bild. Při sběru dat se 

ukázalo, že německá periodika o KG informovala v podstatně nižší míře, než se očekávalo. 

Analýza se tak primárně věnovala konstruovanému obrazu v českých denících.  

Analytická část ve čtyřech obdobích popsala konstruované obrazy a na závěr je shrnula a 

v rámci zvolených periodik porovnala. Bylo zjištěno, že zejména v Blesku hrála důležitou 

roli kolektivita prožitku a snaha vytvořit ve čtenářích dojem, že po smrti KG truchlí téměř 

celý svět. Významné z tohoto hlediska byly výroky truchlících fanoušků a kolegů. KG byl 

rovněž konstruován jako člen rodiny. Pro všechny zvolené deníky byla v menší či větší míře 

společná hyperbolizace zpěvákových vlastností a schopností. KG byl konstruován jako 

jedinečný a nezapomenutelný člověk s božským hlasem; jako Bůh, který neumírá a navždy 

zůstane v srdcích fanoušků. A často také jako člověk s bezchybným charakterem. LN a 

Blesk rovněž život KG konstruovaly jako éru a okamžik jeho smrti prezentovaly jako 

zlomový okamžik pro Českou republiku. V případě Blesku byla Gottova smrt brána jako 

jakýsi milník, od nějž se datují ostatní události. Vytvářena tak byla doba před Gottovou smrtí 

a doba po Gottově smrti. Blesk taktéž zobrazoval KG jako hrdinu statečně bojujícího se 

zákeřnými nemocemi. Významnou roli v konstrukci významu KG hrála pro česká periodika 

délka Gottovy kariéry, především v souvislosti s rozloučením a pohřbem byl KG 

konstruován jako generační spojka. 

Na rozdíl od LN a zvolených německých deníků se Blesk více zaměřil na naraci o dramatech 

a psal o vztazích Gottovy dcery Dominiky a sporu KG a jeho kapelníka. Dále se také 

uchyloval k spektakularizaci a zabýval se místem pobytu vdovy Ivany Gottové. Především 

ve druhé polovině analýzy byl tak patrný rozdíl mezi LN jako novinami seriózního typu a 

bulvárním deníkem Blesk. Podobný rozdíl, avšak v mnohem větší míře, byl zřetelný i u FAZ 

a Bildu s tím, že FAZ jako seriózní noviny pouze zveřejnily životopis KG a neřešily 
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například místo pobytu vdovy či svíčky před Bertramkou. Bild taktéž nejzřetelněji použitím 

slov typu „putovat“ konstruoval vilu Bertramku jako poutní místo, čímž prezentoval KG 

jako svatého. Ačkoliv byl primárně vytvářen pozitivní obraz zesnulého zpěváka, vyskytly se 

i některé negativní obrazy. Blesk například konstruoval KG jako egoistu či jako 

nemilosrdného otce. 
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Summary  

Karel Gott (KG) has been always a popular topic for media. However, this interest rapidly 

increased after his death. Using as the example the personality of KG the goal of this diploma 

theses was to demonstrate the different construction of media image in Czech and German 

press and at the same time to point out the different construction of significance of a famous 

personality in tabloids and quality press. By means of grounded theory there were analysed 

24 days after the announcement of the death of KG. As analysed media were selected two 

quality press and two tabloids: Lidové noviny (LN), Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) 

and Blesk, Bild. The work consisted of three parts: the theoretical part that introduced 

important terms for this theses, the methodological part presenting qualitative analyses and 

grounded theory and the analytical part introducing outcomes of the analysis. 

Data collection showed that German media informed about KG much less than expected. 

FAZ wrote abou him only one day and Bild three days. The analysis therefore mainly 

focused on Czech press.  

The important aspect, mainly in Czech media, was created by experience of collectivity. In 

other words, media tried to create an impression that fast the whole world and all generations 

mourn. Statements of different fans and colleagues were crucial in this construction. Blesk 

also emphasised the international fame of KG. Both Blesk and LG constructed the deceased 

singer as a member of family. All four selected media had in common hyperbolization of 

Gott´s character and his abilites. KG was constructed as a god, who never dies and forever 

stays in hearts of his fans. As a man with flawless characted. And as a famous and successful 

man, who, however, did not become conceited and stayed modest. Blesk, unlike LN referred 

about Gott´s relationship with his oldest daughter and about his dispute with his bandmaster. 

Blesk being a tabloid depicted KG among others as a merciless father and an egoist. Similar 

difference between a tabloid and a quality press was to be seen between selected German 

media. FAZ only published his biography, did not publish statemens of his colleagues and 

did not mention that whereabouts of widow is unknown, as it was to be seen in Bild. 

Moreover, Bild created from his villa Bertramka a place of pilgrimage. 

Apart from two negative images, only positives images were constructed. One of them was 

for instance KG as a popular singer. KG was constructed as a singer for whom it is worth to 

stay overnight outside or to cover a large distance. Furthermore, his life was portrayed as an 

era. The life, career and death of KG was presented as more important than any other 
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incidents and events. On top of that, counting days after Gott´s death and his funeral Blesk 

constructed the period before and after KG as it is in case of Jesus. 

  



61 

 

Použitá literatura 

Knižní publikace 
 
BEDNAŘÍK, Petr; JIRÁK, Jan; KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií: od počátku 

do současnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-
3028-8. 

 
BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006. Praha: 
Karolinum, 2007, s. 109, 113. ISBN 978-80-246-1387-1. ISSN 1989-2006. 

 
BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o 

sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. ISBN 80-85959-
46-1. 
 

BOORSTIN, Daniel J. The image: a guide to pseudo-events in America. New York: Vintage 
Books, a division of Random House, 2012. ISBN 978-0-679-74180-0. 

 
BUDIL, Ivo T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton, 1995. ISBN 80-85875-
04-7. 

 
BURTON, Graeme a Jan, JIRÁK. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001. 

ISBN 80-85947-67-6. 
 
HARTLEY, John. Understanding News. London: Routledge, 1982. ISBN 9780415039338 

 
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované 

a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9. 
 
JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Masová média. 2., přepracované vydání. Praha: Portál, 

2015. ISBN 978-80-262-0771-9. 
 

JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-
7178-697-7. 
 

MCCOMBS, Maxwell. Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné 
mínění. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-591-2. 

 
MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-
7367-574-5. 

 
REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-926-7, 

s. 211-212. 
 
STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a 

techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert, 1999. ISBN 80-85834-60-X. 
 



62 

 

TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 

2010. ISBN 978-80-7367-683-4. 
 

TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-096-8. 
 

Odborné články 
 
VOLEK, Jaromír. Mediální obraz ve volební kampani In: 22. konference Člověk a média: 

Mediální obraz politiky(a) [online]. Praha: 2013 [cit. 2021-02-01]. Dostupné z: 
http://www.clovekamedia.cz/konference/sborniky/cm_2013_jaro.pdf. 
 

 

Internetové zdroje 
 
Auflage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 4. Quartal 2012 bis zum 4. Quartal 2020 
[online]. de.statista. [cit. 2021-02-02]. Dostupné z:  

 
Axel Springer. [online]. reflex.cz. [cit. 2021-02-05]. Dostupné z: 

https://www.reflex.cz/clanek/causy/73433/axel-springer.html¨ 
 
Čtenost deníků: Na čele Blesk, pokles hlavně u Metra a Sportu [online]. Mediaguru. [cit. 

2021-02-03]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/08/ctenost-deniku-na-
cele-blesk-pokles-hlavne-u-metra-a-sportu// 

 
Druckauflage und verkaufte Auflage der BILD/B.Z. Deutschland vom 4. Quartal 2011 bis 
zum 4. Quartal 2020 [online]. de.statista. [cit. 2021-02-05]. Dostupné z: 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/221651/umfrage/entwicklung-der-auflage-der-
bild-zeitung 

 
Eine unwahrscheinliche Erfolgsgeschichte [online]. Frankfurter Allgemeine. [cit. 2021-02-
02]. Dostupné z: https://www.faz.net/aktuell/70-jahre-f-a-z/die-unwahrscheinliche-

erfolgsgeschichte-der-f-a-z-16460690.html 
 

Historie. CNC [online]. Praha: Czech News Center [cit. 2021-02-02]. Dostupné z: 
https://www.cncenter.cz/clanek/1327/historie 
 

Lidové noviny. Lidové noviny 1893–2003. In: data.lidovky.cz [online]. Praha: 
Nakladatelství Lidové noviny. 2003 [cit. 2021-01-31]. Dostupné z: 

https://data.lidovky.cz/soubory/ln_kultura/A131014_ILA_PANELY1_8.PDF. 
 
Rudi Dutschke a německé studentské hnutí. [online]. Solidarita. [cit. 2021-02-05]. Dostupné 

z: https://solidarita.socsol.cz/2008/solidarita/rudi-dutschke-a-nemecke-studentske-hnuti 
 

Unternehmen [online]. Frankfurter Allgemeine. [cit. 2021-02-02]. Dostupné z: 
https://verlag.faz.net/unternehmen/engagement// 
 



63 

 

Von großen Buchstaben und Bildern. [online]. museumsmagazin. [cit. 2021-02-05]. 

Dostupné z: 
https://web.archive.org/web/20080607015919/http://www.museumsmagazin.com/archiv/2-

2002/brennpunkt/bild.php/ 
 
 

Absolventské práce 

BRANDSTEINOVÁ, Nikol. Mediální obraz prezidenta Václava Havla v souvislosti s 

vybranými událostmi v denících Právo a Lidové noviny. Praha, 2019. 190 s. Diplomová 

práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a 

žurnalistiky. Katedra Mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Petr Bednařík, 

PhD. 

 

Periodika 

 
Bild. Berlín: Axel Springer SE, 2019, č. 231-236. ISSN 0174-4917. 

 
Blesk. Praha: Czech News Center, 2019, roč. 28, č. 229-249. ISSN 1210-5333. 
 

Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt nad Mohanem: Frankfurter Allgemeine Zeitung 
GmbH, 2019, č. 230. ISSN 0174-4909. 

 
Lidové noviny. Praha: Ringier, 2019, roč. 32, č. 229–249. ISSN 0862-5921. 
  



64 

 

Teze Diplomové práce 

 
 
 



65 

 

 

 
 

 



66 

 

 
 

 
 



67 

 

 
 


