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Abstrakt 
 Tato práce se zabývá procesem umělého vytváření celebrit v českém mediálním 

kontextu. Ukazuje, že je možné veřejně proslavit osobu, která byla dříve neznámá, a udělat 

z ní celebritu, o níž mají média zájem. 

 První dvě kapitoly definují celebritu jako instituci, její funkce ve společnosti a také 

její vznik. Třetí kapitola se zabývá českým trhem bulvárních médií a jeho proměnami 

v uplynulých letech. Zároveň hledá důvody, proč roste potřeba vzniku nových celebrit. 

Čtvrtá kapitola komplexně analyzuje důvody a okolnosti, za kterých vznikají nové umělé 

celebrity. Podrobně také popisuje proces konstrukce těchto celebrit i rutiny, které česká 

média využívají při informování. Pátá kapitola se konkrétně věnuje případu Ornelly Štikové, 

která dříve nebyly veřejně známá. Následně se stala celebritou, o které informovala hlavní 

česká bulvární média. Tento mediální zájem trval s určitými výkyvy dva roky, což je velmi 

nadstandardní doba. 

 Součástí této práce je série rozhovorů s mediálním experty, významnými pracovníky 

bulvárních médiích a osobami se znalostmi českého showbyznysu, které autor uskutečnil. 

Záměrem bylo získat znalosti fungování médií i to, jakým způsobem probíhá jejich 

komunikace přímo s celebritami. Tyto rozhovory doplňují práci o unikátní informace přímo 

z mediální praxe. 

  



Abstract 
 This thesis deals with process of creating an artificial celebrity in Czech media 

context. It demonstrates that it is possible to make an unknown person famous and to become 

a celebrity who attracts media attention. 

 First two chapters define a celebrity as an institution, its primary social functions and 

also its origin and creation. Third chapter describes Czech tabloid media market and its 

changes in last few years. Furthermore, it explains reasons why there is need for new 

celebrities. Forth chapter analyses in detail conditions that lead to creation of new artificial 

celebrity. Moreover, it defines a process of such creation and routines used by Czech media 

to cover celebrities. Last chapter shows a case of Ornella Štiková who was not even publicly 

known before she became a celebrity. After becoming celebrity, she attracted attention of all 

main Czech tabloid media. This media interest lasted (including short falls) almost for two 

years. Such a period is longer than average. 

 As a part of this thesis, the author made a series of interviews with media experts, 

significant tabloid media professionals and insiders of Czech showbyznys. The main aim of 

this theses was to obtain knowledge of how Czech media works and how they communicate 

directly with celebrities. These interviews enrich this thesis by very unique information from 

media practise. 
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Úvod 

Technologický vývoj v podobě digitalizace výrazně proměňuje mediální svět. 

Dochází ke změnám ve fungování médií a mění se také obsah, který produkují. Došlo 

ke zhroucení dosavadních modelů fungování tradičních médií a nástup nových médií „nás 

nutí redefinovat některé dosud zažité pojmy, a s obsahem nových nám nezbývá nic jiného 

než se (…) pokusit vypořádat.“1 Média se zároveň musí přizpůsobovat internetu a stále 

se zrychlující konzumaci informací, takže „autentický umělecký zážitek kapituloval 

před nestoudnými požadavky ekonomiky a excesy masového vkusu.“2 

Publikum vyžaduje větší objem snadno konzumovatelného zábavního obsahu a v této 

informační záplavě je velmi náročné upoutat pozornost jedinců.3 Roste poptávka po stále 

nových podnětech a současné celebrity nedokážou nabídnout dostatečné množství novinek 

z jejich osobních a pracovních životů, aby dokázaly uspokojivě naplnit obsahy existujících 

zábavních a bulvárních médií. Je proto potřeba vytvářet nové podněty a stále častěji také 

nové celebrity.4 

Fenomén systematického vytváření celebrit běžný v západním světě se přesunul také 

do Česka. Po éře mediální „nadvlády“ televize Nova v 90. letech, která byla v rámci svého 

vysílání schopna generovat vlastní nové celebrity, se k tomu stále častěji uchylují i tištěná 

a internetová média. Hledají nové příležitosti a osoby, které by dokázaly zaujmout publikum 

do té míry, aby o nich mohla pravidelně produkovat nový obsah. Dochází k absolutnímu 

provázání komerčních zájmů médií v podobě maximalizace čtenosti a potřebě publika 

konzumovat zábavné a atraktivní informace.   

V rámci procesu vytváření nových celebrit dochází ke krátkodobému zviditelnění 

konkrétních osob. Krátkodobost jejich mediální existence, počítaná zpravidla v řádu měsíců 

a v poslední době dokonce v řádu týdnů, je základní charakteristikou uměle vytvořených 

celebrit. V okamžiku, kdy dojde k vyčerpání novinek z jejich života, o ně média začnou 

ztrácet zájem a svou pozornost zaměří na někoho jiného.          

Cílem této práce je prozkoumat proces umělého vytváření celebrit v českém 

kontextu. Měla by odpovědět na otázky: Jakým způsobem se v Česku vytvářejí celebrity? 

Jaké aspekty a okolnosti tento proces ovlivňují? Dílčím cílem je pak zprostředkovat vhled 

                                                 
1 Moravec 2016, str. 22 
2 Liessmann 2012, str. 77 
3 Moravec 2016, str. 12-13 
4 Osobní rozhovor s Radkem Lainem 
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do fungování českých bulvárních médií a předložit popis rutinních postupů využívaných 

při redakčním rozhodování, o kom a jakým způsobem budou média informovat.      

Na příkladu Ornelly Štikové, která masově oslovovala média v letech 2012 až 2014 

je zároveň ilustrován zpravidla „jepičí“ život uměle vytvořené celebrity. Zatímco ještě 

v první polovině roku 2012 byl mediální zájem o Štikovou naprosto nulový, v průběhu 

několika týdnů se dostala na titulní stránky bulvárních deníků a média o ní informovala 

prakticky denně. Porod jejího dítěte se dokonce stal očekávanou mediální událostí, u které 

nechyběla nejvýznamnější česká média. Během jednoho roku však došlo k výraznému 

propadu zájmu médií a v současné době je mediální existence Štikové utlumená. I tento 

příklad ukazuje, že se fenomén umělých celebrit v Česku běžně vyskytuje. 

Jde o aktuální téma, které zatím v rámci českého mediálního výzkumu nebylo nijak 

rozsáhle zpracováno. Problematika bulvárních médií i celebrit je sice v odborných textech 

reflektována, zatím však nebyla věnována pozornost cílené konstrukci mediální celebrity 

a kritické reflexi tohoto procesu. Dosavadní práce zkoumaly například rozdíly v mediálních 

obsazích seriózních a bulvárních periodik5, rozdílnost v mediální prezentaci určité události 

seriózními a bulvárními periodiky6 nebo vztahy bulvárních médií a politiků7. 

Ambicí autora práce je předložit výzkum, který vychází z praktických poznatků 

a reflektuje stávající mediální praxi. Proto byla zvolena metoda zúčastněného pozorování, 

v rámci něhož byly v redakci bulvárně-společenského periodika identifikovány rutinní 

novinářské postupy týkající se informování o celebritách. Nedílnou součástí práce jsou 

rovněž hloubkové rozhovory s představiteli bulvárních médií a světa showbyznysu. 

Informace získané v rámci těchto rozhovorů velmi dobře doplňují praktické poznatky 

z výzkumu i teoretické koncepty probírané v zahraniční literatuře. 

Významný prostor je v rámci této práce věnován také proměně českého bulvárního 

tisku v posledních 10 až 15 letech. Díky rozhovoru se šéfredaktorem největšího českého 

deníku Blesk je možné zprostředkovat unikátní vhled do jeho fungování i do změn, které se 

udály v rámci rozvoje a rozšíření internetu. Právě intenzivní potřeba nových celebrit 

je příznačným projevem těchto změn. 

První dvě kapitoly práce se věnují teoretickému vymezení a uchopení celebrit a jejich 

vzniku. Definuje se v nich, kdo je celebritou, jak ji vnímá publikum a jaké je provázání 

celebrit a mediálního světa. Třetí kapitola se zabývá českým bulvárním tiskem. Součástí 

                                                 
5 Srov. Kovandová 2009 
6 Srov. Šimůnková 2010 
7 Srov. Kollmanová 2012, Šteffelová 2005 
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je jeho definice i stručná exkurze jeho proměnami, a to s cílem vysvětlit, proč tato média 

nové celebrity protřebují. 

Čtvrtá a pátá kapitola představují praktickou část této práce. V rámci ní jsou primárně  

identifikovány okolnosti a důvody vzniku nových celebrit. Autor zde hledá odpověď 

na otázku: Jak je možné, že se právě tato osoba stane slavnou? Pozornost je věnována také 

takzvaným aktualizačním aspektům, které autor definuje a které hrají klíčovou roli v tom, 

jestli se o někoho média budou dlouhodobě zajímat, či nikoliv. 

Přínosný může být také pohled z druhé strany, a to díky rozhovoru s matkou Ornelly 

Štikové o tom, jak s médii spolupracovala. Právě kritická reflexe případu Ornelly Štikové 

je obsahem poslední, tedy páté kapitoly. Díky kvantitativnímu výčtu článků publikovaných 

v bulvárním tisku je možné v čase pozorovat nárůst médiálního zájmu i jeho následný 

úpadek. 

  



6 
 

1. Celebrity jako instituce 

 Tato práce se zabývá specifickým tématem, kterým je konstrukce mediálních 

celebrit. Aby bylo možné podrobně zkoumat, jakým způsobem celebrity vznikají, a popsat 

jejich fungování, je potřeba celebritu definovat. Autor chce k celebritě přistupovat jako 

ke specifické sociální instituci, v rámci jejíhož fungování lze identifikovat určitá pravidla 

a vzorce. Spíše než konkrétní a jednoznačné definování celebrity je v této kapitole cílem 

popsat, jak celebrita funguje ve vztahu k jiným subjektům, a to k mediálním organizacím, 

publiku a ekonomickým subjektům.   

1.1 Vymezení pojmu 
 V českém kontextu doposud není k dispozici mnoho odborných publikací, které by se 

konceptem celebrit komplexně zabývaly. Zejména proces tzv. celebrifikace v kulturním 

a mediálním prostředí zatím není prozkoumán téměř vůbec. Z pohledu jasného definování 

odborných pojmů je situace značně problematická, a je tedy nutné vycházet primárně 

ze zahraničních definic. Jak tedy celebritu definovat? 

1.1.1 Celebrita 
V zahraniční literatuře převažuje přístup, že pojem celebrita není potřeba konkrétně 

definovat, ale spíše vysvětlit, jakým způsobem celebrita funguje a jaké funkce ve společnosti 

plní. Například Fred Inglis uvádí, že celebrita jako taková „je všude přijímána, ale nikdy 

správně pochopena.“8 Spíše než obecné definice vytvářejí autoři zpravidla definice takové, 

které konkrétně zapadají do oblasti či kontextu jejich zkoumání. Častým aspektem takových 

zkoumání je přitom vznik, fungování a vliv celebrit v rámci zábavního průmyslu a s tím 

související mediální prezentace či reklama. 9 

Nejznámější a pravděpodobně jedinou široce uznávanou definicí celebrity, pokud 

tedy lze k univerzální definici vůbec přistoupit, je ta, kterou předložil Daniel Boorstin: 

„The celebrity is well-known for their well-knownness.“10 Označení „well-knownness“ lze 

v širším kontextu vnímat a interpretovat nejen jako „popularitu“, ale také jako „slávu“, 

                                                 
8 Inglis 2010, str. 4 
9 Při vymezování pojmu „celebrita“ rozhodně nelze vycházet ze stručných slovníkových definic, ať už 
v češtině nebo v jiném jazyce. Například anglický výkladový slovník Oxford English Dictionary definuje 
toto slovo jako „slavná osoba, zejména v oblasti zábavy nebo sportu“. Už první slovo této definice však její 
jednoznačnost nabourává. Jak uchopit „slávu“? Český výklad slova dle výkladového slovníku tyto úvahy 
dále neposouvá. Ani čeští autoři se ve svých odborných textech nesnaží pojem sami definovat a zpravidla 
vycházejí z definic zahraničních autorů, které případně dále rozvíjejí. 
10 Boorstin 1963, str. 58 
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„proslavenost“ či „známost“. Každé z těchto označení přitom s sebou přináší specifika v tom, 

jakým způsobem je k celebritě přistupováno. Jinak totiž celebrity vnímá zábavní průmysl, 

jinak je vnímají ekonomické subjekty, média i publikum. 

Rozsáhlá debata se v minulosti vedla především při hledání rozdílu (či vztahu) mezi 

slávou, popularitou a celebritou. „Zatímco slávu autoři vymezovali jako důsledek 

výjimečných schopností, talentu a píle, celebritou se mohl stát každý, bez ohledu na své 

schopnosti. Jedinou podmínkou byl výskyt daného člověka v médiích a skutečnost, že se stal 

známým.“11 Z akademického pohledu byl tedy pojem celebrita vnímán spíše jako negativní. 

V současné době se však rozdíly stírají a s rozvojem nových médií tyto úvahy ztrácejí 

na významu. Podrobně se těmto změnám věnuje kapitola 2.2.  

Graeme Turner upozorňuje, že v současné době je na celebrity pohlíženo z mnoha 

úhlů pohledu. Zatímco zábavní průmysl a populární média v souvislosti s celebritami hovoří 

o jejich přítomnosti, hvězdné kvalitě či jejich charisma, konzumenti a obdivovatelé vnímají 

především jejich přirozenost, vrozené vlastnosti a možnost ztotožnění. Akademická obec 

pak v souvislosti s celebritami hovoří především o „komodifikaci individuální celebrity 

prostřednictvím promování, publicity a reklamy“ a posunu směrem ke kultuře, která 

„privileguje chvilkovost, vizualitu a posedlost před trvalostí, zaznamenatelností 

a racionalitou.“12 Všechna tato vnímání spolu s procesy a fungováním celebrit konstituuje 

samostatné odvětví, jehož jsou celebrity nedílnou součástí.13 Vytváří se samostatná sociální 

instituce, která má jasné cíle, funkce a lze u ní identifikovat normativní pravidla chování. 

Boorstin, který ve své práci rozpracoval koncept pseudoudálosti14, hovořil rovněž 

o tom, že celebrita je v přeneseném smyslu jejím ekvivalentem. Pod označením „lidská 

pseudoudálost“ lze identifikovat koncept (produkt), jehož úspěšnost je měřena efektivitou 

vlastní mediální viditelnosti.15 Boorstin dále rozkresluje vztah mezi celebritami 

a neautentičností současné populární kultury a vnímá celebrity jako reprezentanty významné 

kulturní změny. Způsob, jakým jsou celebrity v médiích prezentovány a interpretovány, 

mění vnímání kulturních a společenských hodnot. Podstata této kulturní proměny je podle 

něj dána především širokou „fascinací obrazem, simulací a ztrátou ukotvení ve vlastní 

                                                 
11 Procházková 2015, str. 15 
12 Turner 2004, str. 4 
13 Tamtéž 
14 Pseudoudálost se dle Boorstina vyznačuje tím, že není spontánní, je vytvořena za účelem medializace, ve 
vztahu k realitě je ambivalentní a často se stává sebenaplňujícím proroctvím. (Reifová a kol. 2004, str. 197) 
15 Boorstin 1963, str. 57 
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podstatě a realitě“.16 V důsledku těchto kulturních proměn a tím i mediálních obsahů 

nevyhnutelně dochází k ovlivňování společnosti. 

Právě na skutečnosti, že celebrity ovlivňují společnost a vztahy v ní, vystavěli své 

úvahy další autoři. Chris Rojek a John Frow dokonce připouští, že současná kulturní funkce 

celebrit obsahuje významné paralely s funkcemi, které jsou běžně připisovány náboženství. 

Oba nezávisle na sobě pracovali na podrobné komparaci vlastností připisovaných 

jednotlivým celebritám a náboženským osobnostem a zároveň duchovních prožitků 

předávaným (poskytovaným) fanouškům na jedné straně a věřícím na straně druhé. 

 Dochází k závěru, že způsob a účinek, jakým celebrity prostřednictvím médií 

předávají lidem hodnoty a myšlenky, je srovnatelný s tím, jakým ho předávají náboženské 

instituce svým věřícím. Frow příznačně uvádí příklad zpěváka Elvise Presleyho, kterého 

si mnozí fanoušci ztotožňovali s bohem.17    

 Na základě uvedených tvrzení lze tedy předpokládat, že celebrity a jejich projevy 

mají schopnost určitým způsobem ovlivňovat společnost. Jak ovšem celebritu konkrétně 

identifikovat? 

V rámci těchto úvah jsou klíčové především zájem a povědomí. Charles Wright Mills 

uvádí, že celebrity lze definovat také jako osoby, které nepotřebují žádné bližší určování, 

a to vzhledem ke skutečnosti, že počet lidí, kteří je znají, výrazně převyšuje počet těch, které 

znají ony.18 Kategorie celebrity jednoznačně ustavuje „hierarchický rozdíl mezi lidmi 

objevujícími se v médiích a lidmi, kteří se v nich neobjevují“.19 Celebrity lze proto vnímat 

jako osoby známé a slavné, či určitým způsobem mýtické. 

Podstatné přitom je, že existuje určitá poptávka o informacích týkajících se těchto 

osob, přičemž tyto informace se již netýkají jen jejich veřejného působení. Graeme Turner 

v tomto ohledu říká: 

„Můžeme zmapovat konkrétní okamžik, kdy se veřejná osobnost stává celebritou. 

To nastane ve chvíli, kdy se zájem médií o jejich aktivity přesune z informování 

o jejich veřejné roli (například jejich konkrétní úspěchy v oblasti politiky nebo 

sportu) k pátrání po detailech jejich soukromého života.“20 

                                                 
16 Turner 2004, str. 5 
17 Turner 2004, str. 6 
18 Jandourek 2008, str. 87 
19 Couldry 2008, str. 86 
20 Turner 2004, str. 8. 
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Jde o zlomový okamžik, kdy média vedle informací týkajících se veřejného působení 

začnou přinášet informace, které s tímto působením přímo nesouvisejí. Dochází 

k celebrifikaci těchto osob prostřednictvím medializace detailů ze soukromí jich samotných 

nebo jejich blízkých. Tento proces ovlivňuje celkovou mediální reprezentaci dané osoby 

a důsledkem toho je pak to, že se kolem ní začne vytvářet (mediální) příběh mapující její 

celkový život. 

Právě mediální pozornost a zájem publika jsou určujícími parametry, na základě 

kterých lze celebritu identifikovat. Bez nich v podstatě může celebrita jako taková přestat 

existovat. Mediální pozornost se přitom do značné míry odvíjí od zájmu publika a média 

informují primárně o těch celebritách, které jsou buď vidět a mluví se o nich21, nebo o těch, 

které se těší dlouhodobému zájmu22. 

Denisa Kasl Kollmanová uvádí, že „média v zásadě vycházejí z toho, jak jim celebrity 

prodávají obsah. Šéfredaktoři přesně vědí, kdy byla jaká celebrita na titulní straně a kolik 

se daného výtisku prodalo na stáncích. Je to jejich obrovské know-how. Z těchto čísel 

usuzují, jaký je o celebritu zájem a podle toho je tak nasazují.“23 Na základě intenzity a míry 

mediální publicity je tedy možné do značné míry určit, kdo celebritou je, a kdo nikoliv. 

Pokud někdo poutá výrazný zájem médií a veřejnosti, lze ho označit za celebritu. 

1.1.2 Specifická označení 
Chris Rojek ve své publikaci zavedl pojem celetoid, kterým se snaží konkretizovat 

část celebrit, které byly uměle vytvořené nebo vykonstruované. Hovoří v této souvislosti 

o osobách, které se v médiích objeví pouze na velmi omezenou dobu. Považuje 

je za specifické „kulturní zboží vytvářené v rámci masové komunikace a inscenované 

autenticity“ s tím, že jejich trvanlivost je velmi krátká. Za celetoid může být považován 

například vítěz loterie, milenec či milenka známé osobnosti, sportovec, nečekaný hrdina 

či různé osoby, které na sebe upoutají pozornost něčím nestandardním.24  

V populárně-odborné literatuře a v publicistice se objevuje také pojem celebutante, 

který značí celebrity „známé pro své bohatství, krásu a všudypřítomnost“. Zpravidla jde 

o potomky z bohatých rodiny nebo osoby, které se proslaví v rámci televizní reality show 

                                                 
21 V rámci porad bulvárních a společenských titulů se pravidelně reflektuje například sledovanost televizních 
pořadů či seriálů. Na základě toho jsou pak při výběru zpracovávaných témat nebo přípravě rozhovorů 
vybírány ty herecké osobnosti, které se těší většímu diváckému zájmu.     
22 Jde o celebrity, které se drží v popředí zájmu dlouhodobě. V českém prostředí jde například o tyto 
osobnosti: Karel Gott, Lucie Bílá, Josef Abrhám, Libuše Šafránková, Zlata Adamovská, Leoš Mareš či 
Jaromír Jágr. Autor práce vychází ze své pracovní zkušenosti v redakci společensko-bulvárního týdeníku. 
23 Osobní rozhovor s Denisou Kasl Kollmanovou 
24 Rojek 2004, str. 20-21 
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a na základě toho zbohatnou. Jde o fenomén známý především z USA, kde se mediálně 

proslavily například Paris Hilton nebo Kim Kardashian.25 

Termín celebrita lze považovat za zastřešující pro oba tyto pojmy a v zahraniční 

literatuře je s tímto vnímáním obvykle také pracováno. Pro potřeby této práce bude tedy 

využíváno obecné označení celebrita pro všechny slavné či proslavené osoby. Uměle 

vytvořená celebrita tedy bude rovněž označována tímto termínem, byť v užším vnímání 

by mohla být označena také jako celetoid. 

1.2 Funkční vymezení celebrity 
Má-li být na celebritu pohlíženo jako na specifickou sociální instituci, je nezbytné 

identifikovat její funkci, kterou plní ve společnosti. Již bylo naznačeno, že celebrity mají 

schopnost ovlivňovat společnost. Jaké jsou ovšem cesty a prostředky k tomu, aby byly 

celebrity publikem přijaty a vnímány? 

Primárně jde o jejich úzkou provázanost s bulvárními a společenskými médii. Ta totiž 

kladou důraz na jednoduchá, myšlenkově nezatěžující, banální sdělení zaměřená na upoutání 

pozornosti, zábavnost, prožitek a emocionalitu, díky čemuž mají větší publikum než média 

seriózního charakteru.26 Zároveň kladou důraz na dění v showbyznysu a informují o životě 

celebrit. Pomáhají tvořit jejich mediální příběhy, které jsou klíčové pro upoutání pozornosti.  

 Příběhy celebrit lze tedy vnímat jako jejich produkty, prostřednictvím kterých 

ve společnosti plní specifickou funkci osobní identifikace, a to v následujících rovinách: 

 Obdiv a motivace 

 Ztotožnění a promítání 

 Konsolidace a ujištění 

1.2.1 Obdiv a motivace 
Rovina obdivu a motivace vychází ze skutečnosti, že celebrity jsou obvykle mediálně 

prezentovány jako charismatické, úspěšné, bohaté či talentované. Součástí jejich mediálního 

obrazu je popis a zobrazování jejich majetku, dovolených a v některých případech také 

honorářů a finančních příjmů. Životní příběhy celebrit a jejich cesty na vrchol jsou médii 

poutavě popisovány a stávají se součástí obecného povědomí. Podobně jako některé tituly 

odborného a ekonomického zaměření, například Forbes, popisují příběhy úspěšných 

podnikatelů, věnují se bulvární a zábavní média popisu toho, jak celebrita dosáhla svého 

                                                 
25 Srov. Piazza 2011 
26 Jirák, Köpplová 2009, str. 261 
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úspěchu. A úspěch či štěstí jsou cíle, které masovou společnost přitahují, zvláště pokud 

je média vykreslují jako cíle přitažlivé. Společnost dnes díky médiím „ve svrchované míře 

konzumuje (…) k oslnivosti dohnanou podívanou na štěstí celebrit“27, přičemž stejná média 

v reálném čase popisují, jak celebrity svého úspěchu dosáhly. Chris Rojek dokonce připouští, 

že celebrity „často působí magicky nebo nadlidsky“.28    

Celebrity se proto v současné době stávají nejen předmětem obdivu svých fanoušků, 

ale mohou v některých případech působit také motivačně. Zvláště pokud jde o charismatické 

osobnosti. Podle Maxe Webera je charisma jedinečnou vlastností konkrétní celebrity, 

díky níž může tato osoba na ostatní působit inspirativně.29 Je-li zároveň příběh celebrity 

dostatečně inspirující a uvěřitelný, stává se předmětem nejen společenských diskusí, ale také 

motivačním faktorem v cestě za vlastním úspěchem. Některé zábavní formáty s touto 

skutečností dokonce přímo pracují. Například světově rozšířená talentová televizní show 

The Voice30 je postavená na tom, že známé pěvecké osobnosti fungují jako tzv. kouč, vybírají 

si ze soutěžících své favority a následně s nimi spolupracují a pomáhají jim v dalším postupu 

ve vyřazovacích kolech. Působí tedy do jisté míry jako motivující osoby, s nimiž se soutěžící, 

toužící po vlastním úspěchu, ztotožňují. 

K budování obrazu jedinečnosti do značné míry přispívají bulvární média, která 

pravidelně informují nejen o profesních a osobních úspěších celebrit, ale také o jejich 

majetkových poměrech. Zvláště u veřejně populárních osobností, např. herců, moderátorů 

či zpěváků, je informování o jejich příjmech či majetcích běžnou součástí mediální agendy. 

Příkladem mohou být články publikované na internetovém serveru Blesk.cz, které buď 

popisují, co všechno celebrity vlastní (články jsou obvykle doplněny fotografiemi), 

nebo informují o tom, co si celebrity pořídily.31 Většina článků tohoto charakteru implicitně 

vytváří určité propojení mezi úspěchem (slávou) a bohatstvím, což může pro určitou část 

fanoušků působit inspirativně.  

1.2.2 Ztotožnění a promítání 
Publikum bulvárních a společenských médií přitahují příběhy celebrit. Důvod 

je podle Jiřiny Pavlíkové, bývalé dlouholeté šéfredaktorky týdeníku Rytmus života, jasný: 

                                                 
27 Lipovetsky 2007, str. 343 
28 Rojek 2001, str. 13 
29 Rojek 2001, str. 32 
30 V Česku byla tato show vysílána pod názvem Hlas Česko Slovenska. 
31 Jde například o články „Slavní pracháči: Tohle všechno vlastní!“, „Bílá kšeftuje s nemovitostmi? Má domy 
za 100 milionů!“ nebo „Leoš Mareš má nový bourák: Za 8,5 milionu a připomíná Batmobil“. Webové 
odkazy jsou uvedeny v soupisu článků. 
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„lidé se chtějí účastnit na životě slavných a vstupovat do jejich osobní sféry.“32 Nejde přitom 

pouze o zvědavost a zájem o laciné klevety, ale také osobní ztotožnění s celebritami 

a možnost prožívat jejich životy společně s nimi. 

Základem jsou příběhy, které jsou obvykle konstruovány tak, aby se v nich 

jednotlivci našli. Média vytvářejí kontinuální život celebrit, který je neustále udržován. 

Čtenáři nebo diváci mají pocit, že celebrity žijí „vedle nich“ a mají mnoho společného. Často 

navíc do životů celebrit promítají své vlastní životy.33 Radek Lain k tomu uvádí: „Možnost 

ztotožnění je absolutní. Lidem musíte ukazovat, že i celebrity ve skutečnosti prožívají stejné 

slasti a strasti jako každý obyčejný a neznámý smrtelník. A čtenáři to vidí rádi. Vlastní život 

popisujeme prostřednictvím známých osobností.“34 

Nejde přitom primárně o často zmiňovaný „únik z tristní každodennosti do světa 

snů“35, ale spíše o paralelní prožívání. Čtenáři či diváci nechtějí opouštět své vlastní životy, 

ale chtějí spoluprožívat. Rádi získávají informace o tom, co celebrity dělají, z čeho mají 

radost či co je naopak trápí, ať už jde o dovolenou, očekávání potomka, nemoci, potíže 

s dětmi, nevěry či jiné osobní a rodinné problémy. Jak uvádí Pavlíková, zejména ženy 

ve věku 40 let a výše, které jsou nejčastějšími recipienty časopisů a pořadů o celebritách, 

při konzumaci informací o celebritách „zažívají podobné věci, řeší stejné problémy a mají 

pocit, že nejsou na všechno samy.“36 

Potvrzuje to i Pavel Novotný, mediálně známý bulvární novinář, který jako příklad 

celebrity, s níž se ženy ztotožňují, uvádí zesnulou zpěvačku Ivetu Bartošovou: 

„S padesátiletou alkoholičkou na antidepresivech, která má smůlu na chlapy, se identifikuje 

každá druhá ženská, protože tu máme velký problém s alkoholismem žen.“37 

Celebrity tímto prostřednictvím médií zastávají roli společníka, s nímž se publikum 

identifikuje. Tato hypotéza přitom vychází z tradiční představy o eskapistické roli médií 

a předpokladu, že „s mediální realitou smyšlených filmových a seriálových příběhů, 

senzačních zpráv a novinek ze života celebrit či milostných příběhů, romancí či červené 

knihovny je možné se identifikovat natolik, až tato realita autenticky zlepší uživateli médií 

kvalitu života.“38 

                                                 
32 Osobní rozhovor s Jiřinou Pavlíkovou 
33 Osobní rozhovor s Jiřinou Pavlíkovou 
34 Osobní rozhovor s Radkem Lainem 
35 Kunczik 1994, str. 58 
36 Osobní rozhovor s Jiřinou Pavlíkovou 
37 Zárodňanský, Rastislav. „Ivetu Bartošovou ničil bulvár, ale sama mu pomáhala.“ iDNES.cz, 29. 4. 2014 
(online). Dostupné z: http://revue.idnes.cz/iveta-bartosova-a-bulvar-088-
/lidicky.aspx?c=A140429_140023_lidicky_zar (10. 4. 2017) 
38 Jirák, Köpplová 2009, str. 344 
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1.2.3 Konsolidace a ujištění 
Medializace problémů v osobních a rodinných životech celebrit může mít pozitivní 

dopady na kvalitu života také v rovině „sebeujištění“ čtenářů či diváků, že jejich vlastní život 

je v normě. Trochu s nadsázkou lze tento stav ilustrovat výrokem z knihy Arthura Haileyho, 

popisujícím, co běžný konzument očekává od večerního televizního zpravodajství: „Většina 

posluchačů si přeje odpovědět na tři základní otázky: Je svět v bezpečí? Je můj domov a moje 

rodina v bezpečí? Stalo se dneska něco zajímavého?“39 Postava z knihy tímto výrokem 

vysvětluje, že diváci si se zájmem vyslechnou, co zlého či nešťastného se stalo jiným lidem, 

ale zároveň jsou šťastni, že jich se tento problém netýká. 

Podobně přitom čtenáři či diváci přistupují k negativním informacím o celebritách. 

Buď se s nimi a jejich trápením ztotožňují, protože sami prožili nebo prožívají něco 

podobného, nebo s celebritami soucítí. Zároveň jsou ale rádi, že oni sami takto vážné 

problémy nemají. 

Typickým příkladem je zájem médií a tím i publika o dění kolem Ivety Bartošové. 

Její příběh oslovoval ženy přibližně stejného věku a starší, které v něm spatřovaly jisté 

podobnosti s vlastním životem, ale kdykoliv si mohly říci, že jejich vlastní život tak špatný 

není. Jde tedy o jistou formu eskapismu, přičemž Novotný podotýká, že prakticky každá 

země má v mediální sféře osobu, která plní podobnou (mediální) roli jako Iveta Bartošová 

v české společnosti.40 V zahraničí jsou představiteli „problémových“ celebrit například 

zpěvačka Britney Spears nebo herečka Lindsay Lohan.41 

1.3 Vztah celebrit a médií 
V rámci diskuse o celebritách je nutno mít vždy na paměti jejich komplementární 

propojení s mediálními organizacemi, potažmo s médii. Tento vztah byl v předchozím textu 

již několikrát naznačen, zvláště pak v souvislosti s bulvárními a společenskými médii. 

Celebrity bez médií, která o nich informují, nedokáží existovat. A naopak média profitují 

z toho, že informují o celebritách. 

Rojek říká, že masová média formují kulturu celebrit (celebrity culture) 

a prostřednictvím té ovlivňují lidi v jejich běžném životě, ať už jde o styl, názory nebo 

                                                 
39 Hailey 1992, str. 34 
40 Zárodňanský, Rastislav. „Ivetu Bartošovou ničil bulvár, ale sama mu pomáhala.“ iDNES.cz, 29. 4. 2014 
(online). Dostupné z: http://revue.idnes.cz/iveta-bartosova-a-bulvar-088-
/lidicky.aspx?c=A140429_140023_lidicky_zar (10. 4. 2017) 
41 Obě tyto ženy, původem z USA, se pravidelně objevovaly v bulvárních médiích v souvislosti s jejich 
problémy v partnerských vztazích nebo s alkoholem a jinými návykovými látkami. 
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rozhodování.42 „Mediální vliv je hlavním činitelem v každodenní interpersonální výměně, 

přičemž celebrity jsou důležitými styčnými body v rámci propojování sociálních a osobních 

hodnot. Z tohoto důvodu musí být celebrity chápány jako moderní fenomén a fenomén 

masově oblíbených novin, televize, rádia a filmu.“43 Zjednodušeně lze tedy říct, že média 

využívají celebrity k tomu, aby prostřednictvím nich komunikovala svá sdělení. 

Turner hovoří o institucionalizaci vztahu mezi médii a celebritami (doslova hovoří 

o tzv. „celebrity industry“) a upozorňuje na výrazný nárůst mediálních obsahů informujících 

primárně o celebritách. Tvrdí, že „klevety o celebritách dominují trhu masových časopisů“44 

a zejména v USA dokonce ovlivňují podobu televizního zpravodajství, do něhož také 

pronikají.45 Podobně hovoří také Jirák s Köpplovou: „Obsahy typické pro bulvární média 

(zájem o hvězdy zábavního průmyslu, důraz na domácí události, emocionalizace 

a personalizace politického dění, vulgarizace slovníku, zkracování textu, důraz na barvu 

apod.) se (…) stále více objevují i v médiích, která se za bulvární nepovažují.“46 

Pronikání celebrit do denní zpravodajské agendy lze pozorovat také v českém 

kontextu. Například hlavní zpravodajská relace televize Nova Televizní noviny pravidelně 

informuje o aktuálním dění v životě známých osobností. Významný prostor byl například 

věnován těhotenství a následnému porodu druhého dítěte televizní moderátorky Lucie 

Borhyové (rok 2014) nebo novému partnerskému vztahu hokejisty Jaromíra Jágra 

(rok 2016). 

Specifickým případem je zpěvák Karel Gott, který dlouhodobě dominuje nejen 

společenským a bulvárním rubrikám, ale pravidelně se dostává také do běžného 

zpravodajství. Když mu bylo diagnostikováno závažné onemocnění (rok 2015), informovaly 

o tom nejen zpravodajské relace komerčních televizí, ale také veřejnoprávní Česká 

televize.47 Podobné to bylo také u příležitosti jeho 75. narozenin, kdy byl vedle reportáže 

o jeho úspěších veden s Gottem v hlavní zpravodajské relaci živý rozhovor.48 Celkem bylo 

tomuto tématu věnováno více než 6 minut, což byl v daný den nejrozsáhlejší tematický blok 

zpravodajství.  

                                                 
42 Rojek 2001, str. 13 
43 Rojek 2001, str. 16 
44 Turner 2004, str. 47 
45 Tamtéž 
46 Jirák, Köpplová 2009, str. 258 
47 Srov. (ČT24). „Karlu Gottovi diagnostikovali rakovinu.“ Ceskatelevize.cz, 2. 11. 2015 (online). Dostupné 
z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/1612201-karlu-gottovi-diagnostikovali-rakovinu (10. 4. 2017) 
48 Události [televizní pořad]. Česká televize – ČT1, 13. 7. 2014, 19:00. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/214411000100713/obsah/338011-karel-gott-
oslavi-75-narozeniny http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-
udalosti/214411000100713/obsah/338011-karel-gott-oslavi-75-narozeniny 
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2. Vznik celebrit 

„V budoucnu si každý jednou užije svých 15 minut slávy.“ (Andy Warhol) 

Známá citace amerického umělce Andyho Warhola, která pochází z 60. let minulého 

století, získala světovou proslulost. Méně se ovšem ví, že Warhol toto své vyjádření později 

revidoval: „Tato linka už mě nebaví. Už ji nikdy nepoužiji. Moje nová linka zní: Každý bude 

známý během 15 minut.“49 V současné době se přitom stále častěji ukazuje, že právě druhý 

výrok mnohem více reflektuje dění v mediálně-zábavním světě. 

Rychlost, jakou se nové osobnosti stávají známými, přičemž obratem jejich známost 

upadá, nepřestává udivovat. Mediální produkce se neustále zrychluje a přibývá počet 

příležitostí, prostřednictvím kterých se může kdokoliv proslavit. Manažer Janis Sidovský 

k tomu říká: 

„Slavným se může v dnešní době stát prakticky kdokoli, kdo na sebe jakýmkoliv 

způsobem výrazně upozorní. Ať je to dívka, která si vezme slavného muže a stane 

se tím pádem taky slavná, nebo osoba, která zveřejní to, při čem by se ostatní 

červenali, ale jim to nedělá potíže, takže na sebe tímto způsobem upozorní. Proslavit 

se zároveň může tím, že něčeho dosáhne, umí zpívat, vyhraje nějakou soutěž, nebo 

je sportovec, herec a má příležitosti, které ho proslaví.“50 

Tato kapitola se zabývá fenoménem vzniku celebrit, a to jak v rovině přirozené, 

kdy se celebritami stávají lidé primárně na základě svého úspěchu nebo schopností, 

tak v rovině uměle vytvořené. Do této skupiny patří lidé, kteří jsou známí či slavní téměř 

výhradně na základě svého proslavení či v souvislosti s určitou konkrétní událostí. 

2.1 Status celebrity 
Hovoříme-li o statusu celebrity, je vhodné vycházet ze zavedeného členění, které 

vytvořil britský profesor sociologie Chris Rojek. Ten rozlišuje tři formy tohoto statusu, 

přičemž východiskem je to, jakým způsobem tento status vznikl: připsaný, dosažený 

a přidělený51 (v originále ascribed, achieved a attributed). 

                                                 
49 Warhol 1979, cit. podle Kurzman, Anderson, Key, Lee, Moloney, Silver, Van Ryn 2007, str. 354 
50 Osobní rozhovor s Janisem Sidovským 
51 Rojek 2004, str. 17 
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Připsaný status vychází z rodinného původu (pokrevní linie) a platí, že je k němu 

daná osoba předurčena52. Jde především o členy královských rodin nebo rodin, které 

se určitým způsobem proslavily, ať už v ekonomické, politické, kulturní či jiné rovině. 

Jednotlivci podle Rojeka mohou na tomto svém statusu pracovat, nebo se ho vzdát, záleží 

přitom především na jejich chování a aktivitách. Do protikladu klade status dosažený, který 

vychází z individuálního úspěchu v „otevřeném souboji“ s ostatními. Tyto osobnosti jsou 

veřejností „rozpoznány jako jednotlivci, kteří mají vzácné talenty nebo schopnosti“.53 

Jde především o významné umělce, sportovce nebo jiné osoby, které vynikly v určité oblasti 

a díky tomu se dostaly do veřejného povědomí. 

Třetím typem statusu celebrity je status přidělený, kterého je možné dosáhnout 

i v případě, že osoba v ničem konkrétním nevyniká. Rojek zmiňuje, že tento status 

je zprostředkováván primárně médii, a to na základě toho, že existence této osoby 

je zaznamenáníhodná pro jejich „pozoruhodnost nebo výjimečnost“ v širokém slova smyslu. 

Právě rozšíření masových médií do dnešní míry a jejich zájem o senzace jsou v tomto ohledu 

klíčové. Hon za senzací je totiž „reakcí masmédií na rutinu a předvídatelnost běžného 

světa“.54 Tento stav rovněž souvisí s Boorstinovým konceptem pseudoudálosti, který byl 

diskutován v 1. kapitole. Rojek zároveň v této souvislosti pracuje s termínem celetoid, 

kterým označuje právě osobnosti, které se rychle proslavily a jsou známé výhradně 

na základě tohoto proslavení (viz kap. 1.1.2). 

2.2 Tradiční vs. umělé celebrity 
Pro potřeby této práce je vhodné důsledně rozlišovat mezi celebritami tradičního 

charakteru (jde především o status celebrity připsaný a dosažený) a celebrity umělého 

charakteru (status přidělený). Zabýváme-li se totiž celebrit, je nutné tento proces vnímat 

v kontextu fungování medií, která mají přirozený zájem o to, aby vznikaly stále nové 

celebrity. 

Vznik tradičních celebrit je víceméně přirozený a vychází z individuálního snažení 

lidí něčeho dosáhnout. Tyto celebrity provázejí lidstvo prakticky v celých jeho dějinách. 

Jedním z prvních velmi slavných jedinců byl Alexandr Veliký, o jehož činech, rozhodnutích 

nebo vítězstvích se šířily klevety po světě s tím, jak putoval po Středomoří a rozšiřoval 

své impérium. Informace o něm se šířily primárně ústně a tedy pomalu, což však nebránilo 

                                                 
52 Rojek 2004, str. 17 
53 Rojek 2001, str. 18 
54 Tamtéž 
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tomu, aby se zapsal do dějin jako celebrita.55 Ve starověku šlo vedle vojevůdců třeba 

o hrdiny, sportovce či bojovníky – vzpomenout lze například na tradici olympijských nebo 

gladiátorských her. Podobně se svými činy, schopnostmi nebo talentem dokáže proslavit 

kdokoliv, a to prakticky ve všech odvětvích lidské činnosti.  

Vedle toho celebrity umělého charakteru neoplývají žádným zásadním talentem, 

snad kromě talentu strhnout na sebe pozornost nebo dostat se do médií.56 Právě média přitom 

hrají zcela zásadní roli při vzniku těchto celebrit, protože stojí na jeho úplném počátku. 

Zpravidla jde o vytvoření specifických okolností pro vznik celebrity (například reality show, 

talentová soutěž), nebo o iniciaci mediálního zájmu. Bez existence a zájmu médií by 

celebrita nevznikla, protože podstata umělých celebrit je to, že o nich média informují. 

Pokud se totiž média zaměří na určitou osobnost, ať již z jakýchkoliv důvodů (viz kap. 5.1), 

pravidelné informování o ní a jejích aktivitách vzbudí u veřejnosti zájem i povědomí. 

Výsledkem je poté sebenaplňující se předpověď, kdy lidé podle konceptu Thomasova 

teorému začnou konkrétní osobu vnímat jako celebritu, protože jí je tento status připsán 

prostřednictvím médií.57 

V kontextu výše uvedeného je nutné považovat média za zcela determinující aspekt 

v případě vzniku (konstrukce) nových celebrit umělého charakteru. Zatímco tradiční 

celebrita na sebe přirozeně poutá pozornost médií na základě toho, co činí (a její význam 

by existoval i bez médií, byť by byl řádově nižší), umělá celebrita média pro svou existenci 

potřebuje, protože informování o jejích činech je výchozí stav, pro který vznikla. 

2.3 Uměle vytvořená celebrita 
Následující tabulka zobrazuje počet článků, které v konkrétních letech vyšly o Karlu 

Gottovi a Ornelle Štikové (později Koktové). Jde o součet článků, které byly publikovány 

v deníku Blesk, v týdeníku Rytmus života a v rámci internetového serveru Super.cz.58 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Karel Gott 341 427 445 450 490 523 

Ornella Štiková 0 175 183 93 84 44 

 

Tato jednoduchá kvantifikace ukazuje, že zatímco mediální zájem o Karla Gotta, tedy 

tradiční celebritu, je dlouhodobě téměř neměnný nebo se dokonce zvyšuje, v případě 

                                                 
55 Giles 2012, str. 95 
56 Osobní rozhovor s Janisem Sidovským 
57 Reifová a kolektiv 2004, str. 262 
58 Vyhledávání dle klíčových slov v mediálním archivu společnosti Newton Media. 
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mediálně vytvořené celebrity Ornelly Štikové lze pozorovat vývoj tohoto zájmu v čase. 

V roce 2011 se o Ornelle vůbec nepsalo, následně zájem v letech 2012 až 2013 kulminoval 

a později postupně klesal. V současné době o ní média informují spíše ojediněle. 

Ornella, která je předmětem zájmu této práce, je typickým příkladem umělé celebrity. 

Jde o osobu s přiděleným statusem celebrity a za jejím vznikem stojí primárně média, 

protože bez jejich existence by se nedostala do širokého povědomí. Proces tohoto vzniku lze 

označit za konstrukci celebrity. 

 Další příklady umělých celebrit v českém kontextu: 

 Dominika Mesarošová – Do povědomí médií a veřejnosti se dostala milostným 

poměrem s majitelem Miss ČR Janem Moťovským. V roce 2008 si nechala uměle 

zvětšit poprsí na velikost číslo pět a díky tomu se stala vyhledávanou a mediálně 

atraktivní modelkou. 

 Nikol Trojanová – Výrazná účastnice televizní reality show VyVolení z roku 

2013. Ve vile upoutala pozornost nahotou nebo tím, že se v opilosti pomočila 

vedle postele. 

 Petra Faltýnová – Modelka a účastnice soutěže Miss ČR, která do médií 

pronikla také prostřednictvím svých manželství a vztahů. Jejím partnerem byl 

například herec Jiří Langmajer a manželem moderátor Leoš Mareš. 

 Vlaďka Erbová – Modelka a playmate, která se proslavila svými manželstvími 

se sportovci Zdeňkem Bahenským a Tomášem Řepkou. 

 Zdeněk Macura – Dostal se do povědomí jako samozvaný ochránce zpěvačky 

Ivety Bartošové a její nekritický obdivovatel. V průběhu léta 2013 výrazně 

upoutal pozornost médií tím, že Bartošovou „unesl“ do Itálie.59  

 Josef Rychtář – Partner a později manžel zpěvačky Ivety Bartošové. 

Dlouhodobě dostával výrazný prostor v bulvárních médiích a aktivně s novináři 

komunikoval. Pozornost se na něj zaměřila také po smrti zpěvačky.60 

 Ivan Jonák – Kontroverzní podnikatel, který byl odsouzen za objednávku vraždy 

své manželky. Šlo o jednu z nejsledovanějších polistopadových soudních kauz. 

                                                 
59 (mar). „Macura z Itálie: Iveta pořád pije, nedaří se mi jí v tom zabránit.“ Blesk.cz, 8. 7. 2013 (online). 
Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-unos-ivety-bartosove/201379/macura-z-italie-iveta-porad-
pije-nedari-se-mi-ji-v-tom-zabranit.html (10. 4. 2017) 
60 (tesk). „Rychtář na hrobě Bartošové (†48): Dojemně si hladil náhrobní kámen!“ Blesk.cz, 13. 6. 2014 
(online). Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-smrt-ivety-bartosove/257056/rychtar-na-hrobe-
bartosove-48-dojemne-si-hladil-nahrobni-kamen.html (10. 4. 2017) 
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Po svém propuštění v roce 2014 o něm bulvární média rozsáhle informovala 

v souvislosti s jeho milostnými vztahy a požitkářským způsobem života.61 

 Lukáš Nečesaný – Byl odsouzen k 13 letům vězení za brutální napadení 

kadeřnice, kterou zároveň okradl. Zločin se odehrál v roce 2013 a od té doby 

média, a to nejen bulvární, o Nečesaném pravidelně informují. Nečesaný 

s novináři aktivně komunikuje a poskytuje rozhovory o svém životě.62 Jeho 

nástup do vězení se stal mediální událostí, u které nechyběli novináři.  

2.4 Celebritizace vs. celebrifikace 
Termín celebritizace (celebritization) není zmiňován a využíván pouze v rámci 

reflexe celebrit. Stále častěji se o celebritizaci hovoří především v souvislosti 

se zpravodajstvím a politikou. Zvláště problematika celebritizace politiky je v českém 

kontextu v posledních letech výrazně diskutována a vzniká řada prací na toto téma. 

Celebritizace představuje posun v informování o politice, kdy dochází k interakci 

politiků a médií, při níž je vytvářen koncept politické celebrity či politika jako celebrity. 

Jde tedy o „obousměrný proces, který ovlivňuje jak mediální reprezentaci politika, tak povahu 

a způsob jeho vlastní prezentace, často v souladu s tzv. mediální logikou. Celebritizace 

prostřednictvím medializace detailů ze soukromí či partnerky politika umožňuje z hlediska 

politického PR zasáhnout skupinu médií, jež by jinak zůstala „politickým“ tématům skryta.“63 

Využívání pojmu celebritizace v oblasti politiky a politického zpravodajství 

jej determinuje k tomu, aby byl rovněž v případě problematiky celebrit využíván ve smyslu 

určitého ovlivňování, ať už zpravodajských obsahů, kultury nebo společnosti. Podobně jako 

v případě podobných pojmů, např. globalizace, kriminalizace či kolonizace, je vhodné 

přistupovat k celebritizaci jako ke „kulturním a společenským změnám způsobeným 

celebritami.“64 

Celebritizaci je nutno chápat jako určitý (lineární) proces, či spíše meta-proces, 

protože je rozptýlen v čase a nelze u něj zpravidla identifikovat přesný počátek a konec. 

V jeho důsledku dochází k promítnutí či vtisknutí celebrit a jejich „bytí“ do současné kultury, 

                                                 
61 Kühnelová, Tereza. „Král pražského podsvětí Ivan Jonák bude znovu tátou: Jeho milenka "Plamínek" čeká 
dítě!“ Blesk.cz, 8. 10. 2015 (online). Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-
celebrity/347821/kral-prazskeho-podsveti-ivan-jonak-bude-znovu-tatou-jeho-milenka-plaminek-ceka-
dite.html (10. 4. 2017) 
62 Knapová, Adéla. „Lukáš Nečesaný: Upřímně říkám, že kdybych někoho zabil, trest bych přijal.“ Reflex.cz, 
5. 1. 2017 (online). Dostupné z: http://www.reflex.cz/clanek/rozhovory/76923/lukas-necesany-uprimne-
rikam-ze-kdybych-nekoho-zabil-trest-bych-prijal.html (10. 4. 2017) 
63 Kollmanová 2010, str. 43 
64 Driessens 2012, str. 643 
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fungování společnosti či konkrétní oblasti.65 Jde tedy rovněž například o situace, 

kdy celebrita vstupuje do politiky, nebo kdy se politik stává celebritou, což v obou případech 

může měnit podobu samotné politiky.   

Pro pojmenování procesu vzniku či konstrukce celebrit, jemuž se tato práce primárně 

věnuje, se zpravidla využívá pojem celebrifikace (celebrification). Pod celebrifikací 

lze zahrnout „změny na individuální úrovni“ či spíše kontinuální „proces, v rámci něhož 

jsou běžní lidé nebo veřejně činné osoby transformovány v celebrity.66 K této transformaci 

dochází v úzkém propojení s médii, která jsou určujícím subjektem rozhodujícím o tom, 

zda o konkrétním individuu bude, či nebude informováno, a zároveň jakým způsobem 

tak bude činěno. 

Je totiž nutno vnímat rozdíl mezi běžným informováním zpravodajského charakteru 

(např. o politice) a informování ve smyslu populární kultury. Na jedné straně jsou totiž 

obyčejné osoby, které stojí zcela mimo média, a do jejich pozornosti se dostávají až poté, 

co získají status celebrity. A pak jsou tady osoby, které se již v médiích v rámci svého 

veřejného působení objevují, ale není na ně nahlíženo jako na celebrity. „Být celebritou 

je něco docela jiného, než být jen dobře známým člověkem. Harry Truman byl velmi známým 

člověkem, ale nebyl celebritou. Kdykoliv ho publikum vidělo nebo slyšelo, mluvil o politice,“67 

uvádí v této souvislosti Neil Postman. 

Celebrifikace v širším významu zahrnuje rovněž postupnou komodifikaci celebrit. 

Odvětví zábavního průmyslu jich využívá v rámci produkce a prodeje jiných komodit.68 

Celebrity jsou běžně využívány v reklamách a dalších marketingových aktivitách. Svůj mediální 

obraz a známost využívají k tomu, aby mohly propagovat produkty a značky, z čehož pak mají 

vlastní ekonomický benefit. Celebrity v souvislosti se svou osobou běžně využívají 

marketingové principy, ať už intuitivně, nebo s konkrétním obchodním záměrem.69        

Nutno podotknout, že ani v zahraniční literatuře nepanuje ohledně používání termínů 

celebritizace a celebrifikace úplná shoda a někteří autoři je volně zaměňují nebo 

přizpůsobují. Napříkad Chris Rojek vnímá celebrifikaci spíše jako konkrétní projevy toho, 

jak celebrity a celé odvětví showbyznysu ovlivňují kulturu a každodenní život běžných lidí.70 

V rámci této práce však bude k oběma pojmům přistupováno tak, jak bylo vysvětleno 

výše. Důvodem je nejen skutečnost, že v zahraniční literatuře toto chápání v posledních 

                                                 
65 Driessens 2012, str. 644 
66 Driessens 2012, str. 643 
67 Postman 2010, str. 40 
68 Driessens 2012, str. 643 
69 Osobní rozhovor s Denisou Kasl Kollmanovou 
70 Rojek 2001, str. 186-191 
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letech převažuje, ale rovněž proto, aby nedocházelo ke zbytečně matoucímu využívání 

pojmu celebritizace, který je již v oblastech českého mediálního výzkumu do značné míry 

zaveden, v jiných souvislostech.  
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3. Bulvární tisk v českém kontextu 

„V současné době jsou tady dvě áčkové celebrity. Jsou to Jágr a Gott. Pak už jsou tam 

odstupy.“ 71 (Radek Lain, šéfredaktor deníků Blesk a Aha!) 

3.1 Bulvární tisk 
Podle Praktické encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace je bulvární 

médium takové, které se specializuje „na senzace a podává je jednoduchou a zábavnou 

formou, která nenutí k přemýšlení, ale pouhé konzumaci.“72 Definice říká, že toto médium 

také často směšují realitu s iluzemi a „preferuje skandály a neštětí, které prezentuje jako 

nejdůležitější zprávy.“73 Skandálem je pak myšleno „jednání, událost či okolnosti spjaté 

s vážným porušením, přehlížením či znevážením hodnot, norem nebo mravních principů 

převažujících v dané době a dané společnosti“, přičemž skandalizace je relevantním 

prostředkem pro zvýšení zájmu čtenářů.74 

V souvislosti s bulvárními médii se hovoří především o tisku. Hallin a Mancini jako 

paradigmatický příklad bulvárních listů uvádí britské tituly „s červeným záhlavím“.75 Jsou 

charakteristické vysokými náklady a nižší cenou. McQuail uvádí jako důležitý také 

komerční aspekt vydávání bulvárního tisku, který byl zpravidla důležitější než politické 

či profesní zájmy vydavatele. Přestože se nicméně primárně o politiku nezajímal, často 

v minulosti hrál ve společnosti důležitou politickou úlohu.76 Bulvární tisk se ve velké míře 

zaměřuje také na soukromí a příběhy ze života celebrit. 

3.1.1 Historický exkurz 
V českých zemích došlo k rozvoji bulvárního tisku v první polovině 20. století, 

zvláště pak ve druhé polovině dvacátých let, kdy vznikaly listy jako Expres, Večerní list 

(později Polední list), což byly noviny vydávané koncernem Tempo Jiřího Stříbrného. Tituly 

si rychle získaly zájem čtenářů, například Večerní list během sedmi měsíců od svého vzniku 

v roce 1927 vykazoval náklad 56 tisíc výtisků.77 

                                                 
71 Osobní rozhovor s Radkem Lainem 
72 Osvaldová et al. 2007, str. 35 
73 Tamtéž 
74 Jirák, Köpplová, str. 85. 
75 Hallin, Mancini 2008, str. 186 
76 McQuail 2009, str. 42 
77 Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, str. 172-173 
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Unikátní bylo z tohoto pohledu období normalizace, kdy bulvární tisk neexistoval. 

Mediální obsahy byly před rokem 1989 velmi specifické a prakticky neobsahovaly žádné 

informace o soukromí a životě politiků nebo známých osobností. Významná změna 

se uskutečnila až počátkem 90. let, kdy došlo k demokratizaci a komercionalizaci českých 

médií, „tedy k přeměně společenského postavení, ekonomického zakotvení a politického 

působení medií.“78 Došlo ke vzniku liberálního a demokratického režimu s tržními vztahy 

a k přechodu z autoritářského modelu řízení médií sloužících předlistopadovému režimu 

směrem k podnikatelskému fungování v rámci konkurenčního prostředí. Média byla 

oddělena od státu a byl ustaven reklamní trh.79 

V tomto novém prostoru začaly vznikat nové tištěné tituly, včetně bulvárních deníků. 

V oblasti politického bulváru vznikl v říjnu 1990 deník Špígl, z obecných bulvárních deníků 

to pak byly především listy Expres (vycházel v letech 1990 až 1996) a deník Blesk, který 

vznikl v dubnu 1992. Především Blesk (obdoba švýcarského listu Blick), který si od počátku 

udržoval nejnižší cenu mezi deníky80, „doplnil spektrum nabídky, jež do té doby 

neexistovala, v oblasti komerčně orientované zábavy“.81 

3.1.2 Současný stav  
Nyní český mediální trh nabízí velké množství bulvárních titulů. Mezi ty, které 

informují o celebritách, lze zařadit bulvární deníky82, bulvární online servery83 

a společensko-bulvární týdeníky84. V minulosti existovaly také bulvární týdeníky, nicméně 

ty postupně zanikly.85 V širším kontextu lze zvažovat také společenské sekce 

zpravodajských médií86 nebo samostatné televizní pořady bulvárního charakteru, 

jež se na celebrity zaměřují výhradně.87 

Nejprodávanějším českým bulvárním médiem je dlouhodobě deník Blesk, který 

vydává vydavatelství Czech News Center. Jeho průměrný denní prodaný náklad se pohybuje 

                                                 
78 Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, str. 367-368 
79 Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, str. 368 
80 Trampota, Končelík 2011, str. 291 
81 Bednařík, Jirák, Köpplová 2011, str. 374 
82 Blesk a Aha! 
83 Například Super.cz, Expres.cz nebo Šíp ONLINE. 
84 Primárně jde o tituly Rytmus života, Pestrý svět a Sedmička, nicméně počet titulů v tomto segmentu v 
posledních letech výrazně narostl (viz kap. 3.2.3).  
85 Jmenovitě šlo o tituly Šťastný Jim, Spy (dříve SuperSpy) a Šíp. 
86 Typickým zástupcem společenských sekcí zpravodajských médií je sekce Revue v rámci serveru iDNES.cz 
nebo sekce Lidé v časopise Týden.  
87 V českých televizích jde o tyto pořady: Top Star Magazín, VIP Zprávy (TV Prima), Prásk! (TV Nova), 
Barrandovská Sedmička a Exkluziv Kateřiny Brožové (TV Barrandov)  
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kolem 240 tisíc kusů88 a čtenost činí 967 tisíc lidí89. Neprodávanějším týdeníkem je Rytmus 

života s průměrným prodaným nákladem 139 tisíc a čteností 538 tisíc čtenářů90. V případě 

bulvárních online webů je nejčtenější Super.cz s měsíční návštěvností 3,7 milionů 

uživatelů91.  

3.2 Proměna bulvárního tisku 
Segment bulvárního tisku prošel v posledních pěti letech výraznou proměnou. Jejím 

nejvýraznějším aspektem byl určitý odklon od celebrit jako zcela dominantního a nosného 

tématu v rámci vydání. Informování o dění v showbyznysu a životě celebrit je stále 

neodmyslitelnou součástí těchto periodik, přibývají však informace z řady nesouvisejících 

oblastí. Jde například o spotřebitelská témata, cestování nebo zdraví. 

Viditelné je to především na deníku Blesk, u kterého je odklon od celebrit 

pozorovatelný dlouhodobě, od roku 2013 je však mnohem intenzivnější. Stále důležitější roli 

v případě deníku hrají spotřebitelská nebo společensky významná témata, která často 

dominují jak titulní straně, tak vnitřním stranám. Celebritám je v současné době věnováno 

méně než 5 stran. Potvrzuje to i oficiální směřování deníku, o kterém hovoří šéfredaktor 

Radek Lain: „Chceme být čtenářům mnohem blíž, což znamená kladení většího důrazu 

na informační servis.“92 Cílem je, aby se Blesk stal „výrazným vlivovým deníkem“, který 

bude vycházet vstříc potřebám čtenářů a současně bude jejich praktickým rádcem.93 Lain 

jako příklad tohoto směšování uvádí kampaň Šmejdi, v rámci níž se Blesk zaměřoval 

na problematické předváděcí akce. V roce 2016 to byl zase boj proti zavedení inkluze 

ve školství.94 

Blesk by podle Laina měl být „plnohodnotným deníkem“, ve kterém čtenář nalezne 

řadu témat, od politiky, přes regionální zpravodajství až po showbyznys a sport. Celebrity 

a zábava podle něj přestaly stačit. Řekl k tomu i následující: „Přibylo infotainmentu. 

                                                 
88 Údaje z ABC ČR: v červnu 2015 prodáno 241 825, v červenci 2015 prodáno 243 985. Dostupné z: 
www.abccr.cz  
89 Údaje z Unie vydavatelů, MEDIA PROJEKT (1. 4. – 30. 9. 2016). Dostupné z: 
http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/docs/MP_2016_2_3Q_Zprava.pdf 
90 Údaje z Unie vydavatelů, MEDIA PROJEKT (1. 4. – 30. 9. 2016). Dostupné z: 
http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/docs/MP_2016_2_3Q_Zprava.pdf 
91 Wagner, Eva. „Bulvár na webu - velké půlroční srovnání: Super, Blesk a Expres na vzestupu.“ 
Mediahub.cz, 25. 1. 2017 (online). Dostupné z: http://mediahub.cz/media/900793-bulvar-na-webu-velke-
pulrocni-srovnani-super-blesk-a-expres-na-vzestupu (10. 4. 2017) 
92 Vojtěchovská, Martina. „Blesk chce být vlivovým deníkem, ne politickým.“ Mediaguru.cz, 9. 10. 2013 
(online). Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/2013/10/blesk-chce-byt-vlivovym-denikem-ne-politickym 
(10. 4. 2017) 
93 Tamtéž 
94 Kampaň „Stop škodlivé inkluzi“ 
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Je jasné, že noviny stále stojí na příběhu a čas v tom nehraje roli. Ekonomická situace 

v Česku ale není radostná. A my už si nevystačíme jako před lety pouze s tím, že čtenáře 

jen pobavíme. Jsme jim hlavně pomocníkem.“95 

Skutečnost, že zábavní informace v podobě celebrit již přestávají publiku stačit, 

potvrzuje i vývoj na mediálním trhu. Od roku zaniklo hned několik titulů, které se svým 

zaměřením orientovaly téměř výhradně na celebrity. V roce 2009 skončil týdeník Šťastný 

Jim, následně týdeníky Spy (2014) a Šíp (2016). Naproti tomu rozvoj zaznamenaly 

společensko-bulvární časopisy pro ženy (viz kap. 3.2.3). 

3.2.1 Pokles zájmu o zkratkovité zprávy  
Příchod bulvárního tisku v 90. letech na český trh přinesl proměnu novinářské práce, 

protože nabízel zcela jiný obsah, než byl do té doby dostupný. Šlo o explicitní a vizuální 

informování nejen o kriminálních událostech, ale především o životě známých osobností 

a celebrit. Deník Blesk (i další bulvární média) přinášel čtenářsky vděčné zpravodajství 

a kauzy, které informovaly o velmi osobních aspektech herců, zpěváků, umělců či politiků, 

ať už šlo o partnerské, manželské a rodinné vztahy, životní tragédie, konflikty či finanční 

záležitosti. Běžné bylo například informování o nevěrách, rozvodech, hádkách nebo 

majetku, přičemž vše doplňovalo exkluzivní obrazové zpravodajství. 

Podle Jiřiny Pavlíkové to „byl závod o fotku. Závodilo se, kdo bude mít aktuálnější 

a výraznější fotku a někoho chytne při činu.“96 Pro české publikum to bylo něco nového 

a zájem o tento mediální obsah byl velmi vysoký, od počátku prodával Blesk stovky tisíc 

vydání. V letech 2004 až 2006 denní prodeje běžně přesahovaly 600 tisíc výtisků. 

V některých dnech prodeje (např. duben 2005) dokonce přesahovaly 800 tisíc výtisků.97 

Tento stav však nebyl dlouhodobě udržitelný a postupně došlo k opadnutí největšího 

zájmu o dramatické zpravodajství ze života celebrit. Podle Pavlíkové byly hranice postupem 

času posunuty tak daleko, že již nebylo možné zpravodajství o celebritách dále 

zatraktivňovat: „Dosáhli jsme vrcholu dramatické sinusoidy a vyčerpali jsme už všechny 

zdroje možného dramatu, kterými jsme mohli lidi nasytit.“98 

Publikum se postupně přesytilo rychlým dramatickým a negativním zpravodajstvím 

a jejich zájem se přesunul k příběhům a jejich emotivnímu zpracování. I dnes mají čtenáři 

                                                 
95 Vojtěchovská, Martina. „Blesk chce být vlivovým deníkem, ne politickým.“ Mediaguru.cz, 9. 10. 2013 
(online). Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/2013/10/blesk-chce-byt-vlivovym-denikem-ne-politickym 
(10. 4. 2017) 
96 Osobní rozhovor s Jiřinou Pavlíkovou 
97 Údaje z ABC ČR. Dostupné z: www.abccr.cz 
98 Osobní rozhovor s Jiřinou Pavlíkovou 
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zájem o drama, ubyl však zájem o negaci. „Rádi si přečteme dramata druhých, ale ubíráme 

z negace. Nikoliv z dramatu samotného, ale z negativní projekce příběhu a ztvárnění. Spíše 

nás přitáhne dramatický příběh bez negativního vyzařování.“99 Patrné je to podle Pavlíkové 

především u žen ve věkové skupině 40 let a výše, které jsou nejčastějšími příjemci 

podobných obsahů. „Dospěly do stádia, kdy bylo dost dramatu. Jsou to 40, 50 a 60leté ženy, 

které už mají něco odžito. Mají za sebou „hurá akci“ i dramata vlastního života, takže 

se zklidňují a chtějí příběh posunout dále.“100 

3.2.2 Rozvoj internetových médií 
Přinejmenším poslední desetiletí ovlivňuje nejen český mediální trh masivní rozvoj 

internetu. Jak dlouhodobě ukazují statistiky prodejů tištěných periodik ABC101, prodeje 

dlouhodobě klesají či přinejlepším víceméně stagnují. Jan Simkanič dokonce tvrdí, 

že s dalším růstem významu internetu „se bortí obchodní a distribuční modely, mění se váhy 

a vliv jednotlivých mediatypů, rytmus, doba i způsob trávení času ve společnosti médií, 

proměňuje se způsob výroby obsahu i jeho podoba.“102 

Z hlediska proměny obsahu dochází k jeho zjednodušování, přičemž média se častěji 

zaměřují na atraktivní nebo servisní témata, aby zastavila odliv publika. Klesající příjmy 

vydavatelství z prodeje inzerce má zároveň na svědomí omezování výdajů na provoz redakcí 

a klesají počty novinářů. 

Kvůli internetu navíc vytváření velmi kvalitního nebo původního obsahu navíc 

přestává být výhodné, protože ho internet znehodnocuje. Když dnes jakékoliv médium 

přinese exkluzivní informaci, během několika minut se tato informace rozšíří všemi 

mediálními kanály, protože ji ostatní média začnou přebírat. Zatímco dříve znamenal 

exkluzivní obsah zpravidla nárůst prodejů či návštěvnosti, v současné době tomu tak často 

není. Výrazně se tedy snižuje ekonomický přínos exkluzivních informací. Klesá také 

význam budování značky – média se sice vzájemně do určité míry citují, publikum však 

původní zdroj zpravidla nerozlišuje. Spíše než „četl jsem to v Blesku“ řekne běžný člověk 

„četl jsem to na internetu“. 

Opominout nelze ani skutečnost, že významná informace může snadno zapadnout 

v záplavě informací nedůležitých a těch, které jsou zábavního charakteru. „V tomto chaosu, 

někdy zcela neuchopitelném, jindy snad definovatelném zvyklostmi vyprofilované mediální 

                                                 
99 Osobní rozhovor s Jiřinou Pavlíkovou 
100 Osobní rozhovor s Jiřinou Pavlíkovou 
101 Údaje z ABC ČR. Dostupné z: www.abccr.cz 
102 Simkanič 2014, str. 9 
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značky, se pak téměř nehierarchicky prolíná banální obsah s obsahovými klenoty, nemluvě 

o jejich naprosto náhodném promísení v nekonečných svodkách sociálních sítí 

či ve výsledcích vyhledávání.“103 

Jak se tato skutečnost promítá do mediálních obsahů o celebritách? Především 

se snižuje orientace médií na exkluzivní informace, které jsou mnohdy náročné na ověřování 

a zpracování. Roste počet povrchních materiálů založených na zkratkovitých vyjádřeních 

nebo vycházejících z komentářů samotných celebrit publikovaných na sociálních sítí. 

K opakovanému upoutání zájmu publika pak média využívají jiné prostředky, ať už je 

to přinášení velmi atraktivních typů obsahů, nebo rychlé generování nových celebrit. 

3.2.3 Rozvoj nových titulů 
Proměna zájmů publika i technologický vývoj ovlivňuje i nabídku mediálního trhu. 

Ukazuje to skutečnost, že vedle lifestylových časopisů104 a tradičních časopisů pro ženy105 

se v posledních čtyřech letech rozvinul nový segment časopisů s týdenní periodicitou, které 

jsou charakteristické nízkou cenou a obsahovým mixem, který zahrnuje příběhy ze života 

celebrit, recepty a servisní stránky (cestování, zdraví, kosmetika a móda). Lze je označit jako 

společenské týdeníky pro ženy, tzv. femine bulvár. 106 

Tyto týdeníky do značné míry převzaly pravidelné informování o celebritách. 

Přinášejí příběhová zpracování životů celebrit a oproti deníkům nabízejí komplexnější 

a rozsáhlejší informace. Velmi silná je rovněž orientace na tradiční či zavedené celebrity 

a důraz je kladen také na nostalgickou vlnu. V tomto kontextu dokonce vzniklo několik retro 

odnoží stávajících titulů, případně vydavatelé uvedli na trh úplně nové nostalgické a retro 

tituly. 107    

3.3 Potřeba nových celebrit   
Zrychlení konzumace mediálního obsahu v důsledku rozvoje internetu a potřeba 

médií nabízet neustále něco nového za účelem upoutání pozornosti jsou skutečnosti, které 

způsobily, že stávající celebrity nedokážou pokrýt rostoucí požadavky publika 

na kontinuální přísun nových informací. Bulvární média se proto některým atraktivním 

                                                 
103 Simkanič 2014, str. 25 
104 Např. tituly Žena a život, Svět ženy, Marianne, Elle, Cosmopolitan aj. 
105 Např. Tina, Chvilka pro tebe, Překvapení, Katka aj. 
106 Jde o následující tituly: Sedmička (uveden na trh v srpnu 2012), Moje šťastná hvězda (říjen 2013), Čas 
pro hvězdy (říjen 2013), Můj čas na kafíčko (září 2014), Můj kousek štěstí (září 2015) a Moje chvilka 
pohody (září 2016). 
107 Jde o následující tituly: Retro, Nostalgie, Staré dobré časy. 



28 
 

událostem věnují kratší dobu, než tomu bylo v minulosti. Konkrétně na příkladu úmrtí 

celebrity to popisuje Radek Lain, šéfredaktor deníků Blesk a Aha!:  

„Když před 10 lety umřel Karel Svoboda, a internet ještě nebyl v takovém rozpuku, 

tak z toho noviny typu Blesku, Aha! a Šípu žily půl roku. Když umřela Iveta 

Bartošová, kde už byl print s onlinem svázaný, se o tom psalo měsíc, a najednou byl 

konec. Internet všechno strašně zrychlil. (…) Kdyby internet nebyl, věřím, že o smrti 

Ivety Bartošové píšeme rok, rok a půl.“108 

Prostředkem k tomu vyrovnání poptávky je opakované vytváření nových celebrit, 

které generují nové příležitosti k tvorbě mediálního obsahu o jejich životě a aktivitách. 

Jde o systematický proces konstrukce mediálních celebrit, v rámci něhož jsou cíleně 

vyhledávány osoby, které mají potenciál oslovit publikum. Díky tomuto procesu je možné 

proslavit i ty, které doposud měly minimální či nulovou mediální publicitu. Konkrétními 

aspekty vzniku nových celebrit se zabývá praktická část této práce (viz kap. 4 a 5). 

  

                                                 
108 Osobní rozhovor s Radkem Lainem 
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4. Metodologická východiska 

Zvolení metodologie pro potřeby této práce je náročné, a to především s ohledem 

na unikátnost jejího zaměření. Prezentace života celebrit v médiích je komplexním 

problémem, na který nelze aplikovat jednu metodu. S využitím kvantitativní obsahové 

analýzy lze například zjistit přímý nárůst počtu mediálních textů ve spojitostí s celebritiou 

nebo v kontextu nějaké události, čímž je možné zkoumat generování zájmu o určitá témata. 

Pomocí sémiotické analýzy je možné zkoumat, která témata bulvární média zaujala a nakolik 

byla kvalitativně zpracována. Rovněž lze zkoumat efektivitu vlastního PR celebrit, 

a to například hloubkovými rozhovory s PR oborníky nebo konzultanty, kteří 

se problematice věnují. 

V případě této práce byla zvolena kombinace dvou metod – zúčastněné pozorování 

a kvalitativní dotazování formou hloubkového rozhovoru. 

4.1 Zúčastněné pozorování 
Pro identifikaci rutin mediální produkce je využita metoda zúčastněného pozorování. 

Jak uvádí Trampota a Vojtěchovská, „ačkoliv (…) výzkum mediálních profesionálů 

prostřednictvím dotazníkových šetření prozradí mnohé o tom, kdo jsou pracovníci médií, 

jaké jsou jejich hodnoty, jak vnímají svou úlohu a řadu dalších dat, není schopen popsat, 

jak probíhají některé důležité procesy v mediálních organizacích, jak vlastně mediální 

produkty vznikají, jaké vlivy je tvarují a jakým způsobem.“109 Existují totiž určité zavedené 

postupy, tedy rutiny, které média využívají. K důležitým otázkám v této souvislosti patří 

především kritéria, kdo a na základě čeho rozhoduje, co se dostane do médií. Tato zjištění 

pomáhají „rozkrýt mediální logiku, to znamená, jakým způsobem a z jakých důvodů média 

konstruují své výpovědi o realitě.“110 

Zúčastněné pozorování je kvalitativní medotodou sběru dat a dle Roberta Murphyho 

je postaveno na tom, že „výzkumník žije mezi lidmi, které studuje, účastní se jejich sociálního 

života, pozoruje, co se děje, a táže se, když něčemu nerozumí.“111 Jde v podstatě o reflexní 

poznávání, jehož cílem je poznání, popis a interpretace určitého prostředí. Trampota 

a Vojtěchovská v této souvislosti uvádějí, že důležitý je především správný výběr redakce, 

aby bylo možné zjistit, jak vzniká mediální obsah a jaké vlivy tvarují jeho finální podobu.112 

                                                 
109 Trampota, Vojtěchovská 2010, str. 72 
110 Trampota, Vojtěchovská 2010, str. 72-73 
111 Murphy 2002, cit. podle Trampota, Vojtěchovská 2010, str. 74 
112 Trampota, Vojtěchovská 2010, str. 76 
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Autor práce v této souvislosti využil příležitosti, kdy celkem 18 měsíců pracoval jako 

redaktor bulvárního a společenského týdeníku113 ve vydavatelství Bauer Media. Díky tomu 

mohl velmi intenzivně poznat řadu okolností i rutinních postupů, které mají vliv na podobu 

bulvárního obsahu zaměřeného na celebrity. Zároveň nebyl v této pracovní pozici 

tak dlouho, aby tyto rutiny vznímal příliš zkresleně. Následně totiž začal pracovat v jiném 

zaměstnání. 

Pozorování může být standardizované a nestandardizované. V případě 

standardizované formy jde o pozorování „vedené předem formulovanými hypotézami, které 

určují, jaká data budou pro jejich testování potřebná.“114 V důsledku toho pak dochází 

k redukci sledované skutečnosti a k omezení sbíraných dat. Předpokladem je zároveň 

provedení operacionalizace všech zkoumaných jevů. Naproti tomu nestandardizované 

pozorování má za cíl zaznamenat co nejširší spektrum dostupných dat. Zpravidla 

jde o dlouhodobý pobyt výzkumníka v terénu a toto pozorování bývá využíváno jako 

příprava na podrobnější kvalitativní šetření. „Je vedeno bez předem stanovených hypotéz 

s cílem přinést podklady pro formulování nové teorie. Jde o inuktivní, kvalitativní postup 

sběru dat. (…) Pozorující usiluje o komplexní zachycení situace a její detailní popis. Proto 

jsou výstupem nejčastěji měkká data (…).“115 

Pro potřeby této práce autor využil možnosti nestadardizovaného pozorování. Cílem 

bylo primárně získat obecné poznatky o tom, jakým způsobem bulvární média fungují 

a na základě čeho se rozhodují o kom, v jaké podobě a v jakém kontextu budou informovat. 

4.1.1 Problematické aspekty metody 
Trampota a Vojtěchovská sice ve své poublikaci tvrdí, že „by se výzkumník měl 

vyhnout mediálním organizacím/redakcím, ke kterým má silnější citové vazby, kde ho znají, 

nebo kde delší dobu pracoval, aby nedocházelo ke zkreslenému posuzování zkoumaných 

jevů.“116 V této souvislosti je ovšem nutno zmínit několik okolností, které výše uvedený 

krok ospravedlňují. 

 Fungování bulvárních médií a především to, jaká témata se vybírají, lze považovat 

za velmi citlivé a důvěrné informace, o kterých vydavatelství z pochopitelných důvodů 

nehovoří. Vzhledem k existenci specifického know-how, na němž média stojí, a vysoké 

konkurenci českého mediálního trhu, se lze domnívat, že by vedení výzkumníkovi 

                                                 
113 Šlo o časopisy Spy a Čas pro hvězdy, ve kterých autor pracoval v období srpen 2013 až únor 2015 
114 Sedláková 2014, str. 252 
115 Sedláková 2014, str. 252-253 
116 Trampota, Vojtěchovská 2010, str. 76 
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nedovolilo volné zapojení do chodu redakce s vědomím, že o tom vznikne odborná práce. 

Český mediální trh je navíc velmi malý a také je znám svou personální fluktuací, takže 

je velmi časté, že bývalí spolupracovníci se po čase opět sekávají v jiné redakci. Eliminovat 

osobní či citové vazby, jak o nich hovoří Trampota a Vojtěchovská, je tedy téměř nemožné. 

Ve stejné části nicméně autoři hovoří o tom, že možnost nechat se zaměstnat jako 

redaktor, tedy utajené pozorování, je jedním ze dvou relevantních postupů, které lze 

využít.117 Sedláková navíc u aspektu neosobního vztahu k redakci uvádí, že jde 

„o doporučení, které můžeme a nemusíme v konkrétním případě zohlednit.“118  

Autor této práce považuje za důležité zmínit, že záměr vypracovat výzkum na téma 

„Konstrukce mediálních celebrit“ vznikl ještě předtím, než v bulvárním médiu začal 

pracovat, a to konkrétně v první polovině roku roku 2013. Tehdy totiž studoval obor 

Mediální studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v červnu mu byl 

schválen projekt magisterské diplomové práce týkající se totožného tématu, které následně 

zpracovával v rámci dalšího studia na Fakultě sociálních věd Univezity Karlovy. Nelze tedy 

metodu zúčastněného pozorování považovat za retrospektivní, autor totiž v době svého 

působení ve vydavatelství Bauer Media již studoval a připravoval tuto konkrétní práci.119 

4.1.2 Zpracování dat 
Součástí zúčastněného pozorování je systematické vedení poznámek o pozorovaných 

skutečnostech a následné analytické vyhodnocení. Cílem analýzy je porozumění 

zkoumanému fenoménu.120 Autor si v průběhu svého zaměstnání jako novinář periodika vedl 

poznámkový deník, v rámci něhož zaznamenával především zobecňující poznatky týkající 

se fungování redakce a rutinního rozhodování o podobě publikovaného obsahu. Získané 

poznatky jsou nedílnou součástí této práce a jsou dle potřeby včleněny do praktické části 

této práce. 

4.2 Hloubkové rozhovory 
V souvislosti s přípravou práce bylo uskutečněno několik osobních rozhovorů, jejímž 

cílem byl především hlubší vhled do zkoumané problematiky. Informace získané v rámci 

zúčastněného pozorování jsou sice komplexní, autor však považoval za vhodné konfrontovat 

                                                 
117 Trampota, Vojtěchovská 2010, str. 76 
118 Sedláková 2014, str. 276 
119 V této souvislosti je rovněž korektní zmínit, že vedení redakce o obecném záměru autora napsat tuto práci 
vědělo. O konkrétní podobě realizace výzkumu nicméně informováno nebylo.  
120 Trampota, Vojtěchovská 2010, str. 79-80 



32 
 

je se zkušenostmi osob, které v rámci bulvárních médií a showbyznysu působí déle. 

Vzhledem k omezenému množství odborných publikací zabývajících se problematikou 

celebrit byly informace z rozhovorů využity také v rámci přípravy teoretické části práce.   

Cílem rozhovoru s Denisou Kasl Kollmanovou (dnes Hejlovou), vedoucí katedry 

marketingové komunikace FSV UK, bylo získat některé specifické zkušenosti, které využila 

v rámci své práce o utváření obrazu soukromého života politiků v médiích. Zároveň má 

Kollmanová rozsáhlé znalosti v oblasti marketingu a PR celebrit. V tomto kontextu byl 

veden rozhovor také s producentem a PR manažerem Janisem Sidovským, který má 

zkušenosti s mediálním zastupováním celebrit a související komunikací s médií. Za účelem 

získání informací o specifikách a fungování českých bulvárních médií byl osloven Radek 

Lain, současný šéfredaktor deníků Blesk a Aha!, a Jiřina Pavlíková, bývalá dlouholetá 

šéfredaktorka časopisu Rytmus života. Unikátní vhled do vztahů médií a celebrit poskytl 

také rozhovor s Monikou Štikovou, matkou Ornelly Štikové, která je předmětem zkoumání 

této práce. Rozhovory byly vedeny v průběhu období červenec 2013 až říjen 2015, rozhovor 

s Lainem je z února 2017.  

Ve všech případech lze interview rozdělit na dvě část – formální se záznamem 

na diktafon a neformální. S ohledem na citlivost tématu probíraného v rámci této práce byly 

některé důležité informace řečeny neformálně mimo záznam. Autor s těmito informacemi 

pracuje, a to selektivně. Pokud respondent výslovně řekl, že by konkrétní informace neměla 

být spojována s jeho jménem, autor toto přání respektuje. U dalších informací, která 

tato omezení nemají, autor v konkrétních případech uvádí, že šlo o neformální část. Zvukové 

záznamy formálních částí rozhovorů jsou přílohou této práce. 

4.3 Dílčí změna metody zpracování 
 V průběhu zpracování této práce došlo k dílčí změně využité metody. Autor práce 

původně v rámci teze diplomové práce předpokládal, že při zkoumání problematiky bude 

ve větším rozsahu využita kvalitativní analýza mediálních obsahů, přičemž v rámci toho 

budou identifikovány rutiny mediální práce. Nakonec toto kvalitativní zkoumání využil, ale 

pouze dílčím a doplňkovým způsobem. Primárně byla využita metoda zúčastněného 

pozorování, protože autor usoudil, že bude pro potřeby této práce vhodnější a přinese 

konkrétní výsledky. Využití hloubkových rozhovorů bylo plánováno od začátku a tento 

záměr zůstal zachován. Celkem bylo uskutečněno pět rozhovorů.  
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4.4 Výzkumné otázky a hypotézy 
 Cílem této práce je analyzovat proces konstrukce mediálních celebrit v českém 

kontextu. Měla by proto odpovědět na následující otázky: 

1. Jakým způsobem se v Česku vytvářejí celebrity? 

2. Jaké aspekty a okolnosti tento proces ovlivňují? 

Za tímto účelem autor práce stanovil následující hypotézy, které budou ověřovány: 

1. Konstrukce mediální celebrity je kontinuální proces, do něhož zasahuje řada 

okolností a třetích stran. 

2. Bulvární média při tvorbě mediálních obsahů o celebritách využívájí specifické 

rutinní postupy, které se v čase opakují. 

3. Míra mediální publicity v případě uměle vytvořených celebrit se v čase mění. Lze 

ji však ovlivňovat díky znalostem fungování médií a komunikaci s nimi. 
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5. Konstrukce mediálních celebrit 

Následující dvě kapitoly reflektují fenomén cíleného vytváření celebrit umělého 

charakteru, tedy konstrukci celebrit, a to v českém kontextu. Jde o praktickou část práce, 

v rámci níž jsou identifikována základní východiska pro jejich vznik a rutinní postupy, které 

média využívají. Tato kapitola odpovídá na následující otázky: 

1. Na základě čeho se média rozhodují, zda budou o někom informovat? 

2. Jaké aspekty jsou určující, zda se osoba stane celebritou? 

3. Jaké postupy média využívají při informování o celebritách? 

 Informace a zobecňující definice vycházejí primárně ze dvou znalostních rovin. 

Předně jde o množinu informací a zkušeností, které autor získal v rámci svého působení 

na redaktorské pozici v bulvárním a společenském týdeníku. Druhým zdrojem praktických 

informací jsou rozhovory se zkušenými představiteli bulvárních médií a osobností, které 

v showbyznysu působí nebo se jeho problematice věnují.  

5.1 Důvody pro vznik celebrity 
Média nezačnou o někom psát bez předchozího uvážení a zhodnocení všech 

souvisejících aspektů. Při rozhodování, zda bude výhodné či nevýhodné věnovat úsilí 

při přípravě mediálního obsahu o někom, kdo se doposud v médiích neobjevoval, 

lze identifikovat dvě hlavní důvodové roviny – příběh a mediálně atraktivní okolnost. Velmi 

významná je také sledovanost televizních pořadů. Všechny roviny se zpravidla prolínají 

a jejich konkrétní vymezení je tedy spíše teoretické.  

5.1.1 Příběh 
Příběh je základním určujícím aspektem, který rozhoduje o tom, zda se někdo stane, 

či nestane celebritou. Publikum totiž podle McQuaila mnohem více přitahují příběhy 

ze života než zpravodajství o politice, ekonomice a společnosti. Dokonce připouští, že tyto 

příběhy jsou „kladným přínosem k demokratické komunikaci“121, přičemž „většina 

mediálních obsahů tím či oním způsobem vypráví příběhy, které na sebe berou poměrně 

šablonovité a předvídatelné formy.“122 

                                                 
121 McQuail 2009, str. 388 
122 McQuail 2009, str. 392 
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Hlavní funkcí vyprávění je porozumění, přičemž se tak děje dvěma způsoby: 

„spojováním akcí a událostí do logických celků provázaných souslednými nebo příčinnými 

vazbami,“123 nebo užíváním ustálených a rozpoznatelných prvků či osob. „Vyprávění 

pomáhá prostřednictvím lidských motivů logicky spojovat zlomkovité výjevy, ať již fiktivní, 

nebo realistické.“124  

 Příběhy ze života celebrit v tomto kontextu plní ve společnosti důležitou funkci. 

Příjemci mediální příběhy vnímají a následně promítají do svých vlastních životů. Jiným 

slovy, lidé se s příběhy do značné míry ztotožňují, ať už negativně nebo pozitivně. Daniel 

Köppl tvrdí, že důležitou složkou příběhu je také voyerismus, který čtenářům přináší zábavu 

a potěšení.125 

Podle Laina hraje příběh naprosto zásadní roli při rozhodování, zda médium bude 

o někom informovat. „Příběh je nejdůležitější složka. Vždycky se musíte chytnout nějaké 

linky, kterou čtenářům nebo divákům vyprávíte. Přes příběh udržujete jejich pozornost, tím 

že se tam stále děje něco nového, jsou tam zvraty, ať se to týká rodiny, soukromí nebo 

veřejného fungování. Čtenáři chtějí být překvapováni a dozvídat se něco nového. Navlíkáte 

jednotlivé korálky.“126 

Lain je zároveň přesvědčen, že vytvořit v současné době celebritu takzvaně „z nuly“ 

je prakticky nemožné. V 90. letech měla podle něj takovou sílu zejména televize Nova, která 

toho dosáhla díky vysoké sledovanosti svých pořadů. Dnes je však pozornost publika 

rozptýlena, a to zejména v souvislosti s rozšířením internetu. Silný příběh nicméně 

podle Laina může tento problém do určité míry překonat: „Vždycky musíme mít nějaký 

příběh, který pozornost upoutá.“127     

5.1.2 Mediálně atraktivní okolnost 
Nadměrné množství informací a podnětů, které míří na konzumenty médií, je realitou 

současnosti. „V klipovitém roztříštěném sledování mediálního nekonečna protkaného 

rozptylující reklamou je zoufale těžké udržet pozornost čtenáře, diváka, posluchače 

a přesvědčit ho, že soustředění se na právě námi předkládaný tok informací pro něj má 

smysl. Zvlášť když na něj tímto způsobem permanentně křičí tisíce dalších producentů 

obsahu, jeho známí na Facebooku a Twitteru a kdokoliv v jeho mobilu či e-mailu.“128 

                                                 
123 McQuail 2009, str. 392 
124 Tamtéž 
125 Köppl, Daniel. „Proč Iveta prodává.“ Týden, 15. 7. 2013, str. 38 
126 Osobní rozhovor s Radkem Lainem 
127 Osobní rozhovor s Radkem Lainem 
128 Simkanič 2014, str. 27 
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Upoutání pozornosti je v tomto ohledu velmi zásadní a vedle příběhu představuje 

silný motiv, proč se mohou média zaměřit i na osobu, která není slavná. Lze identifikovat 

několik základních mediálních okolností, které získávají pozornost: 

 Televizní show – Velmi často dochází k mediálnímu proslavení tím, že se osoba 

zúčastní některého z řady zábavních televizních pořadů. Jde o reality show 

(Vyvolení, Farmář hledá ženu), talentové show (Česko-Slovensko má talent, 

Česko hledá Superstar) nebo jiné typy pořadů a soutěží, které od začátku tisíciletí 

pravidelně realizují české televize.  

 Třetí osoba – Osoba se může dostat do mediálního povědomí díky vztahu 

s veřejně známou osobností nebo celebritou. Velmi často jde o partnerský nebo 

milostný vztah, který může mít i negativní rovinu (například nevěra). Příkladem 

je manželka Karla Gotta Ivana nebo Veronika Kopřivová, která je od roku 2016 

partnerkou Jaromíra Jágra.129 

 Emotivní událost – Událost nebo čin, prvoplánově vyvolávající pozitivní 

či negativní emoce, mohou aktéry mediálně proslavit. Významný mediální 

prostor, a to jak bulvárních, tak seriózních médií, si například získal pár, který 

přivedl na svět paterčata. Česká televize o rodině dokonce natočila dokumentární 

seriál.130 

 Kriminální aspekt – Vykonání mediálně atraktivního kriminálního činu 

je relevantním způsobem, jak na sebe upoutat pozornost médií a stát se celebritou. 

Například Lukáš Nečesaný, který byl odsouzen za pokus o vraždu, s médii 

dokonce aktivně komunikoval.131 Příkladem celebrity s kriminálním aspektem je 

také Jiří Kajínek.    

 Sport – Mediální celebritou, na kterou se zaměří i bulvární média, se může stát 

i sportovec. Typickým příkladem významné sportovní celebrity je Jaromír Jágr, 

opakovaně se však objevují i nové, byť intenzivní zájem o ně je krátkodobý. 

Příkladem dočasného enormního zájmu nejen sportovních médií je Eva 

                                                 
129 (top). „Jágrova nová přítelkyně: Vše o jejich seznámení!“ Aha.cz, 9. 10. 2017 (online). Dostupné z: 
http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/116695/jagrova-nova-pritelkyne-vse-o-jejich-seznameni.html 
(10. 4. 2017) 
130 Paterčata: To byl rok! [televizní pořad]. Česká televize – ČT1, 3. 12. 2014, 20:30. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10655291123-patercata (10. 4. 2017) 
131 Viz např.: (ljš). „Poslední rozhovor s Nečesaným na svobodě: Až potkám za mřížemi Fundu, tak...“ 
Blesk.cz, 7. 10. 2016 (online) Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/422753/posledni-
rozhovor-s-necesanym-na-svobode-az-potkam-za-mrizemi-fundu-tak.html (10. 4. 2017) 
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Samková, která získala zlatou medaili na Zimních olympijských hrách 2014 

v Soči.132    

 Politika – Osobní život politiků a političek je běžnou součástí mediálního zájmu. 

Komplexně se této problematice ve své práci věnuje Denisa Kasl Kollmanová.133  

 Jiné aspekty – Netradiční či atraktivní událost, čin, životní zkušenost nebo 

prožitek, které mají potenciál oslovit širokou veřejnost, mohou hrát roli 

v upoutání pozornosti médií. Zmínit lze například Ladislava Ziburu, který 

se do médií dostal díky svému velmi netypickému vystoupení v televizní 

soutěži AZ-kvíz.134 

5.1.3 Sledovanost televizních pořadů 
Bulvární média pravidelně monitorují sledovanost televizních pořadů napříč 

stanicemi. Cílem je identifikovat divácky nejúspěšnější pořady a na základě toho potom 

osobnosti, o kterých je možné informovat. Radek Lain k tomu říká: „Každý den 

kontrolujeme, jaký seriál nebo pořad má jakou sledovat, a podle toho se snažíme odhadnout 

zájem obecenstva. Lidé fungují tak, že když se na něco koukají v televizi, tak si další den 

o tom nebo o protagonistovi chtějí přečíst v novinách.“135 

Tuto skutečnost potvrzuje i autor této práce. V době, kdy pracoval v redakci 

společensko-bulvárního týdeníku v rámci vydavatelství Bauer Media, dostával každý týden 

e-mailem přehled nejsledovanějších pořadů. Jejich představitelé, tedy herci nebo účinkující, 

pak byli předmětem zájmu v rámci redakčních porad. Vedení redakce požadovalo, 

aby redaktoři přinášeli témata článků nebo rozhovory zaměřené primárně na tyto celebrity. 

Monitoring má dvě roviny. V té první je pozornost soustředěna na stávající celebrity, 

které v pořadech vystupují. Média se na základě úspěšnosti těchto pořadů rozhodují, do jaké 

míry budou o jednotlivých celebritách psát. Druhou rovinou jsou doposud neznámé osoby, 

které díky televizním pořadům získají popularitu. Jde primárně o účastníky zábavních 

pořadů či reality show, kteří se díky účinkování stávají novými celebritami (celebutante).   

                                                 
132 Srov. např.: Stehno, Bohuslav – Pošmura, Ladislav. „Na prkně je Eva Samková dračice, ve třídě však byla 
premiantka.“ iDNES.cz, 18. 2. 2014 (online). Dostupné z: http://hradec.idnes.cz/snowboardcrossarka-eva-
samkova-dno-/hradec-zpravy.aspx?c=A140218_2035535_hradec-zpravy_kvi (10. 4. 2017) 
133 Kollmanová 2010 
134 Viz např.: Bíč, Jindřich. „Sabotér z AZ-kvízu Zibura o putování: Muslim mi uvolnil postel, sám spal na 
zemi.“ Blesk.cz, 28. 9. 2015 (online). Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-
celebrity/345592/saboter-z-az-kvizu-zibura-o-putovani-muslim-mi-uvolnil-postel-sam-spal-na-zemi.html 
(10. 4. 2017) 
135 Osobní rozhovor s Radkem Lainem 
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5.2 Rutiny v mediální praxi 
Při rozhodování o tom, které celebrity se v novinách či časopise objeví a v jakém 

rozsahu, rozhodují všechny výše uvedené důvody, tj. příběh, mediální okolnost 

i sledovanost. Velmi často dochází k prolínání a nabalování důvodů. Pokud například 

účastník televizní soutěže nebo reality show s vysokou sledovaností vzbudí pozornost 

veřejnosti, začnou o něm média informovat a zároveň začnou zprostředkovávat životní 

příběh tohoto účastníka, tj. začnou psát o jeho životě, rodině a lidech v jeho okolí.  

5.2.1 Rozhodování 
Neexistují univerzální pravidla či vzorce, které by média využívala při rozhodování 

o tom, o kom a v jaké míře budou informovat. Lze však identifikovat určité rutiny, které 

se v novinářské práci vyskytují. Zde je popis jedné ze standardních redakčních porad 

společensko-bulvárního týdeníku Čas pro hvězdy, které se autor práce zúčastnil jak řadový 

redaktor. Zápis je součástí poznámek, které byly vytvořeny v rámci výzkumu: 

Porada 2. prosince 2014. Po výzvě editora předkládají jednotliví redaktoři témata 

pro další vydání. Diskuse s šéfredaktorkou a editorem se točí primárně kolem dvou 

hlavních aspektů – nakolik je osobnost známá a zda se momentálně objevuje 

na televizních obrazovkách. Například můj návrh emotivního příběhu Ljuby Krbové 

o jejím dlouholetém manželství je vyhodnocen jako atraktivní (na titulní stranu), 

protože se pravidelně objevuje v seriálu Ulice, který sleduje v průměru více 

než milion lidí. Svou roli hraje rovněž to, že se v časopise delší dobu neobjevila 

a zároveň ji neměly v uplynulých týdnech na titulní stránce jak obdobné časopisy 

z našeho vydavatelství, tak ani časopisy z těch konkurenčních (Empresa Media 

a RF Hobby). Velká diskuse se vede o tom, zda a v jaké podobě dát jako hlavní téma 

na titulní stranu Libuši Šafránkovou. Ta vždycky funguje a v těchto dnech do médií 

unikly informace, že je s vážnými zdravotními problémy v nemocnici, spekuluje 

se dokonce o rakovině. Vzhledem k tomu, že je dostupné velmi malé množství 

informací o skutečném stavu Šafránkové, je nakonec rozhodnuto o tom, že hlavní 

článek čísla bude pojat spíše v obecné rovině, důraz bude kladen na to, že spolu 

s Abrhámem žijí v idylickém manželství několik desítek let a nyní jejich životní 

pohodu nečekaně zasáhne osudová zkouška v podobě vážné nemoci. 

Diskuse o směřování tématu: 

(…) 
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Editor: O nemoci toho moc nevíme, takže to nemůžeme stavět na tomhle. 

Dvoustránkový text bychom na tom neutáhli. 

Redaktor 1: Podle Blesku jí odebrali část plíce. To bude rakovina. Co to postavit 

na tom? Že to bude těžký boj… 

Editor: To už si všichni přečetli. Musíme to posunout dále. Tohle neberu. 

Redaktor 1: Jenže o tom nic nevíme. Můžeme jen spekulovat. Nebo zavolat 

Abrhámovi a zeptat se ho, jak se cítí. 

Redaktor 2: Rozhovor nedal ani Blesku. Můžeme to zkusit, ale spíš by to mělo být 

něco nadčasovějšího. 

Šéfredaktorka: Soustřeďme se na jejich vztah. To lidi zajímá. Co teď prožívají… 

Něco takového má v rodině skoro každý. 

Redaktor 2: Jsou spolu 38 let… 

Šéfredaktorka: to je přesně ono. Emoce, zoufalost, boj, naděje. To tam musíme 

dostat. Představme si Abrháma, na co teď myslí. Ti dva jsou naprosto propojení a teď 

hrozí, že o svou milovanou ženu přijde. Čeká ho zkouška, musí být trpělivý. Zavoláme 

psychologa a zeptáme se, co teď oba prožívají. 

Redaktor 2: To si vezmu na starost. 

Editor: Dobře. Pak zkusíme volat syna. Třeba něco řekne. Uvidíme. Stačí nám i dvě 

slova. To tam napíšeme. Ale jinak jedeme dojemný příběh těžké životní zkoušky, která 

zasáhla jejich vztah. 

Šéfredaktorka: Na hlavní fotce musí být oba. Šťastní, spokojení. Bude to kontrast 

té nemoci. Ale nemoc na titulu, to by lidi vyplašilo. Oni nechtějí o Šafránkovou přijít, 

milují ji. Takže ten článek nebude o nemoci, to jen okrajově. Bude o tom, 

jak je obdivuhodné, že jsou 40 let spolu. A co je asi čeká. 

(…) 

V rámci rozhodování o tom, zda a v jaké podobě se Šafránková a Abrhám objeví 

na titulní straně časopisu, hrály významnou roli dva důvody: jejich příběh měl aktuální vývoj 

v podobě nečekané nemoci136 a zároveň šlo o populární herce, jejichž filmy nebo seriály 

                                                 
136 Léblová, Kristýna – Remešová, Michaela. „Vážná nemoc Libušky Šafránkové: Odebrali jí část plíce!“ 
Blesk.cz, 29. 11. 2014 (online). Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-
celebrity/288628/vazna-nemoc-libusky-safrankove-odebrali-ji-cast-plice.html (10. 4. 2017) 
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dlouhodobě vykazují vysokou sledovanost. Například pohádku Tři oříšky pro Popelku dne 

24. prosince 2016 sledovalo 2,56 milionů diváků.137 

Finální titulní strana vydání z 9. prosince 2014 vypadala následovně: 

 
Obrázek 1: Čas pro hvězdy, 9. 12. 2014 

 Podobně probíhá diskuse ohledně výběru témat, která se týkají méně známých 

či neznámých osob. Rozhodující není pouze to, nakolik je osoba či celebrita známá, 

ale zároveň nakolik je atraktivní příběh, jaký má již sledovaný příběh nový vývoj či to, zda se 

zrovna osoba či celebrita vyskytuje v televizi. Autor práce identifikoval následující 

okolnosti, kdy byl předkládaný článek vedením zamítnut: 

 celebrita, která se více než rok neobjevila v rámci atraktivního a sledovaného 

televizního pořadu, 

 celebrita, která se objevuje v televizním pořadu s nízkou sledovaností, 

 celebrita, u které nelze identifikovat aktuální vývoj v osobním životě, 

 mediálně známá osoba ze skončené reality show, která má aktuální vývoj 

v osobním životě, ale tento vývoj není dostatečně atraktivní, 

 mediálně známá osoba ze skončené talentové televizní show, která měla aktuální 

vývoj pouze v oblasti kariéry, ale nikoliv v osobním životě, 

                                                 
137 ČTK. „Na Štědrý den si nejvíc diváků vybralo pohádku Pravý rytíř.“ Ceskenoviny.cz, 25. 12. 2016 
(online). Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/na-stedry-den-si-nejvic-divaku-vybralo-pohadku-
pravy-rytir/1430965 (10. 4. 2017) 
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 celebrita, která má atraktivní aktuální vývoj v osobním životě, ale v minulosti její 

umístění na titulní stranu časopisu neoslovilo čtenáře. 

5.2.2 Aktualizační aspekty 
 Redakční práce v rámci bulvárních médií je v případě informování o celebritách 

zaměřena primárně na to, aby mediální obsah oslovil co nejširší publikum a měl velký dosah. 

Pokud má materiál o konkrétní osobě či celebritě úspěch, velmi často se objeví snaha přinést 

pokračování. Nejčastěji se rozvíjí příběh. Jiřina Pavlíkova k tomu říká: „Je strašně důležité 

příběh kontinuálně udržovat, protože když popíšeš určitou část, musíš pokračovat. 

Je důležité neustále přinášet něco nového. Tím vytváříš nový kontinuální život, je to život 

člověka, který ale nemůžeme popsat v celkové denní objemnosti, ale můžeme neustále 

vyjímat jednotlivé věci a zpracovat je.“138 

 Lze identifikovat několik základních aktualizačních aspektů, které mohou příběh 

posouvat dále: 

 Informace ze soukromého života (zajímavá událost jakéhokoliv charakteru, 

týkající se osoby i rodiny nebo blízkého okolí) 

 Životní zlom (narození potomka, nemoc, finanční problémy, svatba aj.)  

 Konflikt (nevěra, partnerské či manželské problémy, konflikty v práci aj.) 

 Kontroverzní čin (čin, který vybočuje z konzervativního vnímání publika, 

například kontroverzní umělecký počin, nebo nečekaný partnerský vztah aj.)  

 Vizuálně atraktivní či emotivní událost (nahota, tetování, plastická operace, 

změna vzhledu aj.) 

 Photo op139 

 Tyto aspekty se využívají při informování o celebritách i při informování o osobách, 

které se celebritami teprve stávají. V druhém případě fungují aktualizační aspekty jako 

stavební prvky při konstruování nových celebrit. Jinými slovy to znamená, že kontinuálním 

informováním o životě konkrétní osoby dochází k jejímu mediálnímu proslavení do té míry, 

že může získat status celebrity. 

 Pokud nejde o nejvýznamnější celebrity, jejichž příběh média sledují dlouhodobě, 

trvá zájem o osoby a méně významné celebrity zpravidla řádově týdny až měsíce. 

                                                 
138 Osobní rozhovor s Jiřinou Pavlíkovou 
139 Jde o plánovanou mediální událost, jejímž cílem je vytvořit fotografie konkrétní osoby či osob za určitých 
okolností. V případě celebrit může jít také o domluvené paparazzi fotografie.  



42 
 

Podle Radka Laina se po této době vyčerpá příběh a zároveň se objeví nový objekt zájmu, 

který upoutá pozornost médií: „Většinou jedete v nějakých měsíčních intervalech, měsíc, dva 

měsíce a je to vyčerpané.“140 

 Média v tomto ohledu velmi často kopírují cykly televizních pořadů, které se vysílají 

v jarním nebo podzimním schématu. Platí to pro herecké celebrity, které účinkují v pořadech 

nebo seriálech, ale také pro účastníky televizních soutěží nebo reality show.  

 Autor práce má tuto zkušenost z doby, kdy působil v bulvárním týdeníku Spy. 

V průběhu srpna až listopadu 2013 televize Prima vysílala čtvrtou řadu reality show 

VyVolení a redakční pozornost byla v té době upřena na všechny výrazné či mediálně 

atraktivní soutěžící. Týdeník přinesl rozsáhlé rozhovory s pěti účastníky soutěže, z toho sám 

autor uskutečnil tři rozhovory.141 O dalších soutěžících se pravidelně informovalo, 

a to i po jejich odchodu z vily. Krátce po skončení soutěže opadl i aktivní zájem redakce 

o tyto účastníky. Až na výjimky142 se totiž neobjevily výrazné či atraktivní aktualizační 

aspekty, které by jejich osobní příběhy posouvaly dále.    

5.2.3 Testování zájmu 
 Důležitým nástrojem při práci bulvárních médií (tištěných i online) je permanentní 

testování čtenářské odezvy a následné přizpůsobování obsahu. Testování je tím častější, 

čím kratší je periodicita média. V případě týdeníků probíhá testování pravidelně každý týden 

a s větší intenzitou pak s odstupem několika měsíců v rámci tzv. focus groups.143 U deníků 

probíhá vyhodnocení v kratších intervalech a v případě online webu pak testování probíhá 

kontinuálně. 

 Například online web Blesk.cz neustále v reálném čase sleduje aktuální čtenost 

jednotlivých článků a pružně reaguje tím, že upravuje jejich pozici na hlavní domovské 

stránce (homepage). Pokud článek o nějakém tématu či osobě nezaujme, okamžitě je stažen 

z vizuálně atraktivní pozice a nahrazen jiným. Totéž platí o samotné mediální agendě, 

                                                 
140 Osobní rozhovor s Radkem Lainem 
141 Šlo o následující účastníky: Vladko Dobrovodský, Emil Zajac, Nikol Trojanová, Ladislav Jandík a 
Thomas Castello společně se svou milenkou. 
142 Určitou pozornost médií si dokázalo udržet několik málo účastníků čtvrté řady, jmenovitě Vladko 
Dobrovodský, Regina Holásková či Nikol Trojanová. V jejich případě bulvární média občas přinesou novou 
informaci z jejich života, ale zájem je okrajový. Srov. např.: Vinterová, Eliška. „Regina z Vyvolených v 
Prostřeno: Odložila roční dítě u silnice!“ Aha.cz, 8. 11. 2016 (online). Dostupné z: 
www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/126577/regina-z-vyvolenych-v-prostreno-odlozila-rocni-dite-u-
silnice.html (10. 4. 2017) 
143 V rámci svého působení ve vydavatelství Bauer Media byl autor práce seznámen s výsledky skupinové 
diskuse k časopisům Rytmus života, Pestrý svět a Čas pro hvězdy. S ohledem na povahu smlouvy ohledně 
mlčenlivosti však nelze pod hrozbou pokuty konkrétní závěry či data v rámci této práce publikovat.  
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kdy jsou úspěšná témata „natahována“ a vznikají nová pokračování, případně jsou 

tato témata dle potřeby směřována.144 

 Neustále se zároveň testuje zájem o nové, zpravidla uměle vytvořené celebrity. 

Zmíněný Blesk.cz publikoval několik článků145 o youtuberovi Mishovi (Michal Florian), 

který má na videoportálu YouTube.com přes 620 tisíc odběratelů a jeho videa pravidelně 

dosahují sledovanosti v řádu stovek tisíc až milionů.146 Přestože se Misha stal v rámci 

své videoprodukce celebritou, v případě bulvárních médií to nefungovalo. Lain tvrdí, že jde 

o součást procesu, který se neustále opakuje: „Zkusíte napsat jeden dva články, zjistíte, 

že dopad je minimální, a jdete od toho a hledáte jiné celebrity.“147 

 V  kontextu testování média běžně informují o osobách, které jsou určitým způsobem 

atraktivní, zároveň ale zatím nejde o celebrity. Pouze na základě zájmu diváků v kombinaci 

se všemi výše zmíněnými aspekty může dojít k vytvoření nové celebrity. 

 Testování probíhá také v rovině tematické. Není totiž podstatné pouze to, o kom 

se píše, ale také jakým způsobem. Lain uvádí konkrétní příklad, kdy v deníku Blesk došlo 

ke změně způsobu informování o konkrétní celebritě: 

„Markéta Plánková, když nastoupila do seriálu Ordinace, tak ze začátku hrála 

mrchu, a lidé si ji spojili s tím negativismem. Takže jakýkoliv pozitivní článek, který 

jsme o ní napsali, byl vesměs odmítaný. Když jsme o ni začali psát negativně, lidé 

ten obsah začali konzumovat. V průběhu let se charakteristika její postavy přetočila 

z negativna do pozitivna a my jsme tu linku museli následovat i v novinách, museli 

jsme to reflektovat. Dnes už o ní píšeme jen pozitivně.“148 

 V rámci svého působení v redakci bulvárních týdeníků i při rozhovorech 

s představiteli bulvárních médií narazil autor práce na limity toho, nakolik mohou média 

odhadovat úspěch konkrétních celebrit. Důsledkem tohoto aspektu nepředvídatelnosti 

a nahodilosti se testování odezvy rutinizovalo. V praxi proto redakce zkoušejí publiku 

předkládat co nejvíce celebrit a různého obsahu, a to s cílem, že odezvu bude mít pouze část. 

                                                 
144 Osobní rozhovor s Radkem Lainem (neformální část) 
145 Viz např.: (bop). „Youtuber Misha zpíval v redakci Blesku: Poslechněte si jeho League of Legends song.“ 
Blesk.cz, 25. 11. 2016 (online). Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-
celebrity/433217/youtuber-misha-zpival-v-redakci-blesku-poslechnete-si-jeho-league-of-legends-song.html 
(10. 4. 2017) 
146 YouTube kanál dostupný z: https://www.youtube.com/user/MishaCZLP/videos (10. 4. 2017) 
147 Osobní rozhovor s Radkem Lainem 
148 Osobní rozhovor s Radkem Lainem 
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5.3 Specifika českého trhu 
 Oproti zahraničním bulvárním médiím149 mají ta česká některá specifika, která 

do značné míry omezují prostor pro vznik nových celebrit. Zásadní odlišností je český trh, 

který je malý, konzervativní a do značné míry ovlivněn fungováním televize Nova v 90. 

letech, která byla schopna díky vysoké sledovanosti generovat vlastní celebrity. Dnes však 

česká média takovou sílu nemají. 150 „Češi jsou navíc hodně konzervativní a chtějí číst 

o lidech, které znají.“151 V důsledku toho se pak média soustředí spíše na již osvědčené 

celebrity, případně se od celebrit odklánějí. 

 V důsledku omezené velikosti publika, jehož důsledkem jsou nižší příjmy mediálních 

domů, je personální obsazení českých redakcí v porovnání se západními médií výrazně nižší. 

Zatímco například redakce deníku Blesk se pohybuje v nižších desítkách redaktorů, 

v případě britského tisku je to násobně více. Díky tomu se mohou novináři intenzivně a 

do hloubky věnovat konkrétním tématům a odhalením. Vyplývá to například z knihy Tabloid 

Girl z roku 2010.152 Napsala ji Sharon Marshall, která více než 10 let pracovala jako bulvární 

novinářka v britských médiích. 

 Marshall například popisuje, jak strávila celé dny jen tím, že se v utajení snažila 

dostat na natáčení seriálu a získat tak jakoukoliv informaci o hercích, případně čekala před 

domem celebrit, aby jim položila otázku.153 Podobně to funguje také v českém kontextu, 

ovšem v mnohem menší míře. Zpravidla jde jen o ty nejvýznamnější osobnosti 

a tyto „hlídky“ drží primárně fotografové (paparazzi) s cílem získat aktuální či kontroverzní 

fotografii. Příkladem těchto snah jsou například publikované fotografie nemocného Karla 

Gotta z jeho návštěv nemocnice v době, kdy média informovala o jeho boji s rakovinou.154 

Redakce však nemají prostor podobně se zaměřovat na méně významné celebrity. 

  

                                                 
149 Myšlena jsou především bulvární či bulvárně-společenská tištěná média v západních zemích, jako jsou 
Velká Británie, USA či Německo. 
150 Osobní rozhovor s Radkem Lainem 
151 Osobní rozhovor s Radkem Lainem 
152 Marshall 2010 
153 Tamtéž 
154 Srov. (lbp). „Exkluzivní foto: Karel Gott už zarůstá vousem! Vyslyšel rady lékařů“. Blesk.cz, 12. 4. 2016 
(online). Dostupné z: http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/386532/exkluzivni-foto-karel-
gott-uz-zarusta-vousem-vyslysel-rady-lekaru.html (10. 4. 2017) 
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6. Případ: Ornella Štiková 

„Když jsem byla malá, tak jsem chtěla být slavná.“155 (Ornella Štiková) 

 Proslavení Ornelly Štikové komplexně ilustruje způsob, jakým česká bulvární média 

mohou vytvářet nové celebrity. Tato kapitola předkládá rekonstrukci mediálního života 

Štikové, a to od první zmínky v médiích, přes vrchol mediálního zájmu až po jeho postupný 

úpadek. Zajímavé jsou v tomto případě zejména dvě skutečnosti: enormní rychlost, s jakou 

se Ornella začala v médiích masivně objevovat, a dlouhotrvající mediální zájem.   

6.1 Výskyt v médiích 
 Pro potřeby této práce byly analyzovány mediální výstupy v období červen 

2012 až červen 2014, které byly publikovány v denících Blesk a Aha!, v týdeníku Pestrý 

svět a také na online webech Super.cz a Revue iDNES.cz.156 

 
Obrázek 2: Výskyt Ornelly Štikové 

                                                 
155 Pološero: Na stránkách bulváru [televizní pořad]. Česká televize – ČT2, 25. 6. 2013, 21:50. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10318730018-polosero/213562222000013-polosero-na-strankach-
bulvaru 
156 K analýze byl využit mediální archiv společnosti NEWTON Media. 
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Ve sledovaném období celkem tato média publikovala 564 článků, z toho nejvíce jich vyšlo 

v srpnu 2012, kdy mediální zájem o Ornellu kulminoval (91 článků). Vysoký zájem 

se udržoval až do října 2012 (66 článků), potom začal postupně klesat. Krátkodobý vzestup 

počtu mediálních výstupů lze pozorovat také v březnu 2013 (47 článků), což byl měsíc, 

ve kterém Ornella porodila dítě. Šlo tedy o výrazný aktualizační aspekt jejího příběhu.157 

6.1.1 Nulový zájem a jeho růst 
 Ornella Štiková (později Koktová) byla až do roku 2012 neznámou osobou a žádné 

české médium o ní neinformovalo. První zmínka o ní se objevila v časopise Pestrý svět 

ve vydání z 28. 6. 2012 v článku „Předražená milenka“.158 V nepodepsaném článku 

se o ní hovoří jako o neznámé modelce, která by měla být milenkou Josefa Kokty, manžela 

moderátorky Gábiny Partyšové. Klíčová pasáž zní takto: 

„Podnikatel podle zákulisních zvěstí už víc než rok randí s Ornellou Štikovou (19). 

Sama sebe nazývá modelkou, na webu její údajné agentury o ní ovšem není zmínka. 

Blondýna je v Praze vyhlášenou firmou. Tu čest s ní měl např. Tomio Okamura (40). 

Někdejší studentka baletní konzervatoře tvrdí, že s ním půl roku chodila. Krasotinka 

přehání, namítá Čechojaponec. Jakmile prý zjistil, že jí jde jen o mamon, vztah 

utnul.159 

 Článek neměl příliš velkou odezvu, navíc v rámci něj nebyla Ornella přímo oslovena. 

Proto byl zlomový až ten následující, který vyšel o devět dní později v deníku Aha!. 

Šlo o rozhovor s Ornellou, ve kterém popisovala svůj milostný vztah s Koktou. 160 Iniciativa 

v této souvislosti přišla ze strany Ornelly, která sama o tomto vztahu média informovala. 

Šéfredaktor deníku k této významné iniciativě uvádí následující: 

„To, že se u nich něco děje, se začalo ukazovat na festivalu v Karlových Varech. 

Původní dějová linka byla taková, že fotografové nachytali Koktu s Olgou 

Menzelovou, jak se někde pusinkují, a začali pátrat po tom, jaký spolu mají vztah. 

Napsalo se o tom několik článků. A najednou naší redaktorce na jednom z večírku 

                                                 
157 Podobným významným aktualizačním aspektem byla svatba Ornelly v lednu 2015, která rovněž vzbudila 
široký zájem médií. Toto období už nicméně nezapadá do sledovaného úseku v rámci této práce.  
158 „Předražená milenka.“ Pestrý svět, 28. 6. 2012, str. 5. 
159 Tamtéž 
160 Holakovská, Petra – Léblová, Kristýna. „Tato žena tvrdí: Já jsem milenka Kokty.“ Aha!, 7. 7. 2012, str. 9 
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zaklepala na rameno úplně cizí holka a řekla: Vy furt píšete o tom, že Kokta 

má milenku Menzelovou, ale ona to není pravda, protože já jsem jeho milenka. Takto 

vznikl první rozhovor a příběh se začal odvíjet.“161 

 
Obrázek 3: Aha!, 7. 7. 2012 

 
Obrázek 4: Aha!, 7. 7. 2012 

                                                 
161 Osobní rozhovor s Radkem Lainem 
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 Deník tuto informaci rozvinul další den textem, ve kterém se na milenku dotázal 

přímo Kokty. Ten nepopřel, že ji zná, nicméně omítl, že by měli milostný poměr.162 

V následujících dnech informaci krátce převzala některé další média, například Instinkt163 

nebo web Super.cz164. Nicméně poté na několik týdnů zájem médií zcela opadl. 

6.1.2 Kulminace zájmu 
 Z pohledu mediálního zájmu a atraktivity byla zlomová nová informace, že je Ornella 

těhotná a otcem by měl být Kokta. Publikovaly ji deníky Blesk a Aha! dne 10. 8. 2012 

na základě rozhovoru s Ornellou. V deníku Aha! byla následující pasáž: 

„Kokta s Gábinou krátce po festivalu odjeli na dovolenou na Floridu, kde se snažili 

slepit pošramocené manželství. Pak ale přišla osudová esemeska od Ornelly, ve které 

mu sdělila, že čeká jeho děťátko! „Oznámila jsem mu to, když byl pár dní na Floridě. 

Byl úplně v šoku. Dávali jsme si pozor, ale on to neuhlídal, ujely mu nohy,“ vypráví 

Ornella, která je ve druhém měsíci těhotenství. A dodává, že i když děťátko nebylo 

plánované, přerušení těhotenství odmítá.165 

 Informaci převzala i další média a tímto se začal odvíjet komplexní příběh, v rámci 

něhož byl popisován rozpad manželství Gabriely Partyšové a Josefa Kokty a také těhotenství 

Ornelly. Počet publikovaných článků se výrazně zvýšil, protože novináři oslovovali všechny 

aktéry, kteří vývoj komentovali a vzájemně na svá vyjádření reagovali. 

 Příkladem je například jeden ze vzkazů Kokty, ve kterém vyzval Ornellu k potratu: 

„Samy víte, že se od doby, kdy jste mi sdělily, že čeká mé dítě, snažím vám dvěma vysvětlit, 

že je to šílenost a že Ornellu nemiluju, že si ji nevezmu a že by měla dítě dát pryč. Pokud 

by mělo být moje, tak i ze zdravotních důvodů, protože jsem v té době bral silné léky. 

Při tom není doporučeno otěhotnění partnerky v následujícím půlroku po užití.“166 Ornella 

mu prostřednictvím deníku Aha! vzkázala, že byla na gynekologické prohlídce a dítě 

je zdravé.167 Ve vydání o čtyři dny později uvedla, že je na něj velmi naštvaná, ale že si dítě 

                                                 
162 (kl). „Znám ji ale…“ Aha! Neděle, 8. 7. 2012, str. 7 
163 Štiplová, Olga. „Penetrace Olgy Path Štiplové.“ Instinkt, 12. 7. 2012, str. 54. 
164 Wolfová, Gabriela. „Podívejte se, jak vypadá: Milenka manžela Partyšové poprvé po skandálu na 
veřejnosti.“ Super.cz, 22. 7. 2012 (online). Dostupné z: https://www.super.cz/13400-podivejte-se-jak-
vypada-milenka-manzela-partysove-poprve-po-skandalu-na-verejnosti.html 
165 (pet). „Jeho údajná milenka Ornella (19): Pepo, čekám tvoje dítě!“ Aha!, 10. 8. 2012, str. 8 
166 Šeflová, Saša. „Drsný vzkaz Kokty Ornelle: Šlo jen o sex, jestli jsi těhotná, dej dítě pryč!“. Super.cz, 13. 
8. 2012 (online). Dostupné z: https://www.super.cz/14116-drsny-vzkaz-kokty-ornelle-slo-jen-o-sex-jestli-jsi-
tehotna-dej-dite-pryc.html (10. 4. 2017) 
167 (pet). „Kokta oplácí: »Dej to pryč, nemiluju tě!«“, Aha!, 14. 8. 2012, str. 9 
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ponechá: „Momentálně to vypadá, že to dítě budu vychovávat já, za pomoci mé rodiny. 

A že budu žít v našem rodinném domě. Máma se sama nabídla, takže určitě by mě v tom 

nenechali samotnou.“168 Podobných mediálních výměn mezi hlavními aktéry proběhlo 

několik a týkaly se jak těhotenství, tak později rodinných vztahů. 

 V průběhu srpna se v článcích začali objevovat také rodiče Ornelly, Monika a Michal 

Štikovi. Média současně začala informovat také o denním životě celé rodiny. 

Dne 25. 8. 2012 například deník Aha! publikoval rozsáhlý dvoustránkový článek o tom, 

že rodina odjela na dovolenou do Bulharska: „Famílie Štikových konečně po odbavení 

vkročila do bezcelní zóny, kde nastoupili na palubu letadla a odletěli vstříc Balkánskému 

poloostrovu pro tolik vytoužený odpočinek.“169 

 Srpen 2012 byl z podhledu počtu publikovaných článků nejvýraznější, 

ve sledovaných médiích vyšlo celkem 91 článků. Ode dne oznámení těhotenství Ornelly 

až do konce srpna vyšel v těchto médiích s výjimkou neděle 26. 8. každý den minimálně 

jeden článek, ve kterém Ornella figurovala. Tento kontinuální zájem pokračoval 

i v následujících dvou měsících, kdy bylo publikováno 48 (září) a 66 článků (říjen). 

 V průběhu listopadu až ledna zájem médií mírně poklesl, nicméně Ornella se i nadále 

ve sledovaných médiích pravidelně objevovala. K opětovnému zvýšení zájmu došlo 

v březnu 2013, kdy Ornella porodila syna Quentina. 

 O porodu informovala všechna sledovaná média, celkem v tento měsíc publikovala 

47 článků. Blesk tuto informaci vybral jako hlavní téma na titulní stránku s textem: „Konec 

všem dohadům. Quentin, který přišel včera na svět, Josefa Koktu (55) podobou nezapře.“170 

Vše doplnila velká fotografie syna (viz následující strana). 

 Porod se zároveň stal mediální událostí v podobě photo-op, kdy novináři 

před nemocnicí čekali na propuštění Ornelly. Server Revue iDNES k této události napsal: 

„Dvacetiletá Ornella Štiková si ve středu dopoledne z pražské podolské porodnice odvezla 

domů syna Quentina. Odjezd byl ve velkém stylu a na maminku s dítětem čekala 

limuzína.“171 Součástí textu byly fotografie i video zobrazující Ornellu s dítětem v náručí 

a její nástup do limuzíny. 

                                                 
168 Holakovská, Petra. „Dítě budu vychovávat já.“ Aha!, 18. 8. 2012, str. 5 
169 (jh). „Výprava Štikových na Balkán.“ Aha!, 25. 8. 2012, str. 2 
170 „Je to celý Kokta.“ Blesk, 16. 3. 2013, str. 1 
171 Zárodňanský, Rastislav. „VIDEO: Ornella si Quentina odvezla limuzínou. Je to můj princ, říká“.  
Idnes.cz, 20. 3. 2013 (online). Dostupné z: http://revue.idnes.cz/ornella-stikova-ojdela-z-porodnice-
limuzinou-foc-/lidicky.aspx?c=A130320_115458_lidicky_zar (10. 4. 2017) 
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Obrázek 5: Blesk, 16. 3. 2013 

6.1.3 Fáze úpadku 
 Období po porodu bylo charakteristické nižším, ale kontinuálním zájmem o Ornellu 

a jejího syna. Sledovaná média v následujících čtyřech měsících po porodu publikovala 

vždy 20 až 30 článků, které se zaměřovaly z velké části na informování o mateřství. 

Šlo primárně o články, které příběh Ornelly nebo jejího okolí neposouvaly dále. Příkladem 

je například článek webu Super.cz s titulkem „Má charisma po tatínkovi? Mrkněte, jaký 

roztomilý kukuč umí vykouzlit malé „Kokťátko“ Ornelly“172, v rámci kterého byly 

publikovány fotografie Quentina, které Ornella zveřejňovala na sociální síti. V tomto případě 

byl součástí i zábavně-spekulativní text: „Zatím to vypadá, že je Quentin celý po svém 

taťkovi Pepovi a až vyroste, jistě nebude mít nouzi o nápadnice.“173 Podobného charakteru 

                                                 
172 Veškrnová, Anna. „Má charisma po tatínkovi? Mrkněte, jaký roztomilý kukuč umí vykouzlit malé 
„Kokťátko“ Ornelly“. Super.cz, 7. 5. 2013 (online). Dostupné z: https://www.super.cz/171526-ma-charisma-
po-tatinkovi-mrknete-jaky-roztomily-kukuc-umi-vykouzlit-male-koktatko-ornelly.html (10. 4. 2017) 
173 Tamtéž 
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byl i článek informující o tom, že Quentin snědl svou první přesnídávku174, nebo článek 

o tom, že „roste jako z vody“ a přibírá.175 

 Postupně se tato méně výrazná témata vyčerpala a přestaly se objevovat aktualizační 

aspekty či mediálně atraktivní události, které by opodstatnily publikování nového článku. 

Od srpna 2013 se proto Ornella v rámci sledovaných médií objevovala velmi omezeně. 

 Výjimkou byla série textů webu Super.cz o probíhajícím konfliktu mezi Ornellou, 

jejím partnerem a matkou Monikou,176 případně spekulace o tom, že by Ornella mohla 

vystoupit v televizní reality show VyVolení.177 Deník Blesk zase v průběhu ledna 2014 

publikoval sérii článků o tom, jak redakce pátrala po rodině Štikových, která nečekaně 

opustila svůj dům. V prvním z článků se mimo jiné objevilo následující: „Byla jich plná 

média, a teď je najednou ticho po pěšině. Rodina Štikových zmizela z luxusního domu 

za Prahou jako pára nad hrncem!“178  

 Červen 2014 se stal prvním měsícem, kdy sledovaná média o Ornelle nepublikovala 

žádný článek. Šlo o kontinuálních 24 měsíců, kdy se v médiích objevovala. V následujícím 

období, které již není v rámci této práce sledováno, média o Ornelle a její rodině informovala 

nesystematicky a nárazově, a to podle atraktivity aktuálního dění. 

  

                                                 
174 Veškrnová, Anna. „Upatlaný Quentin Kokta baští jako o život: Ornella se pochlubila, jak její Otesánek 
papá svou první přesnídávku“. Super.cz, 10. 7. 2013 (online). Dostupné z: https://www.super.cz/188399-
upatlany-quentin-kokta-basti-jako-o-zivot-ornella-se-pochlubila-jak-jeji-otesanek-papa-svou-prvni-
presnidavku.html (10. 4. 2017) 
175 Veškrnová, Anna. „Buclaté tvářičky a dvě bradičky: Ornella se pochlubila roztomilým synem Quentinem. 
Je to celý táta Pepa!“. Super.cz, 23. 10. 2013 (online). Dostupné z: https://www.super.cz/216495-buclate-
tvaricky-a-dve-bradicky-ornella-se-pochlubila-roztomilym-synem-quentinem-je-to-cely-tata-pepa.html (10. 
4. 2017) 
176 Srov. Zápal, David. „Ornella Štiková se krutě mstí své matce: Už nikdy neuvidíš vnuka Koktu!“. Super.cz, 
17. 7. 2013 (online). Dostupné z: https://www.super.cz/190527-ornella-stikova-se-krute-msti-sve-matce-uz-
nikdy-neuvidis-vnuka-koktu.html (10. 4. 2017) 
177 Zápal, David. „To bude panoptikum! Do vily VyVolených má namířeno Ornella Štiková, její máma chce 
deset miliónů.“ Super.cz, 16. 7. 2013 (online). Dostupné z: https://www.super.cz/190267-to-bude-
panoptikum-do-vily-vyvolenych-ma-namireno-ornella-stikova-jeji-mama-chce-deset-milionu.html (10. 4. 
2017) 
178 Höschlová, Hana. „Zmizeli beze stopy!“ Blesk, 14. 1. 2014, str. 12 
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Tabulka: Počty publikovaných článků ve sledovaných médiích 

 Blesk Aha! Pestrý svět RV iDNES.cz Super.cz CELKEM 
6/2012 0 0 1 0 0 1 
7/2012 0 1 1 0 2 4 
8/2012 35 21 3 3 29 91 
9/2012 19 10 2 3 14 48 

10/2012 27 10 3 1 25 66 
11/2012 12 0 1 2 16 31 
12/2012 11 5 3 1 7 27 
1/2013 7 2 0 0 5 14 
2/2013 15 3 2 1 10 31 
3/2013 16 3 1 2 25 47 
4/2013 6 2 2 1 12 23 
5/2013 8 0 0 2 14 24 
6/2013 7 0 2 1 11 21 
7/2013 4 4 3 2 16 29 
8/2013 1 3 1 0 4 9 
9/2013 1 0 0 0 1 2 

10/2013 3 2 0 0 6 11 
11/2013 2 0 0 0 4 6 
12/2013 3 3 0 2 11 19 
1/2014 7 0 0 0 13 20 
2/2014 3 1 0 1 8 13 
3/2014 3 0 0 1 12 16 
4/2014 2 0 0 0 8 10 
5/2014 0 0 0 1 0 1 
6/2014 0 0 0 0 0 0 

6.2 Důvody vzniku celebrity 
 Proč začala média ve velké míře informovat o Ornelle Štikové, která byla zcela 

neznámá? Roli sehrála příznivá kombinace silného příběhu a mediálně atraktivní okolnosti. 

Ze začátku šlo primárně o příběh Gabriely Partyšové a její rodiny, který měl aktuální vývoj 

v podobě nevěry a nemanželského dítěte. Později se začal rozvíjet samostatný příběh 

Ornelly, která otěhotněla s manželem Partyšové. 

 Z pohledu Ornelly byla rozhodující existence mediálně atraktivní události, kterou byl 

právě milostný poměr s manželem známé celebrity. Právě tím upoutala pozornost médií. 

Klíčová v tomto ohledu byla individuální aktivita samotné Ornelly, která měla zájem, 

aby média o jejím vztahu s Josefem Koktou informovala. Na základě vlastního rozhodnutí 

kontaktovala redakci deníku Aha! a poskytla jí otevřený rozhovor. Lze se domnívat, 
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že pokud by takto neučinila, média by neměla, přinejmenším z počátku, dostatek informací, 

aby mohla o dění kolem rodiny ve velkém rozsahu informovat.    

6.3 Udržování mediálního zájmu 
 V případě Ornelly lze hovořit o 12 měsíců trvajícím výrazném zájmu médií. Poté již 

počet publikovaných článků poklesl na méně než třetinovou úroveň v porovnání 

se začátkem. Jde o velmi významný časový úsek, který je možné označit za nadstandardní. 

Důvodem je i několik aktualizačních aspektů, které se v průběhu objevily: 

 Těhotenství 

 Porod 

 Kontroverzní vystupování 

 Poskytování atraktivních informací z osobního života 

 Podle Laina lze identifikovat tři faktory, které sehrály roli v tom, že média o Ornelle 

a dění kolem ní rozsáhle informovala. Především šlo o příběh Gábiny Partyšové a její rodiny, 

která se kvůli nevěře postupně rozpadla. Atraktivní byl rovněž rozvíjející se příběh Ornelly, 

a to zejména v kontextu toho, že dříve byla zcela neznámá. A velmi důležitý byl také zájem 

rodiny Štikových o vlastní propagaci. Lain hovoří o „slavomanství této rodiny, především 

maminky, která se v novinách ráda viděla.“179 Podle něj členové rodiny s médii kooperovali 

a do příběhu svými činy aktivně zasahovali.180 

6.3.1 Aktivní komunikace 
 Lze předpokládat, že kdyby Ornella nebo její rodina s médii nekomunikovala, nebyl 

by mediální zájem natolik intenzivní. Novináři by totiž neměli k dispozici řadu informací, 

které o sobě rodina dobrovolně poskytovala. 

 Ornella s médii aktivně komunikovala a nevyhýbala se rozhovorům, v rámci nichž 

prozrazovala atraktivní informace z osobního a partnerského života. Například 

v rozhovorech pro Blesk opakovaně hovořila o svých sexuálních aktivitách. V článku 

s titulkem „Dělali jsme to uprostřed pole!“181 popsala detaily sexu v autě, o dva dny později 

v dalším rozhovoru uvedla, že jejich sex je velmi fyzicky vyčerpávající.182 Podobná intimní 

vyjádření se objevila i v dalších médiích. Pestrý svět citoval následující vyjádření: 

                                                 
179 Osobní rozhovor s Radkem Lainem 
180 Tamtéž 
181 Apostolidisová, Sandra. „Dělali jsme to uprostřed pole!“ Blesk, 24. 9. 2012, str. 13. 
182 Apostolidisová, Sandra. „Se mnou spí z lásky, s Gábinou z povinnosti.“ Blesk, 26. 9. 2012, str. 10. 
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„Má skvělou výdrž. Umí si to vážně užít a hlavně myslí na to, abych si to užila i já. 

On je takový francouzský milovník.“183  

 Matka Ornelly, Monika Štiková, hovoří o tom, že dokonce podle svých slov měla 

s některými novináři velmi dobré vztahy: „Pokud si neuděláte v bulváru přátele, 

tak  to nefunguje. (…) Jsou dva novináři, se kterými se opravdu kamarádím.“184 Cíleně také 

komunikovala některé konkrétní informace a poté sledovala, jakým způsobem s nimi 

redakce pracují: „Když kauza dcery začínala, oslovila jsem několik novinářů a zjistila jsem 

si, kdo kterou informaci vypustil.“185 Připustila také, že média plánovaně oslovovala ohledně 

nových situací či událostí. Uvedla k tomu následující: „Venku paparazzi pracují většinou 

samostatně a herečky nebo modelky nemusí volat. Z 80 procent voláte sami a z 20 procent, 

pokud jste hodně zajímaví, tak vás sledují.“186 

 Příkladem dopředu domluvené situace s cílem získání osobní publicity bylo 

podle Moniky Štikové dění na Plese v Opeře. Blesk napsal, že Ornella byla z plesu vyvedená 

ochrankou: 

„Na sobotní večer desátého ročníku Plesu v Opeře Ornella Štiková (19) jen 

tak nezapomene! Na akci se dostala na novinářskou pásku, ale pohybovala se ve VIP 

prostorách, proto ji ochranka vyvedla a ona musela opustit budovu Státní opery.“187 

 
Obrázek 6: Blesk, 4. 2. 2013 

                                                 
183 „Velké divadlo s malým kašpárkem.“ Pestrý svět, 4. 10. 2012, str. 5. 
184 Osobní rozhovor s Monikou Štikovou 
185 Tamtéž 
186 Tamtéž 
187 (kl). „Bez vstupenky na Ples nelez.“ Blesk, 4. 2. 2013, str. 9. 
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 Naproti tomu příkladem neplánovaného mediálního výstupu byly paparazzi 

fotografie a článek, který informoval o tom, že si Ornella se synem a partnerem vyrazila 

na oběd: 

„Kokta je ale známý »hospodský povaleč«, takže mladičkou Ornellu určitě nenutí 

do vaření. Vzal ji proto i se synkem do oblíbené restaurace poblíž svého bytu, 

aby se společně nadlábli. Přestože vášnivý kuřák Kokta zvolil k sezení pro miminko 

vhodnější zahrádku, kouřil jednu cigaretu od druhé. Jako by nevěděl, že nikotin škodí 

zdraví a může i zabíjet. Chudák Quentin!“188 

 
Obrázek 7: Blesk, 17. 5. 2013 

 Monika Štiková aktivně komunikovala také s televizními stanicemi o možnosti 

vzniku reality show, která by monitorovala život a fungování celé rodiny u nich doma.189 

Podobné televizní formáty fungují v zahraničí a typickým představitelem je pořad „Keeping 

with the  Kardashian“, který se zaměřuje na život uměle vytvořené celebrity Kim Kardashian 

                                                 
188 Holakovská, Petra. „Hulil Quentinovi do kočárku!“ Blesk, 17. 5. 2013, str. 8. 
189 Tamtéž 
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a jejích příbuzných.190 K této realizaci nakonec nedošlo, Monika Štiková se ale objevila 

v reality show Tchyně, kterou vysílala televize Barrandov.191 

6.3.2 Vysoký zájem publika 
 Čtenářská odezva je klíčová pro udržení mediální pozornosti. V případě Ornelly 

Štikové je možné mluvit o společenském fenoménu, který veřejnost zaujal. Podle statistik 

vyhledávače Google byla Ornella v roce 2012 třetí nejhledanější známou českou 

osobností.192 Velmi vysoký zájem publika číst nové informace o životě Ornelly a její rodiny 

potvrdil také bývalý bulvární novinář Pavel Novotný: „Příběh této rodiny, která působí 

možná bizarním dojmem, zaujal masy. To úplně stačilo. My jsme v tu chvíli jako bulvár 

věděli, že o tu Ornellu je zájem, tak jsme ji takzvaně jeli.“193  

                                                 
190 Oficiální web pořadu dostupný z: http://www.eonline.com/shows/kardashians 
191 Turek, David. „Nejbizarnější TV show roku začíná! Tchyně Štiková (43): Rodila jsem mrtvé děti!“ 
Aha.cz, 18. 8. 2015 (online). Dostupné z: http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/111226/nejbizarnejsi-
tv-show-roku-zacina-tchyne-stikova-43-rodila-jsem-mrtve-deti.html (10. 4. 2017) 
192 Aust, Ondřej. „Nejhledanějším médiem letos na Googlu iDnes.cz, osobností Rath před Savarovou a 
Štikovou.“ Médiař.cz, 4. 12. 2012 (online). Dostupné z: http://www.mediar.cz/nejhledanejsim-mediem-letos-
na-googlu-idnes-osobnosti-rath-pred-savarovou-a-stikovou/ (10. 4. 2017) 
193 Pološero: Na stránkách bulváru [televizní pořad]. Česká televize – ČT2, 25. 6. 2013, 21:50. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10318730018-polosero/213562222000013-polosero-na-strankach-
bulvaru 
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Závěr 

„Koupě indiskrétních (bulvárních) deníků/týdeníků nám přináší potěšení ze znesvěcení. Jako 

když v půlce diety sníte potají v cukrárně dort. Jako když jedete okolo bouračky na silnici 

a díváte se na způsobené škody. Dělají to všichni normální lidé.“194 (Daniel Köppl)  

 Čtení bulvárního tisku je přirozenou součástí lidských životů a vytváření nových 

umělých celebrit stalo součástí mediální produkce. Proměny mediálního světa i publika dnes 

vyžadují, aby vznikaly nové celebrity a jejich konstrukce se díky tomu do značné míry 

rutinizovala. 

 Z pohledu médií není důležité, kdo se celebritou stane, ale to, jaký ohlas způsobí. 

Velmi dobře to vystihuje bývalý bulvární novinář Pavel Novotný: „My bychom o nich 

nepsali ani řádek prostě, ale jestliže prostě napíšu článek o tom prostě, že Ornella byla 

na gyndě a klikne na něj půl milionu lidí, tak napíšu zítra další. Stejně tak v den, 

kdy na to nekliknou, tak si vytvoříme nějakou jinou Ornellu.“195 Výsledkem je, že média 

kontinuálně vyhledávají osoby, které by mohly mít určitý potenciál zaujmout masové 

publikum. Proces proslavení je už potom spíše řemeslnou novinářskou realizací. 

 Tato práce přináší elementární vhled do fungování bulvárních redakcí a především 

popisuje specifické aspekty konstrukce nových celebrit. Nosnou částí práce byla identifikace 

a popis důvodů, proč tyto celebrity vznikají a proč se o ně média zajímají. Je zřejmé, 

že se v rámci médií vytvořily určité rutinní postupy, které v procesu konstrukce celebrit hrají 

významnou roli. 

 V rámci výzkumu byly stanoveny hypotézy, podle kterých je konstrukce mediální 

celebrity kontinuální proces, do něhož zasahují bulvární média a využívají k tomu specifické 

rutinní postupy. Tyto hypotézy se potvrdily v rámci praktického výzkumu, který tato práce 

přináší. Také se potvrdilo, že míra mediální publicity uměle vytvořených celebrit se v čase 

mění, zároveň ale lze tuto publicitu do určité míry prodlužovat. Konkrétně to ukazuje případ 

Ornelly Štikové, která dokázala výrazně poutat pozornost hlavních českých bulvárních titulů 

po dobu dvou let. V tomto ohledu tedy bylo zadání splněno. 

  

 

                                                 
194 Köppl, Daniel. „Proč Iveta prodává.“ Týden, 15. 7. 2013, str. 38 
195 Pološero: Na stránkách bulváru [televizní pořad]. Česká televize – ČT2, 25. 6. 2013, 21:50. Dostupné z: 
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10318730018-polosero/213562222000013-polosero-na-strankach-
bulvaru 
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 Lze konstatovat, že v Česku je možné vytvořit celebritu, a to z osoby, která byla dříve 

zcela neznámá. Tato mediální pozornost navíc může být za určitých okolností velmi rozsáhlá 

a dlouhotrvající. Zároveň je ale potřeba, aby celebrity s médii aktivně komunikovaly 

a především neustále posouvaly hranice toho, co jsou o sobě ochotny prozradit nebo udělat. 

Dá se navíc očekávat, že v následujících letech se poptávka po instantních atraktivních 

informacích ještě zvýší a současně s tím se zkrátí životnost těchto celebrit. 

 Vzhledem k tomu, že v českém kontextu nebylo téma konstruování mediálních 

celebrit nijak systematicky zpracováno, lze tuto práci považovat za významný vhled do této 

problematiky. Práce si rozhodně neklade za cíl přinést zcela vyčerpávající popis této 

problematiky, ostatně to by vzhledem k omezenému rozsahu nebylo možné. Práce zároveň 

z tohoto důvodu musela rezignovat na komplexní pohled na celou situaci. Ten by mohla 

poskytnout například kritická analýza diskurzu, která by mohla kvalitativně zkoumat 

obecnější tendence a vzorce v rámci tohoto fenoménu. 

 Autor připouští, že práce má určité limity týkající se zpracování, především 

pak nestandardní prolínání teoretické a praktické části. Rovněž připouští, že práce má 

ve výsledku některé publicistické aspekty, do určité míry přehlíží tradiční teoretické debaty 

z minulých let a zaměřuje se spíše na reálnou mediální praxi než na vnější zkoumání médií. 

Například výzkumy rutinních postupů v rámci fungování médií nebo odborné diskuse 

o vzniku celebrit mají dlouhou tradici a práce je dostatečně nereflektuje. Všechna 

tato odchýlení od akademických standardů nicméně nemusí představovat zásadní problém, 

protože práce tímto získává větší srozumitelnost a přináší nová zjištění o fungování českých 

médií, která by jinak mohla zůstat upozaděna.       

 Současně je nutné konstatovat, že problematika diskutována v rámci této práce 

si zaslouží významnější pozornost mediálního výzkumu, a to především z teoretického 

hlediska. Je nutné zkoumat, jak se současné mediální obsahy relativizují a postupně 

se vytrácí hranice mezi tím, co je podstatná a nepodstatná informace. Celebrity v tomto 

ohledu hrají významnou roli. Je fascinující, kolik pozornosti mohou vzbudit především 

celebrity uměle vytvořené, které v podstatě nevytvářejí žádnou hodnotu, tedy kromě 

své vlastní mediální existence. Přesto dokážou upoutat pozornost nejvýznamnějších médií, 

mezi něž v Česku patří Blesk i televize Nova. Tato práce by proto mohla být výchozím 

bodem pro další komplexní výzkum. 
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Summary 

 Celebrities have become a natural part of our lives. Changes of media and desires 

of audience require that new celebrities are created. The process of creation of these 

celebrities was routinized and media look for new opportunities and people who might 

become popular and famous. However, it is not at all important who become famous 

in the end. The most important are the influence and the reach of the audience. 

 This thesis provides a basic insight into how Czech tabloid media work 

and it describes specifics of creation of new celebrities. This work focuses in its main part 

on an identification of reasons why media focus on a specific person and why one person 

can become famous, and another not. There are some unique procedures that play 

an important role in all this media process. 

 The author of this work formulated three hypothesis which cover this topic. 

All of them were proved to be correct during the research. It is clear that amount of media 

attention of an artificial celebrity changes in time. On the other hand, it is possible to prolong 

this time. The case of Ornella Štiková demonstrates this reality. Ornella Štiková was 

able to attract the attention of main tabloid media and maintain this attention for a period 

of two years. 

 The objective of this thesis was accomplished. It was concluded that it is possible 

to create a new celebrity in Czech Republic and attract the attention of media.  Furthermore, 

this thesis shows how such objective can be achieved and how celebrities and media 

constitute a special cooperation that is profitable for both sides. 

 Czech media research has not focused extensively on the topic of creating new 

artificial celebrities yet. Therefore, it is possible to consider this work as one of the first 

contributions to this field of research. Consequently, it might constitute a basis for future 

academic research focusing on the topic of artificial celebrities. 

 Finally, the author is not at the position to bring a complex and absolute analysis 

of this problem. This could be done with complex discourse analysis, which was not the aim 

of this thesis. The author also admits that there are some limits to this thesis. Especially, 

the world theoretical research about this topic was not exhaustively reflected. Nonetheless, 

there are many benefits of this work. Particularly, this thesis provides the practical insight 

into Czech tabloid media and thus readers can explore very interesting information how 

tabloid media work.   
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