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Anotace 

Bakalářská práce „Konstrukce celebrit v českém tisku v rámci medializace soutěže 

Česko hledá SuperStar“ pojednává o fenoménu tvorby a formování celebrit 

prostřednictvím soutěže Česko hledá SuperStar a její medializace v českém tisku a 

zároveň popisuje mediálně komunikační jevy, které k těmto procesům mohly přispět. 

V první kapitole jsem se na základě historického vývoje kultury celebrit a zejména 

vytváření celebrit na poli populární hudby pokusil zodpovědět otázky jak a z jakých 

důvodů tento trend vznikl. V kapitole druhé jsem podrobně rozebral teoretické podklady 

pro svou hypotézu na základě odborné literatury. Ve třetí kapitole je popsána cílová 

skupina soutěže a její publicity. V závěrečné čtvrté, praktické části jsem se věnoval 

rozboru a popisu vzorku publicity soutěže Česko hledá SuperStar a jejích absolventů. 

 

Annotation 

Bachelor thesis „Construction of celebrities within the publicity of the Czech version of 

Pop Idol in Czech press“ deals with phenomenon of creation of celebrities through the 

Czech variation of Pop Idol (popstar seeking reality show).  It also focuses on defining 

and describing media events which could possibly contribute to these processes. In the 

first chapter I explained how and why this phenomenon originated describing the 

historical development. In the second chapter I analyzed closely the theoretical source 

materials for my hypothesis on basis of specialized literature. In the third chapter I made 

a simple analysis of the chosen pattern of publicity (press articles) of the Czech version 

of Pop Idol contestants. 
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1. ÚVOD 

 

Když jsem se poprvé dozvěděl o blížícím se vysílání soutěže Česko hledá 

Superstar, rozhodl jsem se tuto skutečnost naprosto ignorovat, abych tak okolí 

demonstroval svůj (tehdy mírně předpojatý) názor na tento pořad, který jsem 

považoval jen za další z nekonečné řady estrád televize Nova. Televizní stanice často 

označují každý nový pořad za "událost měsíce", "hit roku" či rovnou "událost 

století", což mě pokaždé účinně odradí a nejinak tomu bylo i v tomto případě.1 

Zhruba po měsíci, kdy jsem v hromadné dopravě dennodenně četl novinové 

titulky informující o neuvěřitelném úspěchu soutěže v zahraničí, jsem pochopil, že to 

s ignorováním lehké mít nebudu.2 

Enormní publicita, ale i zájem mezi širokou veřejností mě postupem času 

donutily uvažovat nad tímto hybridem mezi talentovou soutěží a reality show jakožto 

nad zajímavým fenoménem. Začal jsem si klást otázky: „Proč má tento pořad 

takovou popularitu a publicitu? Jak hluboko do historie sahají kořeny jeho vzniku? 

Jak úzce jeho úspěch souvisí s aktuálním trendem globalizace? Jak dlouho se 

absolventi soutěže udrží na kýženém vrcholu a co je na něm drží?“ Odpovědi na tyto 

otázky jsem však v žádných článcích nenacházel. Skryty v nich ovšem byly, mezi 

řádky. Chtěl jsem si potvrdit svou hypotézu, že úspěch soutěže a jejích absolventů 

úzce souvisí právě s kvantitativně i kvalitativně pozoruhodnou publicitou, která je 

jim věnována a která z nich, ve spolupráci s televizí, utváří celebrity, tedy osoby 

které jsou známé jen proto, že jsou známé3.4 

Posléze jsem se v rozhovoru s Michalem Horáčkem dočetl, jak tehdejší 

předseda poroty české SuperStar pěje na soutěž samou chválu a jak mu schází 

názorová opozice: „ Kdyby se ale měla vést nějaká diskuse, potřeboval bych slyšet 

                                                 
1,2,4 Hanzel Petr, Lesk a bída SuperStar, absolventská práce, vedoucí práce Lindaur Vojtěch, VŠOP, 
Praha, 2005, str.7 
 
3 Boorstin Daniel J., The Image, or, What Happened to the American Dream, London: Weidenfeld and 
Nicolson, 1961, str. 58 
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námitku druhé strany. Dosud žádný intelektuál nic podstatného, myslím, nevznesl. 

Ale kdo ví, třeba vedle těch mých plusů jsou něčí podstatné minusy.“5 

Rozhodl jsem se na výše zmíněné otázky odpovědět nejen sám sobě, ale i 

ostatním zájemcům o toto téma a samozřejmě i váženému panu Horáčkovi. Téma 

jsem zpracoval nejdříve ve své absolventské práci na Vyšší odborné škole 

publicistiky, v níž jsem jej však uchopil příliš zeširoka a obecně. V bakalářské práci, 

kterou právě držíte v rukou, jsem se rozhodl zaměřit především na konkrétní aspekt 

fenoménu talentových show, který mě zajímá nejvíce, tedy tvorba zbytnělých celebrit 

a publicistický styl použitý v práci absolventské zde nahradit stylem odborným.6 

 

Na úvod ještě jedno stručné upozornění:  

 

Tato práce je psána pohledem studenta žurnalistiky. Její praktická část (viz 

kapitola č. 4) přímo vybízí k prozkoumání metodami, které jsou používány v oboru 

mediálních studií (kvantitativní a kvalitativní analýza). Jelikož jsem však jako 

student žurnalistiky absolvoval pouze úvod do studia médií a zmíněné metody mi 

tedy nejsou zatím dostatečně vlastní, budu dané téma zkoumat prostší metodou, tedy 

jednodušším popisem a rozborem problematiky. (s nahrazením původně zamýšlené 

metodiky práce jinou souvisí i změna původně zvoleného vzorku mediálních výstupů 

– viz úvod kap. 4.). K tématu bych se však rád vrátil v navazujícím magisterském 

oboru mediálních studií v rámci diplomové práce, rozšířil ho (zvláště teoretickou 

část) a podrobil již zmíněným analytickým metodám (praktickou část). 

                                                 
5 Špulák Jaroslav, Michal Horáček si koupil svobodu, Magazín Práva, 26.02.2005, Ročník: 15, Číslo: 008, 
Str.: 04 
6 Hanzel Petr, Lesk a bída SuperStar, absolventská práce, vedoucí práce Lindaur Vojtěch, VŠOP, Praha, 

2005, str. 8 

 



 

 
1. HISTORICKÉ  KOŘENY A VÝVOJ  KULTURY  
CELEBRIT  POPULÁRNÍ  HUDBY  V 20. A 21. STOL 

 
 

Trend  vytváření tzv. hypertofických neboli zbytnělých celebrit  na poli 

populární hudby není jevem ryze současným, historie tohoto fenoménu sahá do 60. let 

20. století. Jeho podoba se v průběhu let postupně vyvíjela až do propracovaného 

mechanismu, který lze ideálně ilustrovat právě na příkladu globálního formátu Pop Idol. 

Nepsané zákony světa populární hudby se mění, a kdo se jim nepřizpůsobí, ať už 

vědomě - v rámci protestu, či nevědomě, snižuje své šance na úspěch. Pryč jsou doby 

legendárních vůdčích kapel, které po řadu let určovaly trendy. Současné populární scéně 

vévodí několik stálic, ale vedle nich se čím dál tím častěji objevují krátkodobé hvězdy, 

které zazáří a záhy zase uvolní místo dalším.  

 

Dnes už se stěží někomu podaří to, co v šedesátých letech minulého století 

dokázal prodejce desek z Liverpoolu jménem Brian Epstein. V malém klubu Cavern 

shlédl koncert do té doby naprosto neznámé kapely. Z jejího potenciálu se mu záhy 

podařilo vypracovat fenomén celosvětových rozměrů, který trval celé dlouhé desetiletí – 

The Beatles. Epstein byl schopný marketingový vizionář a manažer v jednom. Viděl 

před sebou volnou cestu, neváhal se po ní vydat a uspěl. Názory na jeho úmysly se 

různí. Je možné ho považovat za vypočítavého obchodníka, který již od počátku 

nemyslel na nic jiného než na zisk. Spíše pravděpodobná je ale varianta, že Epstein 

neměl ani tušení o tom, kam až se s Beatles dostane a chtěl jim alespoň pomoci pryč z 

obskurních liverpoolských klubů. V každém případě, ačkoli je Epstein ve své biografii 

označován za „muže, který stvořil Beatles“7, hrál v příběhu Beatles spíše roli objevitele, 

který kapele pouze mírně změnil vzhled a vystupování, ale na samotnou tvorbu neměl 

přílišný vliv. Výstižnější by tedy zřejmě bylo označení „muž, který stvořil image 

Beatles“. Na to, že Beatles vůbec nepřišli s ničím novým (šlo de facto o první retro 

rokenrolu), ovšem odvedl jako manažer perfektní práci.8 

Podle profesora komunikačních studií P. Davida Marshalla byli Beatles ve 

spolupráci s Epsteinem prvními, kdo ve své tvorbě a při své cestě za slávou „p řekročil 

                                                 
7 Epstein Brian, Lewis Martin, A Cellarful of Noise, London: New English Library, 1965, str. 68 
 
8 Epstein Brian, Lewis Martin, A Cellarful of Noise, London: New English Library, 1965 
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hranici mezi něčím autenticky výtečným a významným a něčím, co bylo vytvořeno 

průmyslem (zkonstruováno)“ 9 Jak Marshall poznamenal dříve, názorová opozice 

vyčítala hudebnímu průmyslu mimo jiné právě fakt, že při tvorbě hudebních celebrit 

mísí dohromady autentičnost s neautentičností.10 

 

V dobách Beatles se však vyskytl nový, precedentní jev – parazitování 

hudebního průmyslu na úspěchu celosvětově proslulých hudebních skupin a umělců. 

Lidé z hudebních vydavatelství si brzy povšimli narůstající poptávky pubescentního 

publika po rokenrolových hvězdách typu Beatles. Proto po jejich vzoru začaly 

producentské týmy vytvářet umělá seskupení pohledných mladíků, kteří měli za úkol co 

nejvíce se připodobnit britským idolům. Za všechny tyto klony jmenujme legendární 

The Monkees, označované za americkou variantu Beatles. S nápadem na jejich stvoření 

přišlo producentské duo Bert Schneider and Bob Rafelson. Původním účelem Monkees 

bylo účinkování v televizním seriálu napodobujícím styl humoru Beatles (viz film A 

Hard Day's Night), v němž byl silně patrný rukopis Johna Lennona. Dlužno však 

podotknout, že Monkees za svůj úspěch s několika málo hity vděčí nejen producentům, 

ale i troše talentu, která v nich byla (na rozdíl od ostatních jim podobných klonů). Další 

legendou, která se podílela na tzv. „britské invazi“, je Larry Parnes, který vyhledával 

pohledné hochy a snažil se z nich vytvářet kopie rokenrolové hvězdy, Elvise Preslyho.11 

 

Rozpad Beatles v roce 1970 předznamenal postupný ústup rockenrolu z předních 

pozic světových hitparád. Nahradil ho tzv. bubble gum pop, styl, který se vyvinul právě 

z onoho precedentu synteticky vytvořených skupin. Tyto hity byly sériově vyráběny 

producenty, kteří si na jejich nahrání pouze jednorázově najali skupinu muzikantů. 

V některých případech dostaly tyto umělé formace jména, čímž se docílilo iluze, že jde 

o skutečnou kapelu. Naprostá většina z nich však zazářila pouze jedním hitem a vzápětí 

                                                                                                                                               
 
9 Turner Graeme, Marshall P. David, Bonner Frances, Fame games: the production of celebrity in 
Australia, Cambridge: Cambridge University Press, 2000, str. 169 
 
10 Marshall P. David., Celebrity and power: fame in contemporary culture, Minneapolis, London: 
University of Minnesota Press, 1997 
 
11 Baker Glenn A., Monkeemania : the true story of the Monkees, London: Plexus, 1997 
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byla zapomenuta. Právě v této době se vyplnila známá předpověď Andyho Warhola, 

který v šedesátých letech prohlásil: „V budoucnosti bude každý slavný patnáct minut“.12   

Boom bubble gum popu sice neměl dlouhého trvání, neb jeho pubertální 

publikum z něj záhy vyrostlo, ale jeho hlavní odkazy – prostoduchá líbivost, 

přímočarost a nucená pozitivnost – se staly nosnými pilíři komerčního popu a ten na 

nich zčásti stojí dodnes.13 

 

V sedmdesátých a osmdesátých letech se množství umělých prefabrikovaných 

skupin rozrůstalo a svým iniciátorům, kteří mezitím zdokonalovali marketingové 

strategie, přinášelo více a více zisku. Vzhledem k údělu těchto formací si na ně dnes již 

málokdo vzpomene, ale příkladem za všechny jsou legendární Milli Vanilli. V jejich 

případě šla troufalost jejich stvořitelů až do extrému. K úspěchu jim stačilo sehnat dva 

manekýny černé pleti a ti za pouhé otevírání úst na playback získali Grammy za desku, 

kterou za ně ve studiu nazpívali najmutí profesionálové.14 

 

V  druhé polovině devadesátých let se situace změnila - začala tzv. krize 

hudebního průmyslu, jež se projevila drastickým poklesem prodeje desek a tím pádem i 

zisků hudebních vydavatelství. Právě tehdy svou kariéru začal i do té doby neznámý 

Simon Fuller, muž, který se z objevitele lokálních kapel vypracoval na stvořitele 

celosvětového fenoménu Superstar. 

 
Fuller začal svou kariéru v britském Brightonu, kde dělal producenta několika místním 

hudebním skupinám. Poté se přemístil se do Londýna a pro tamní gramofonovou 

společnost Chrysalis Records (dnes EMI Chrysalis) začal vyhledávat nové talenty.  

V roce 1984 pro ni objevil třeba popovou hvězdu Paula Hardcastlea, jehož píseň 

proti vietnamské válce s názvem „19“ prodala osm miliónů desek. Tento úspěch ho 

přivedl k myšlence, proč nezištně mrhat svým objevitelským talentem pro zisky 

druhých. Založil si proto vlastní společnost sdružující manažery, producenty, 

                                                 
12 Originální verze citátu a její varianty: "In the future, everybody will be world famous for 15 minutes." 
(slightly misquoted as "...will be famous for 15 minutes." or "Everyone will have their fifteen minutes of 
fame"). This quote became common enough during Andy Warhol’s lifetime that later he amended it to 
"In fifteen minutes everybody will be famous." 
 
13 Cafarelli Carl, An Informal History of Bubblegum Music, Goldmine : 1997, str.16 – 76 
 
14 Turner Graeme, Understanding Celebrity, London: SAGE, 2004, str. 55 
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marketingové a PR odborníky a skladatele. Na památku svého prvního úspěšného 

objevu ji pojmenoval 19 Entertainment. Úspěch, který na sebe nenechal dlouho čekat, je 

snadno prokazatelný v číslech: 96 singlových nahrávek a 79 alb na první příčce 

americké a britské hitparády, 368 singlů a 224 alb v Top 40.  

"Jsem si dobře vědom, že většina mých hvězd má velice krátkou životnost. A 

krátká životnost, jak dobře víme, zabíjí show-business. Kdyby záleželo na mně, mnohem 

raději bych vytvářel dlouhotrvající hvězdy, ale mým úkolem není hledat nové The 

Beatles, nýbrž reflektovat dobu,"15 hájí se Simon Fuller. 

 

Svůj objevitelský um Fuller zúročil především ve dvou projektech. Prvním byla 

dívčí skupina Spice Girls, kterou Fuller koupil v roce 1996 od rodinné dvojice 

producentů, Boba a Chrise Herbertových. Kampaň byla úspěšná, Fullerovi se v médiích 

podařilo vyvolat rozruch a očekávání. Za svou krátkou kariéru prodaly Spice Girls 

skoro padesát miliónů desek, nicméně čistý zisk z nich  představoval pouhých sedm 

procent z příjmů z reklamních předmětů a Fullerovi se tak splnil sen o celebritách, které 

by zároveň plnily roli reklamních figurín. I proto s oblibou cituje nositele Pulitzerovy 

ceny a odborníka na téma spotřební společnosti, amerického sociologa  a historika 

Daniela J. Boorstina: "Lidé už se dávno nechtějí identifikovat s etnickými, náboženskými 

či politickými termíny. Pojem jako republikánský metodista je minulosti. Lidé už nejsou 

tím, čemu věří, ale tím, co konzumují. Dnes už neříkají: Jsem scientolog. Říkají: Jsem 

piják Vouvray, jsem řidič Mercedesu, jsem čtenář Vanity Fair.“16 „Anebo: Jsem 

posluchač Spice Girls" dodává Fuller. I Graeme Turner, jeden z předních světových 

představitelů kulturálních studií si ve své knize „Undertanding Celebrity“ všiml, že 

„Spice Girls byly evidentně od samého začátku pojímány spíše jako značka, nežli 

hudební skupina“17. 

Zdaleka ne vše se však Fullerovi vydařilo. Neuspěl hned se svým druhým 

pokusem, když ztroskotal jeho další projekt, 21st Century Girls. Vzápětí však přišel 

s dalšími nápady - zpěvačce Annie Lennox pomohl vzkřísit její sólovou kariéru a 

s novým projektem S Club 7 si připsal další úspěch – marketingovými a PR metodami 

                                                 
15 Boardice Anthony, Simon Fuller: Guiding pop culture, BBC NEWS - Entertainment,(online), vydává 
BBC MMV, vyšlo 18.6.2003, cit. 10.3.2005, http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/2999872.stm 
 
16 Boorstin Daniel J., The Image, or, What Happened to the American Dream, London: Weidenfeld and 
Nicolson, 1961. 
 
17 Turner Graeme, Understanding Celebrity, London: SAGE, 2004, str. 55 
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se mu podařilo výrazně zkrátit dobu mezi investicí a její návratností. Aby oslovil ještě 

širší publikum, rozhodl se pro smíšenou kapelu a na konkurzu vybral z více než deseti 

tisíců uchazečů hned sedm interpretů, přičemž opět (jako v případě Spice Girls) dbal na 

pečlivé rozdělení typů podle demografických statistik, (brunet, blondýna, zrzka, černoch 

atd.) aby si každý mohl vybrat typ jemu nejbližší. Tentokrát ovšem Fuller přišel s novou 

strategií. Místo pracné a zdlouhavé PR kampaně nabídl britské televizi BBC scénář pro 

seriál o mladé kapele s názvem Miami 7. Již dříve natočená deska nesměla opustit 

gramofirmu do té doby, než se ze seriálu stal nejsledovanější adolescenční pořad, který 

se rychle šířil po celé Evropě. Teprve potom nechal Fuller vydat pilotní singl Bringing 

It All Back, který se okamžitě ocitl na prvním místě britské hitparády. Aby dobyl i 

zámoří, nechal Fuller televizní společnost Fox Family Channel natočit pokračování 

seriálu „S Club 7 In LA“, což vyneslo debutovou desku S Club i na první příčku 

americké hitparády. Díky celosvětové televizní reklamě se pak dostali jedenáctkrát do 

britské Top 5 a desetkrát do americké18. Jeden z lidí z BBC o něm řekl: "Simon Fuller je 

neuvěřitelně troufalý. Naše televizní společnost mu zaplatila seriál o S Club 7, který se 

stal nejlepší a nejdražší reklamou pro jeho kapelu. Do propagace jejich desek tak 

nemusel investovat ani penny, což je skutečně geniální tah!"19. V České republice tuto 

velkolepou reklamu na další Fullerův projekt dokonce zaplatili poplatníci 

koncesionářských poplatků. Práva na oba seriály totiž v Česku nekoupila komerční 

televize, nýbrž veřejnoprávní Česká televize.  

V té době již Fuller pochopil, že pro dosažení většího profitu je potřeba oslovit 

ještě mladší cílovou skupinu předpubertálních dětí, které jsou vzhledem ke své naivitě 

tvárnějšími konzumenty a k uspokojení jejich „kulturních potřeb“ stačí málo. A tak 

když se S Club v roce 1993 rozpadli, okamžitě nasadil jejich předem přichystané 

následovníky - skupinu S Club Juniors, jejíž věkový průměr byl 12 let. Víceméně 

všechny další projekty Simona Fullera jsou produkované podle osvědčené šablony, 

která vychází z precizní analýzy cílové skupiny. 20 "Dá to hromadu práce. Aby náš 

                                                                                                                                               
 
18 Cafarelli Carl, An Informal History of Bubblegum Music, Goldmine: 1997, str.16 - 76 
 
19 Hardy Glenn, Brand it like Beckham, The Age, (online), vydává theage.com, vyšlo 30.8.2003, cit. 
12.3.2005, http://www.theage.com.au/articles/2003/08/27/1061663845272.html?oneclick=true 
 
20 Cooper, Kim; Smay, David, Bubblegum Music is the Naked Truth: The Dark History of Prepubescent 
Pop, From the Banana Splits to Britney Spears. Feral House 2001, ISBN 0-922915-69-5 
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program perfektně šlapal, budeme muset vytvořit ještě spoustu popových hvězd,"21 řekl 

tehdy k svým úspěchům Fuller. 

 

"Mým byznysem je vytvářet slavné, v tom jsem jeden z nejlepších na světě – tuto 

činnost ovládám do sebemenších detailů,"22  prohlásil Fuller pro změnu v roce 2001 při 

britském uvedení svého projektu s názvem Pop Idol. V něm opět dokonale využil svých 

sociologických a psychologických znalostí publika a spojením „talentové soutěže“ 

s principem reality show dokázal vytvořit veleúspěšný formát, jenž záhy nabyl 

globálních parametrů.23  

 
 

Principů, na nichž staví svůj úspěch reality show (o nich více v následující 

kapitole – str. 28) si byl Simon Fuller dobře vědom. Povšiml si enormního a stále 

vzrůstajícího zájmu západní populace o pořady založené na platformě reality show a 

hned ho napadlo, jak toho využít pro jeho vizi showbyznysu jako továrny na slavné. 

Stačilo jen vzít tento základ a naroubovat na něj další osvědčený formát – talentovou 

soutěž. Jeho idea zaujala britské komerční televizní stanice a za pár měsíců se již 

program realizoval. Fullerovi se tímto krokem podařilo „výrobní proces“ celebrit zkrátit 

na minimum. Před třemi lety prohlásil:  "R.E.M. čekali na úspěch jedenáct let, U2 šest 

let, Madonna tři roky. Já dokážu z kluků a holek sebraných na ulici udělat celonárodní 

hvězdu za půl roku!"24. V této éře se tedy naplnila další prognóza Andyho Warhola, 

který pár let po pronesení výše uvedeného citátu (str. 13) vyřkl slova, která byla jeho 

drobnou mutací: „V budoucnosti bude každý slavný za patnáct minut“.25 

 

                                                 
21  Boardice Anthony, Simon Fuller: Guiding pop culture, BBC NEWS - Entertainment,(online), vydává 
BBC MMV, vyšlo 18.6.2003, cit. 10.3.2005, http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/2999872.stm 
 
22 Boardice Anthony, Simon Fuller: Guiding pop culture, BBC NEWS - Entertainment,(online), vydává 
BBC MMV, vyšlo 18.6.2003, cit. 10.3.2005, http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/2999872.stm 
 
23    Danesi Marcel, Popular Culture: Introductory Perspectives. Rowman & Littlefield, 2007, ISBN 
074255547X, str. 112–115 
 
24 Breznican Anthony, Simon Questions Price of 'Idol' Fame, News on Yahoo Music, (online), vydává 
Yahoo, vyšlo 15.1.2004, cit. 18.3.2005, http://music.yahoo.com/read/news/12175270 
 
25 vývoj citátu a jeho variant v původním znění: Quote "In the future, everybody will be world famous for 
15 minutes." became common enough during Andy Warhol’s lifetime that later he amended it to "In 
fifteen minutes everybody will be famous." 
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Porotce a spolutvůrce soutěže Pop Idol, Simon Cowell, který získává honoráře z 

každé nahrávky spojené s Pop Idolem, byl také optimistický: "Rozhodneme-li se zůstat 

spolu a zavážeme-li se zachovat soutěž úspěšnou, může běžet dalších deset až dvacet 

let."26 Kýžené setrvačnosti sledovanosti však pořad evidentně nedosáhl. Ve všech 

zemích od třetí řady zájem diváků pozvolna upadá a kolem pátého či šestého cyklu 

televize obvykle uvažují o jiné, dosud neznámé soutěži, často s tvrdším prvkem reality 

show.  

Soutěž přejímaná v 22 státech má své národní obdoby v dalších 33 zemích, 

včetně Česka a Slovenska. Jejím vyvrcholením pak je celosvětová soutěž World Idol, 

v níž dochází ke klání vítězů z jednotlivých zemí. Aby Fullerova společnost ještě více 

zasáhla nejmladší cílovou skupinu, připravila (podobně jako v případě S Club Juniors) 

další verzi Pop Idolu - v Americe již proběhla soutěž American Idol Junior, v němž 

zápolily děti od šesti do dvanácti let. Tento formát se však neuchytil a nebyl proto 

přejímán do dalších zemí. 

 

*  poznámka: v této kapitole jsem čerpal ze své absolventské práce27, přičemž všechny primární 
zdroje jsou uvedeny 

 

                                                 
26 Horčica Jiří, Žádná Superstar hudební trh nezachrání, Strategie (časopis), 30.08.2004, Ročník: 11, 
Číslo: 36, Str. 14 
 
27 Hanzel Petr, Lesk a bída SuperStar, absolventská práce, vedoucí práce Lindaur Vojtěch, VŠOP, Praha, 
2005, str.8-36 
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2. HYPOTÉZA  A SOUVISEJÍCÍ  POJMY  

 
2.1 CELEBRITA, KULTURA CELEBRIT 

 

Co je vlastně celebrita? Slovo pochází z latinského celebritas („množství“, 

„velký počet“ nebo „sláva“) a celeber („častý“, „zalidněný“ nebo „slavný“). 

V angličtině, ze které se dostalo i do naší řeči, však původně neoznačovalo osobu 

(podstatné jméno), nýbrž stav (přídavné jméno). V Oxfordském slovníku se o původním 

významu doslova píše: „the condition of being much talked about; famousness, 

notoriety.“ 28 Tedy: „postavení či situace, v níž se o dotyčném hodně mluví; sláva; 

proslulost“. V tomto slova smyslu se jeho první použití datuje na začátek sedmnáctého 

století. 

V současnosti je ovšem primárním významem slova „celebrita“ osoba – „a 

person of celebrity“. Použití tohoto výrazu řadí historik Daniel Boorstin na počátek 

období tzv. grafické revoluce, tedy okolo roku 1850. Grafická revoluce je termín, 

kterým Boorstin označuje druhou polovinu devatenáctého století, v níž mimo jiné 

během americké občanské války došlo hned k několika velkým technologickým 

pokrokům, kterými se výrazně urychlila cesta informací od  jejich prostředkovatelů 

k příjemcům. O pár let později se navíc objevil nový, vysoce sugestivní nosič informací 

– fotografie. Konkurence deníkových gigantů – Jamese Gordona Bennetta, Josepha 

Pulitzera a Williama Randolpha Hearsta – zintenzivnila zpravodajský závod a 

především zvýšila výrazně náklad a počet prodaných výtisků. Ačkoli této „revoluci“ 

není v obecných dějinách lidstva věnováno mnoho pozornosti, Boorstin, ale i jiní 

odborníci, historici, sociologové, či představitelé komunikačních studií ji považují za 

velmi významnou. 29 Během ní de facto došlo k vzniku skutečné masové komunikace, 

která umožnila i výskyt prvních celebrit.   

 

 Současné anglické výkladové slovníky definují celebritu jako “slavnou a často 

zveřejňovanou/publikovanou osobu“. Definic celebrity je více a různí se obsahem i 

rozsahem. Nejužívanější, již zmiňovaná, pochází z Boorstinovy knihy z roku 1961 The 

                                                 
28 Simpson J. A., Weiner Eva S., The Oxford English dictionary, Oxford: Clarendon, 1989 
 
29 Boorstin Daniel J., The Image, or, What Happened to the American Dream, London: Weidenfeld and 
Nicolson, 1961, kap. 1 
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Image: „celebrita je známá proto, že je známá”30 V jedné větě se o ni pokusil také 

Donald E. Franklin: „Celebrita je typickým představitelem neautentického a umělého 

produktu populární kultury zprostředkované masovými médii“31. Franklin klade důraz 

na aktuálnost tohoto jevu – tedy na to, že k jeho výskytu je zapotřebí masových 

komunikantů. Zcela odlišný charakter má definice Todda Gitlina: „Tzv. známý cizinec 

vůbec není v historii bezprecedentním pojmem. Lidé si vždy představovali svět obývaný 

bytostmi, které nebyly ve fyzickém slova smyslu nablízku, přitom se však zdály být 

určitým způsobem přítomny. Samozřejmě se však změnil rozsah jejich charakterů, 

tempo, kterým v našem světě přibývají, jejich všudypřítomnost i celkový počet příběhů, 

které s sebou přinášejí. Jejich dnešní příběhy jsou však spíše prology nebo dohry jiných 

příběhů více či méně pravdivých, příběhů, které se navzájem prolínají, tvoří si samy 

sobě intermezza a příběhů bez konce.“ 32 Tyto řádky z Gitlinovy knihy Media unlimited 

naznačují, že zmíněná všudypřítomnost celebrit, jejich rychlé šíření skrze masová média 

v nás budí dojem, že jde o jakýsi novotvar, který se vyvinul až společně s masovými 

médii, spíše než o pouhé rozšíření již déle trvajícího jevu. Snaží se naznačit, že sklon 

k vytváření předchůdců celebrit - jakýchsi fiktivních idolů či ikon - byl lidstvu vlastní 

již dávno předtím, než došlo ke vzniku masové komunikace. Ta pouze poskytla těmto 

„bytostem“ ideální živnou půdu, virtuální prostor pro jejich existenci. Nicméně 

současná nadměrnost výskytu celebrit je dle něj bezprecedentní, stejně tak, jako 

významnost role, kterou celebrity hrají v mnoha aspektech kulturního a společenského 

života. 

  

O tom, co přesně tvoří celebritu, jak přesně popsat a uchopit tento fenomén, se 

v odborných i laických kruzích stále vedou debaty a teorie tzv. kultury celebrit se 

neustále vyvíjí (zároveň s vývojem na poli masových médií). Rozhodně však je 

zapotřebí vnímat tento jev v rámci společenského, kulturního a historického kontextu. 

Daniel Boorstin dospěl ve své studii k definici celebrity jejím vymezením vůči postavě 

hrdiny, který by mohl být v určitém smyslu považován za jejího předchůdce. K tomu ho 

                                                                                                                                               
 
30 Boorstin Daniel J., The Image, or, What Happened to the American Dream, London: Weidenfeld and 
Nicolson, 1961, str. 58 
 
31 Franklin Donald Edwin, The morality of groups, University of London, 1999, str. 35 
 
32 Gitlin Todd, Media unlimited: how the torrent of images and sounds overwhelms our lives, New York: 
Metropolitan Books, 2001, str. 22 
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dovedla asociace s tzv. síní slávy. „Nyní je již obtížné vybavit si časy, kdy ještě ‚síň 

slávy‘ byla pouze metaforou a její „obyvatelé“ byli vybráni historickými událostmi a 

procesy, nikoli jakousi ad hoc komisí jmenovanou proto, aby volila mezi nejznámějšími 

jmény z médií“33. V době před grafickou revolucí se musel ten, kdo se chtěl dostat do 

veřejného povědomí, stát hrdinou, tedy člověkem známým pro své činy, charakter, 

původ a morální ctnosti (odvaha, ušlechtilost, moudrost, síla, apod.). V této době byla 

cesta za proslulostí pomalá a „přirozená“. Prototypem hrdiny byl válečný hrdina, neboť 

právě válka skýtala nejvíce příležitostí pro hrdinské skutky. Boorstin pro tuto formu 

proslulosti či známosti záměrně používá výraz „velikost“ (greatness). V angličtině se 

přídavné jméno veliký pro vyjádření důležitosti člověka používá dodnes (great man), 

právě i ve spojitosti s celebritami. „He’s the greatest“ neboli „on je největší“ , či, volně 

přeloženo „on je nejlepší“ jsou slova běžně pronášená fanoušky a fanynkami. Jsou 

adresována jejich oblíbeným celebritám. V době před grafickou revolucí však tím 

největším či nejlepším mohl být pouze hrdina. Samson, Mojžíš, Odyseus, Achilés, 

Panna Orleánská, Napoleon či Alexandr Veliký, jenž má své hrdinství obsaženo přímo 

ve jméně. Ti všichni byli hrdiny, ale museli za svým statutem hrdiny ujít dlouhou a 

náročnou cestu (a proto jich za celou historii lidstva nevzniklo tolik, jako je dnes 

celebrit).  

Ke konci devatenáctého století se však situace dramaticky změnila. Z té doby 

jsou doloženy první procesy, při nichž došlo nikoli k získání slávy, nýbrž k jejímu 

vytvoření. Změny, ke kterým došlo při grafické revoluci, daly náhle lidem do rukou 

prostředky, kterými se, mimo jiné, dala vykonstruovat proslulost či věhlas (well-

knownness). Prvními, kdo si tohoto faktu všiml a využil jej ve svůj prospěch, byli 

američtí politici. Celebrity se v průběhu dvacátého století staly běžnou součástí 

společenského života a postupně vznikala tzv. kultura celebrit.  

 

 Vznik kultury celebrit však není jen záležitostí médií, ale i poptávky ze strany 

konzumentů mediálních obsahů. „Naše schopnost zaplňovat svou mysl více a více 

„velkými jmény“ zvýšila naší poptávku po „velkých jménech“ a naši svolnost 

                                                 
33 Boorstin J. Daniel, From hero to celebrity: The human pseudo-event, V: Marshall, P. David; The 
celebrity culture reader, New York: Routledge, 2006, str. 72 
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zaměňovat velká jména za „velké lidi“. Tím, že jsme si spletli naše schopnosti s našimi 

potřebami, jsme tak zaplnili náš svět umělou slávou.“34 

„Velké jméno“ je termín, který Boorstin používá jako synonymum pro celebritu. 

„Velký člověk“ je naopak ekvivalentem hrdiny. „Ovšem, že nechceme věřit tomu, že 

náš obdiv je zaměřen na převážně umělý produkt. Vzhledem k tomu, že jsme si naše 

celebrity sami vytvořili, že jsme je chtě nechtě učinili naším středem pozornosti, jsme 

v neustálém pokušení věřit tomu, že vůbec nejsou syntetické, že jsou jakýmsi způsobem 

stále těmi Bohem seslanými hrdiny, kteří nyní oplývají úžasnou moderní 

marnotratností.“35 Problém je tedy dle Boorstina v tom, že zatímco všeobecně oblíbené 

a automatické pátrání po hrdinech v naší době přetrvává, vzhledem k folklorním 

tradicím uctívání velkých lidí, hrdinové samotní mizí a jsou nahrazováni celebritami. 

Velká jména tedy nahrazují velké lidi. Hrdinu totiž narozdíl od celebrity není možné 

vyrobit. Hrdina se hrdinou musí stát. Boorstin dále varuje, že „Uctívání celebrit a 

uctívání hrdinů by nemělo být zaměňováno. Přesto to dennodenně činíme, čímž se 

nebezpečně přibližujeme k oproštění se od skutečných vzorů. Ztrácíme z dohledu muže a 

ženy, kteří se pouze nezdají býti velkými proto, že jsou slavní, nýbrž jsou slavní proto, že 

jsou velicí. Blížíme se čím dál tím více k degradaci veškeré slávy na proslulost“ 36. 

Dalším problémem dle něj může být, že celebrity, narozdíl od hrdinů, nerozšiřují a ani 

nemůžou rozšiřovat naše obzory. Jsou totiž de facto jen odrazy našich idejí o slavných 

lidech, jsou konstruovány tak, aby tyto naše představy naplňovaly a jako takové se 

pohybují pouze v rámci našeho horizontu, v rámci horizontu naší představivosti. 

Boorstin podkládá svou teorii (hrdina x celebrita) různými důkazy. V jednom 

z nich zmiňuje, že v již polovině dvacátého století klasický model prototypického 

hrdiny vymizel dokonce i z beletrie. Ústřední postavou v jakékoli seriózní knize se dle 

něj stávala oběť. Ve hrách Tennessee Williamse a Arthura Millera, či v románech 

Ernesta Hemmingwaye nebo Williama Faulknera se v rolích hlavních hrdinů příběhu 

objevují lidé, kteří trpěli pod tíhou okolností. Dokonce i představivost spisovatelů tedy 

dle Boorstina byla již poznamenána snahou „vykouzlit“ lidskou velikost, pozvednout ji. 

                                                 
34 Boorstin J. Daniel, From hero to celebrity: The human pseudo-event, V: Marshall, P. David; The 
celebrity culture reader, New York: Routledge, 2006, str. 73 
 
35 Boorstin J. Daniel, From hero to celebrity: The human pseudo-event, V: Marshall, P. David; The 
celebrity culture reader, New York: Routledge, 2006, str. 73 
 
36 Boorstin J. Daniel, From hero to celebrity: The human pseudo-event, V: Marshall, P. David; The 
celebrity culture reader, New York: Routledge, 2006, str. 74 
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V dnešní době se každý jedinec postmoderní společnosti setkává s daleko větším 

počtem jmen, tváří a hlasů, než kdy předtím. Noviny, časopisy, knihy, rozhlas, televize, 

internet a další komunikační prostředky nás konfrontují s tisíci jmen, lidí a lidských 

fragmentů. V našem čím dál tím více přelidněném vědomí je hrdina každým rokem 

méně a méně důležitým. Stává se jen jedním z tisíce. Značně k tomu přispívá i trend 

upřednostňování jiných zdrojů informací než knih, které byly pro kult hrdinů vždy 

nepostradatelným médiem.37 

 

Názorů na celebrity a jejich význam je samozřejmě více. Graeme Turner38 je 

dělí do tří skupin.  

V první jsou postoje veřejných intelektuálů či „seriózních“ novinářů, kteří se o 

celebritách vyjadřují v médiích. Ti považují kulturu celebrit za symptom hrozící 

kulturní přeměny – směrem ke kultuře, která upřednostňuje aktuální, vizuální a senzační 

obsahy i formy před těmi dlouhodobými, psanými a racionálními.  

Do druhé skupiny řadí ty, kdo jsou v kultuře celebrit angažováni – tedy ty, kdo 

buď kulturu celebrit konzumují (vědomě ji vyhledávají – např. čtenáři a čtenářky 

časopisů jako Spy, Aha!, Paparazzi či v zahraničí National Enquirer či Celebrity Flesh) 

či naopak do ní investují. Tito většinou popisují celebrity jako osoby vrozených a 

„přirozených“ kvalit, které jsou vlastní pouze některým výjimečným jedincům a které 

jsou objevovány hledači talentů zábavního průmyslu. Pro zástupce populárních, 

„neseriózních“ tištěných médií, fanzinů, televizního a filmového průmyslu jsou určující 

kvality celebrit zároveň přirozené i magické. Žurnalisté a publicisti z této skupiny pak 

hovoří o jejich přítomnosti, hvězdných rozměrech a charisma. 

V třetí skupině, ostře kontrastující s předchozí, jsou autoři akademické literatury 

– většinou z oborů kulturálních a mediálních studií – kteří se zaměřují na popis celebrit 

jakožto produktů několika kulturních a ekonomických procesů. Tyto procesy zahrnují 

propagaci komodit nejrůznějšího druhu prostřednictvím marketingově vybudované 

image celebrit a komodifikaci samotnou (viz str. 13, 1. odstavec o skupině Spice Girls), 

implikaci celebrit do procesů, kterými dochází k vytvoření jejich kulturní identity a 

především – reprezentační postoje a procesy používané médii při tom, jak zacházejí s 

                                                 
37 Boorstin J. Daniel, From hero to celebrity: The human pseudo-event, V: Marshall, P. David; The 
celebrity culture reader, New York: Routledge, 2006, str. 77 
 
38 Turner Graeme, Understanding Celebrity, London: SAGE, 2004, str. 4 
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prominentními jedinci. Souhrn těchto procesů tvoří tzv. průmysl celebrit (celebrity 

industry), který podobor kulturálních studií, věnující se kultuře celebrit, považuje za 

základní stavební kámen toho, jak současná média fungují.39 

 

Jak upozorňuje profesor Tom Mole40, po většinu času své existence měl průmysl 

celebrit pochopitelnou snahu uchovávat svůj mechanismus v neviditelnosti. Dokud 

zůstával pro tvůrce kulturálních analýz nečitelným, mohl o sobě na veřejnosti 

prohlašovat, že je pouze transparetním médiem pro zprostředkování kvalit výjimečných 

osobností veřejnosti. Profil takové celebrity se pak mohl jevit jako zasloužený výsledek 

talentu a odhodlání nebo jako zdánlivě magická krystalizace jeho či její osobnosti. 

Avšak v současnosti jsou již některé z částí mechanismu kultury celebrit odhaleny, což 

umožňuje kriticky se zabývat procesy, které v ní probíhají - například tvorbou 

zbytnělých celebrit. 

 

Klíčovou částí tohoto mechanismu a zároveň dalším podstatným pojmem, se 

kterým přišel Boorstin, je tzv. pseudo-událost (pseudo-event). Jak předpona pseudo (z 

řeckého „pseudo“ – falešný, zavádějící, klamný) napovídá, jde o syntetický typ události, 

která nemůže nastat v reálném světě. Pseudo-událost má čtyři následující 

charakteristické vlastnosti: 

 

1) Není spontánní, nenastane sama o sobě, nýbrž je někým naplánována, 

iniciována či vytvořena. Narozdíl od spontánní události, kterou může být například 

havárie vlaku, uvádí Boorstin jako příklad pseudo-události interview. 

 

2) Je plánována primárně (nikoli však výhradně) za účelem její medializace. 

Každý její aspekt je tedy plánován tak, aby vyhovoval potřebám médií, které ji mají 

zveřejnit. Její úspěch se měří podle toho, v jaké míře je publikována. 

 

3) Vzhledem k realitě ji lze vykládat dvojznačně. Tato dvojznačnost je do 

značné míry právě tím, co ji činí zajímavou. Pokud jde o pseudo-událost, dostává otázka 

                                                 
39 Turner Graeme, Understanding Celebrity, London: SAGE, 2004, str. 4 
 
40 Mole Tom, "Hypertrophic Celebrity.", M/C Journal – a journal of media and culture, 2004, cit. 19. 4. 
2008 http://journal.media-culture.org.au/0411/08-mole.php 
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„Co to znamená?“ nový rozměr. Zatímco nehoda vlaku má své reálné důsledky a 

okolnosti a na otázku „Co se stalo?“ tak existují jednoznačné odpovědi, v interview 

může být význam odpovědí dvojznačný a vzbuzuje u čtenáře další otázky: „Opravdu se 

to stalo?“ či „Co ho k tomu asi vedlo?“. Bez určité míry této ambivalence by pseudo-

událost ztratila na své zajímavosti. 

 

4) Často bývá zamýšlena jako sebenaplňující proroctví.41  

 

 Jednu z prvních doložených pseudo-událostí, která může posloužit jako ideální 

příklad, je příběh, který ve své průkopnické knize Crystallizing public opinion už v roce 

1923 uvedl Edward L. Bernays42:  Vlastníci jednoho hotelu oslovili poradce z oboru 

public relations, aby jim pomohl zvýšit prestiž jejich podniku. Ten jim navrhl, aby 

uspořádali oslavu třicátého výročí založení hotelu. Ve spolupráci s ním majitelé pozvali 

na banket několik společensky prominentních osob, aby přilákali pozornost médií, 

kterým v rámci ceremonie vysvětlili, jakým přínosem je jejich tradiční podnik pro 

místní komunitu. Oslava měla rozsáhlou publicitu, včetně mnoha fotografií, a cíl tak byl 

splněn. 

 Tato pseudo-událost i dnes ilustruje všechny zmíněné hlavní rysy pseudo-

události jako takové. V tomto případě byl tvůrcem události PR agent, který nejenže znal 

potenciál zpráv, ale tím, že si ho byl vědom, dostal se do pozice toho, kdo zprávy 

vytváří. Tvůrců pseudo-událostí je však v dnešní době stále více, nejsou pouze PR 

agenty. Přidali se k nim politici, ekonomové, podnikatelé a další jedinci, mající zájem 

zviditelnit sebe, své produkty či názory. Tvořit je mohou i celebrity samy. Ostatně 

Boorstin používá pro celebritu dalšího zástupného názvu - human pseudo-event. Tento 

výraz je obtížně přeložitelný, doslovný překlad by zněl „lidská pseudo-událost“, ale 

blíže zamýšlenému významu by zřejmě byl překlad „pseudo-osobnost“. Pseudo-

osobnost je de facto „ztělesněním“ pseudo-události se všemi jejími principy. Jeho 

kvality, či spíše neexistující kvality, jsou dle Boorstina příčinou bizarnosti tohoto jevu. 

Není ani dobrý ani zlý, ani velký ani malicherný. Je morálně neutrální. Byl vytvořen 

záměrně, aby uspokojil přehnaná očekávání lidské velkosti (viz hrdinství a úvaha o 

                                                 
41 Boorstin Daniel J., The Image, or, What Happened to the American Dream, London: Weidenfeld and 
Nicolson, 1961, kap. 1: From News Gathering to News Making: A Flood of Pseudo-Events 
 
42 Bernays Edward L., Crystallizing public opinion, N.Y. : Boni & Liveright, 1923, In: Boorstin Daniel J., 
The Image, or, What Happened to the American Dream, London: Weidenfeld and Nicolson, 1961 
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horizontu představivosti). Byl vytvořen těmi z nás, kdo o něm ochotně čtou, rádi ho 

sledují v televizi, kupují si desky s jeho hlasem a mluví o něm se svými přáteli.43 

 

 Jako důkaz teorie morální neutrality Pseudo-osobnosti zmiňuje Boorstin masivní 

rejstřík celebrit Celebrity Register44, který v roce 1959 zřídili Earl Blackwell a 

Cleveland Amory. Ten obsahuje zhruba 2 200 biografií. Jeho autoři o něm prohlašují, že 

je lepším standardem nežli jakákoli jiná kniha podobného charakteru (Kdo je Kdo 

apod.). Jejich argumentem je, že není v lidských silách sepsat přesný a objektivní 

rejstřík dle postavení lidí ve společnosti, jelikož je nemožné učinit soupis úspěšných 

jedinců na základě jejich lidských hodnot. Je však možné posuzovat, zda někdo je či 

není celebritou – stačí k tomu pouze změřit či zvážit souhrn jejich novinových výstřižků 

a seřadit jména dle abecedy. V Registru celebrit se vedle sebe nachází Dalai Lama a 

televizní bavička Dagmar, po Dwightu Eisenhowerovi následuje herečka Anita Ekberg, 

či zpěvačka Enigma. Všichni jsou celebritami. Proslulost, kterou mají (leckdy jen jako 

jedinou vlastnost) společnou, zastiňuje vše ostatní. V reklamě na Rejstřík celebrit se 

praví, že „celebrity jsou „jména“, která, poté, co byla zprávami stvořena, zprávy nyní  

sama vytvářejí.“ 45 

 

2.2  MEDIÁLNĚ KOMUNIKAČNÍ JEVY 

 

První kapitola v Boorstinově knize The Image nese název: From News 

Gathering to News Manufacturing46, tedy:  Od získávání zpráv k výrobě zpráv. Autor se 

v ní snaží vysvětlit, proč a jakými metodami je dosaženo toho, že současné mediálně 

komunikované obsahy jsou z velké části tvořeny pseudo-událostmi, které vedou 

k výskytu pseudo-osobnotí, tedy celebrit. Jedná se o mediálně komunikační jevy, které 

se vyskytují ve zpravodajských a publicistických obsazích médií a které pravděpodobně 

velkou měrou přispívají k zvýšení pozornosti a zájmu recipientů o produkty kulturního 

                                                                                                                                               
 
43 Boorstin J. Daniel, From hero to celebrity: The human pseudo-event, V: Marshall, P. David; The 
celebrity culture reader, New York: Routledge, 2006, str. 79 
 
44 Amory Cleveland, Blackkwell Earl, Celebrity Register, 1959 
 
45 Amory Cleveland, Blackkwell Earl, Celebrity Register, 1959 
 
46 Boorstin Daniel J., The Image, or, What Happened to the American Dream, London: Weidenfeld and 
Nicolson, 1961, kap. 1: From News Gathering to News Making: A Flood of Pseudo-Events 
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průmyslu, včetně kultury celebrit, která je jeho součástí (v našem konkrétním případě o 

„talentovou soutěž“ Česko hledá SuperStar a její absolventy). Hypotézou naší práce, 

kterou potvrdíme či vyvrátíme v následující kapitole, je, že k umělému budování 

popularity nejvíce přispívají techniky spojené s formováním popularity celebrit a 

zbytnělých celebrit. Za tímto účelem se nyní budu věnovat jednotlivým jevům, které 

vysvětlím na základě jejich definic z odborné literatury. 

 

AGENDA-SETTING 

 

(Z angl. agenda setting = nastolování agend, určování témat) Obecně (v 

politologii a sociologii) model procesu prosazování určitých témat do veřejného 

diskurzu (v tomto případě diskurzu mediálního) a současně vylučování určitých témat 

tohoto diskurzu – mediální agendy. V mediálních studiích jde o hypotézu o vlivu, resp. 

účinku médií na obsahy myšlení a veřejného diskurzu, podle níž jsou média schopna 

(nezáměrně, ale i záměrně) exponovat určité události a současně určovat pořadí 

důležitosti exponovaných událostí, jež tvoří součást veřejného procesu.47 

Agenda setting hledá odpověď na otázku, proč se určité informace o některých 

tématech stanou součástí veřejné debaty, zatímco jiné zůstanou stranou pozornosti, a 

proč jsou některá témata vnímána veřejností jako závažnější než ostatní. Každá z agend 

se snaží prosadit vlastní témata v soutěži s ostatními agendami, přičemž názory na to, 

která z agend je schopna dominance se liší a zřejmě závisejí na dobovém hodnocení 

významu a moci jednotlivých relevantních institucí (médií, veřejnosti, politiky či 

kulturního průmyslu – viz dále).48 

Koncept agenda-setting se opírá mimo jiné o proces tzv. gatekeepingu - viz 

dále.49 

 

GATEKEEPER, GATEKEEPING 

 

Gatekeepers (z angl. gate = dveře, brána; to keep = hlídat, mít pod kontrolou) 

jsou držitelé pozic v rámci mediálních organizací, kteří rozhodují o výběru témat a 

                                                                                                                                               
 
 
 
47,48,49 Reifová Irena a kol., Slovník mediální komunikace, Praha: Portál, 2004, str. 16-17 
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událostí, které budou zpracovány na mediální obsahy (rozhodují o tom, co projde 

„branou“ média, a co nebude do procesu mediace zařazeno).50 

Existuje několik akademických teorií, které vysvětlují proč zrovna konkrétní 

zprávy jsou vysílány, otištěny a šířeny. První zformuloval ve 40. letech 20. soletí 

německý psycholog Kurt Lewin.51 Hlavní slovo při výběru zpráv mívají editoři nebo 

vedoucí vydání, avšak gatekeeperem je v podstatě každý, kdo zprávy třídí a předává dál. 

 

INFOTAINMENT 

 

Pronikání prvků zábavy do zpravodajství, či přímo nahrazování seriózních 

zpravodajských a publicistických témat a žánrů zábavou. Trend, který masová 

komunikace řadí mezi tzv. stimulující komunikaci52, jež je určena k rozptýlení a zábavě. 

Prostředky infotainmentu jsou nejčastěji spojovány s těmi médii, jež si nekladou za 

prvořadý cíl poskytovat společensky závažné informace (např. s bulvárními listy či 

komerčními televizními a rozhlasovými stanicemi). Pro kulturní průmysl (viz dále) a 

kulturu celebrit je infotainment velmi často nezbytným prostředkem toho, jak dosáhnout 

získání pozornosti pro jimi nabízené pseudo-události a pseudo-osobnosti.53 

 

KULTURNÍ PRŮMYSL 

 

 Pojem úzce související s kulturou celebrit a průmyslem celebrit, který je de facto 

jeho podmnožinou. Kulturní průmysl je původem neomarxistický termín užívaný 

zejména autory frankfurtské školy k označení výsledku procesu, kterým kultura přichází 

o svou zásadní kritickou funkci. Pojem poprvé použili Theodor W. Adorno a Max 

Horkheimer v r. 1947.54 

 Kulturní průmysl vzniká propojením průmyslu a kultury – dvou sfér, které podle 

kritické teorie společnosti musí zůstat oddělené. Dravost moderní formule racionality, 

kvantity a maximalizace zisku však postupně pohlcuje všechny oblasti společnosti, 

                                                 
50 Reifová Irena a kol., Slovník mediální komunikace, Praha: Portál, 2004, str. 70 
 
51 Reifová Irena, osobní sdělení, 21.5.2008 
 
52 Reifová Irena a kol., Slovník mediální komunikace, Praha: Portál, 2004, str. 100-102 
 
53 Reifová Irena a kol., Slovník mediální komunikace, Praha: Portál, 2004, str. 88-89 
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včetně kultury. Kultura podléhá komodifikaci (viz výše uvedené tři přístupy ke kultuře 

celebrit dle Turnera - str. 22 odst. 5), stává se zbožím, které je určeno především na 

prodej, stejně jako všechny ostatní komodity.55 Dle Adorna kulturní průmysl pěstuje a 

vytváří „falešné potřeby“ nahrazující skutečné potřeby - svobodu, výraz lidské 

kreativity - a zbožní fetišismus (nabízený marketingem, reklamním a mediálním 

průmyslem), který znamená, že všechno je převáděno na hodnotu peněz.56 

V pojetí kritické teorie společnosti by kultura měla sehrávat roli permanentního 

kritika stávajícího systému, nikoli pomáhat vytvářet souhlas se systémem a akcelerovat 

jeho provoz. Zabezpečit plynulý chod systému je úkol průmyslu, zatímco kulturní 

obsahy by měly těmto pokusům soustavně nastavovat negativní zrcadlo a pracovat na 

jejich zpochybňování. Spolupráci kultury a průmyslu, dvou oblastí, které by se měly 

vůči sobě vzájemně vymezovat , proto neomarxisté vnímají jako jeden z největších 

zkratů moderní doby.57 

Jakkoli je teorie o primárně kritické funkci kultury vyhraněná a zpolitizovaná, 

pro studium kultury celebrit a s ní souvisejících témat je významnou inspirací.58 

 

REALITY TV  

 

Televizní žánr postavený na znázorňování reálných situací, který je výraznou součástí 

formátu Pop Idol, potažmo Česko hledá SuperStar (dále jen ČHS). Reálnost scén 

zobrazovaných v Reality TV je však do značné míry konstruovaná a simulovaná. 

Prioritní je to, aby působily dramaticky. Společným rysem mnoha forem tohoto žánru je 

důraz na každodenní subjektivní otázky, s nimiž se může divák snadno identifikovat, na 

společenské a morální konvence a problém jejich překračování, na emocionální reakce 

na různé podměty. Většina pořadů (včetně Pop Idol či ČHS) se i proto snaží využívat 

interaktivitu. Popularita a intenzivní rozvoj tohoto typu pořadů v posledních desetiletích 

je dána i nízkými náklady na jejich výrobu a formátem, jejž lze snadno přejímat či 

variovat v jiných zemích. 59 

                                                                                                                                               
54,55,57,58,59 Reifová Irena a kol., Slovník mediální komunikace, Praha: Portál, 2004, str. 194-195 
 
56 Barker, Chris, Slovník kulturálních studií, Praha: Portál, 2006, str. 104-105 
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Pro úspěch zábavních formátů na bázi Reality TV je podstatný i trend tzv. 

neotelevize, který se v současnosti projevuje nejen v televizní zábavě, ale i v televizi 

obecně. Umberto Eco rozdělil dějiny televize do dvou etap: „První je archeotelevize, 

která vznikla před osmdesáti lety, kdy proto, aby se někdo objevil na obrazovce, musel 

mít nějaké významné zásluhy (být šampiónem, velkým tvůrcem, nebo nějakou 

významnou osobou atd.). Vystupovalo se v ní v nedělních šatech s kravatou a bylo třeba 

vyjadřovat se velmi spisovně. Po ní přichází neotelevize, kterou do Francie uvedl v 

osmdesátých letech pátý kanál Silvia Berlusconiho).“  Neotelevize, zvláště ve privátní 

sféře, běžně mísí fakta s fikcí a postupně vytlačuje ze své náplně pořady seriózního 

charakteru.60 

                                                 
60 Umberto Eco, Mysl a Smysl, Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97, Praha, Moravia Press, 
a.s., 2002, str. 94 
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3. CÍLOVÁ  SKUPINA  PUBLICITY  ČHS 

 
 

Proto, abychom se mohli zabývat publicitou účastníků ČHS na ose komunikátor 

- příjemce, je nejprve nezbytné uvědomit si, jaká je cílová skupina této publicity – tedy 

kdo jsou či by kdo by měli být její příjemci. Jelikož cílová skupina deníků, které jsme 

zahrnuli do výběru (Mladá fronta DNES, Právo a Blesk), je z věkového hlediska velmi 

široká, pokusíme se odvodit cílovou podskupinu publicity o ČHS od cílové skupiny 

samotného televizního pořadu, o níž jsou fakta dostupná. 

Mimořádná komerční úspěšnost formátu ČHS sice tkví také v tom, že jeho 

cílová skupina je poměrně široká, avšak televizní přenosy soutěže lákaly podle výsledků 

sledovanosti zejména pro inzerenty velmi zajímavou cílovou skupinu mladých diváků 

do 24 let.  

"Velkým fenoménem se SuperStar stala zejména u mladých diváků. Podíl na 

sledovanosti v cílové skupině mezi 15 až 24 lety byl v prvním ročníku dokonce až 89 

procent,"61 doplňuje tehdejší tiskový mluvčí Novy Dan Plovajko. Je logické, že věková 

kategorie diváků se odvíjí od věku soutěžících. V třetí sérii české verze byla snížena 

věková hranice podmiňující účast (na 15 - 26let). Věkový průměr přihlášených byl 18 

let, věkový průměr semifinalistů pak 20 let. U slovenské verze (použitelný by byl také 

termín lokalizace) formátu Pop Idol – Slovensko hľadá SuperStar – byl v prvních 

ročnících věk soutěžících postupně snižován, aby tak bylo dosaženo pokrytí ještě 

mladších ročníků. Věkový průměr účastníků třetí řady tamní soutěže klesl na 14-15 let, 

což je hraniční hodnota s věkovým průměrem soutěžících v American Idol Juniors (viz 

1. kap., str. 12, 2. odst.). 

 

Jak vyplývá z průzkumu agentury INSOMA, všechny mediální aktivity mladé 

generaci (15-30) zaberou za týden 37,18 hodin, populaci nad 30 let 42,28 hodin. 

Vezmeme-li týdenní objem času bez času věnovaného spánku jako 100%, potom 

mediální aktivity představují u mládeže 34% a všechny ostatní aktivity celkem 66%. U 

                                                 
61 Borovan Aleš, Do Česka směřují další reality show, Hospodářské noviny (deník), 20.04.2004, rubrika: 
Zábavní průmysl, str.: 28 
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populace nad 30 let je poměr 37% a 63%.62 Vidíme tedy, že mládež věnuje médiím 

dokonce o něco méně pozornosti, než je tomu v případě dospělé populace. Proč je tedy 

mladá generace primární cílovou skupinou Superstar?  

 

Pro zadavatele reklamy již dávno není důležitá jen generace v produktivním 

věku (ti, kteří mají co utrácet), tedy zhruba mezi třiceti a padesáti lety. Sociální role 

rodiny a jejích jednotlivých členů se během minulého století radikálně změnily. Dnešní 

mladá generace, často štědře podporovaná svými rodiči, již také disponuje nemalými 

finančními prostředky. Navíc se u ní projevují důležité sociálně psychologické znaky, 

které inzerenti vyhledávají a které bychom jen stěží hledali u starších generací 

v produktivním či postproduktivním věku. Mladí lidé se snáze pro něco nadchnou, 

propadnou novému stylu, reklamě a potažmo značce. Dobrovolně se nechají zatáhnout 

do hry, v níž jde především o to být tzv. „in“, či „cool“, neboli mít aktuální image. To 

potvrzují i slova hudebního publicisty Josefa Vlčka: „…v takové soutěži, jako je 

SuperStar, je nejmladší generace hlasujících velmi důležitá. Dovede se pro svého 

oblíbence mnohem více nadchnout a podporovat ho.”63  

 

Podle Slovníku mediální komunikace slouží zábavní komunikační obsahy k 

uvolnění nahromaděné emocionální energie, ke krátkodobému úniku před 

každodenními problémy a krátkodobému utlumení pocitů nudy vyvolaných rutinizací 

každodenních aktivit. Důležitým aspektem je právě možnost imaginární komunikace či 

identifikování se s těmi, kteří jsou "součástí" domácího života například skrz televizní 

obrazovku. Bereme je jako své známé, mluvíme tak o nich, oslovujeme je křestními 

jmény, aniž jsme se s nimi jedinkrát skutečně setkali. 64 

 

Identifikace s účastníky, do jejichž soukromí bylo divákům umožněno 

nahlédnout, je v tomto případě ještě umocněna interaktivním prvkem - tím, že aktivní 

diváci pro své favority hlasují. Tímto de facto ovlivňují jejich osudy a jsou proto s nimi 

                                                 
62 Sak Petr (doc.PhDr. Petr Sak, CSc., sociolog, pedagog), Média, informační technologie a kulturní 
úroveň české populace, Poznatky jsou výsledkem grantu "Média v životě mládeže" Zadavatel: MŠMT ČR 
Řešitelská agentura: INSOMA Závěrečná výzkumná zpráva: Mládež a média v kontextu generací. 2004 
 
 
63 Vlček Josef, Jaká taktika vede k trůnu superstar Mladá fronta Dnes – Příloha, 8.1.2005 
 
64 Reifová Irena a kol., Slovník mediální komunikace, Praha: Portál, 2004, str. 317-318 
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o to silněji „spjati“, než tomu bylo například v případě tzv. „Beatlemánie“. Dle 

McLuhana65 je divák do televizního děje vtažen a participuje – role televizní hvězdy ho 

v tu chvíli zajímá víc než vlastní soukromý život. V tomto smyslu mohou tyto pořady 

výrazně ovlivnit život a žebříček hodnot těm divákům, kteří upřednostňují životní styl, 

který si „zvolili“ pod vlivem produktů kulturního průmyslu. Tito jedinci však nejsou 

zcela izolováni. Mediální realitu jejich oblíbeného pořadu neprožívají pouze před 

obrazovkou, diskutují o ní ve skupinách, sdílejí jí spolu – v práci, ve škole, mezi přáteli 

apod. Jedinec ocitnuvší se v takovém skupině je vystaven tzv. psychické nákaze, která 

dle Junga66 vyvěrá z nakažlivých emocí (afektů).  

 

Celkově v postmoderní době dochází k "medializaci" a "virtualizaci" životního 

pole jedince. Sociolog Zygmunt Bauman proto přišel s termínem „zevloun“, který 

rozebírá ve své sbírce esejů Úvahy o postmoderní době67 a který je bohužel často mylně 

desinterpretován jako výraz označující línou, povalovačnou osobu.  

Zevloun dle Baumanovy teorie, je typ postmoderního osobnostního vzorce (těmi 

dalšími jsou: tulák,  turista  a  hráč). Kulturní vzorec zevlouna se podle Baumana 

vytvořil už v  moderní společnosti. Byl výtvorem anonymity typické pro hustě 

zalidněná města, kde vedle sebe žijí vzájemně si cizí lidé. Zevloun byl kulturním 

vzorcem elity. Typické pro něj je, že vše vidí pouze jenom „jako“, prochází se ulicemi, 

připisuje lidem z davu role (oni to nevědí, neovlivní je to) – je tedy „režisérem“. 

Dostavuje se mu prožitek svobody, úplně nezávislé na vůli jiných lidí, jeho svoboda je 

pouze představovaná. Zevloun chápe svět jako divadlo. V postmoderním světě se stává 

tento vzorec dostupný všem – probíhá demokratizace vzorce. Zásadní roli hraje televize, 

obrazovka v bytě nahrazuje městské promenády. Pomocí ovladače se zevloun přesouvá 

po světě. To, co bylo dříve sváteční záležitostí, stává se každodenností – 

vykonstruovaná dobrodružství apod. Již přestává být jasné, co je skutečností a co její 

náhražkou, to ale zevlouna stejně nezajímá. Skutečnost je pro něj to, co se line 

z obrazovky. Jeho životní epizody jsou vzájemně zaměnitelné a zastupitelné. Na místě 

je další citát Andyho Warhola, pověstného svým ironickým hledáním krásy ve všem 

                                                 
65 McLuhan Marshall – Jak rozumět médiím („Understanding Media: The Extensions of Man), Odeon, 
1991 
 
66 Jung Carl Gustav, Analytická psychologie - její teorie a praxe: Tavistocké přednášky (Orig.: Analytical 
Psychology: its Theory and Practice), Praha: Academia, 1992, str. 34-35  
 
67 Bauman Zygmunt, Úvahy o postmoderní době  (Sociologické nakladatelství, Praha, 1995) 
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masovém, který v šedesátých letech minulého století prohlásil: “Když jsem dostal svou 

první televizi, přestal jsem se tolik starat o udržování intimních vztahů” 68 

 

Bauman přitom jasně říká, že jím definované modely zde existovaly již dříve, 

ale v současné době dostávají díky dvěma okolnostem postmoderní charakter. Za tyto 

dvě  okolnosti  považuje jednak fakt, že v minulosti hrály tyto vzorce marginální roli, 

týkaly se málo početných skupin, zatímco dnes se staly v každodenním životě „normou“ 

chování, druhým faktem je vymizení jejich vzájemné výlučnosti. Dříve měly v životě 

člověka vylučující charakter, byly předmětem volby, dnes lidé v tomtéž čase vedou 

život, který zahrnuje prvky všech vzorců, vzorce se vzájemně prolínají. 

Baumanova teorie zevlouna jakožto osobnostního vzorce, který byl v lidské 

společnosti přítomný již před postmoderní dobou, zjevně koresponduje se 

zmíněnými teoriemi Boorstina, Turnera a Gitlina, kteří tvrdí, že sklon k upínání se na 

fyzicky vzdálené, přesto však všem blízké autority, vzory či hrdiny je lidstvu vlastní již 

od nepaměti. 

 Zevlounství přitom není nikterak omezeno příslušností k určité sociální vrstvě. 

Například možnost „manipulace“ s cizím osudem v SuperStar může imponovat 

jedincům z bohatší vrstvy, zrovna tak jako příslušníkům vrstev chudších. Ti navíc ocení 

to, že v show nerozhoduje sociální pozice soutěžícího. 

 
Tolik tedy k charakteristice cílové skupiny formátů s prvky Reality TV a 

publicity s ní spojenou. Nyní se již budeme věnovat přímo konkrétnímu vzorku 

publicity o účastnících ČHS vyhledané dle zvolených parametrů. 

 

                                                 
68 Originální citát: „When I got my first television set, I stopped caring so much about having close 

relationships.”  
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4. ROZBOR PUBLICITY  ÚČASTNÍK Ů ČHS 
 

Těžištěm mého zájmu byly mediální výstupy ve vybraných tištěných periodicích 

(deníky Blesk, Mladá fronta DNES a Právo) týkající se tematicky soutěže a především 

jejích účastníků. Soustředil jsem se na propagaci těch účastníků soutěže, kteří v sobě 

nesli potenciál popularizace (umístěním, chováním), sledoval jsem, jak jsou 

prezentováni. Časové rozmezí mediálního pokrytí bylo oproti tezi zúženo na období po 

skončení třetí série soutěže (prosinec roku 2006), tj. na počátek roku 2007 – konkrétně 

1. 3. 2007 - 23. 4. 2007. Ke změně časového rozmezí vzorku došlo z následujících 

důvodů: 

- Původně zvolený vzorek byl pouze hrubým odhadem a při bližším zkoumání se 

ukázal býti příliš rozsáhlým pro zpracování zvolenou metodou (tedy jednoduchým 

popisem a rozborem namísto původně zamýšlené kvantitativní a kvalitativní analýzy 

(viz úvod na str.1).  

- I zpracováním původně zamýšlenou analytickou metodou by došlo 

k výraznému přesažení požadovaného rozsahu bakalářské práce. Nově zvolené rozmezí 

vzorku proto bylo vybráno tak, aby odpovídalo rozsahu bakalářské práce a aby ho bylo 

možno prozkoumat již zmíněnou metodou. Bylo stanoveno na 50 článků ze tří 

zvolených deníků, na základě kterých se pokusím potvrdit či vyvrátit výchozí hypotézu 

zmíněnou v tezi práce, v jejím úvodu a podrobně rozebranou v třetí kapitole. 

- Rozmezí vzorku bylo zvoleno záměrně s tříměsíčním odstupem od konce 

soutěže, aby se v něm vyskytovalo co možná nejméně zmínek o soutěži samotné a aby 

většina zmínek byla věnována jednotlivým absolventům soutěže, což vyhovuje cíli 

našeho zájmu – zkoumání toho, nakolik publicita ve zvolených denících mohla ovlivnit 

vytváření a udržování celebrit a zbytnělých celebrit. Z tohoto „hrubého vzorku“ jsem 

posléze ještě vyřadil výstupy, které obsahovaly pouze nahodilou zmínku o soutěži 

SuperStar nemající žádnou souvislosti s jejími absolventy. 

 

Můj další postup byl následující: z nalezených článků jsem sestavil tabulku (viz 

příloha č. 1 – str. 49), v níž jsem vyznačil 13 kategorií, do nichž jsem každý článek 

zaznamenal. Na základě těchto kategorií se nyní pokusím popsat charakteristiku 

zvoleného vzorku publicity. 

Těmito kategoriemi jsou: kvantita (počet článků), mutace deníku (celostátní, 

regionální, či příloha), rubrika, strana a pořadí, titulek, autor, rozsah článku 
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(+fotografie), celebrita (či více celebrit – absolventů ČHS), téma (hlavní a vedlejší), 

relevance (v jaké míře článek pojednával o dané celebritě/celebritách – ústřední téma, 

zmínka, více zmínek/rozsáhlejší zmínka), závažnost (naléhavost zprávy vzhledem k její 

informační hodnotě a rozsahu) a polarita (vyznění – 4 stupně: pozitivní, spíše pozitivní, 

neutrální, spíše negativní a negativní). 

 

4.1 KVANTITA 

 

Z celkových 50 článků bylo 31 uveřejněno v Mladé frontě DNES, 11 v deníku 

Blesk a 8 v deníku Právo. Tyto údaje neodpovídaly mému očekávání. Deníky jsem 

vybíral záměrně tak, aby byly vůči sobě vymezené a reprezentovaly určitý segment trhu 

periodického tisku. Deník Blesk byl zvolen jako zástupce segmentu bulvárního tisku a 

zároveň nejčtenější deník v České republice. Mladou frontu DNES (dále jen MfD) jsem 

vybral jako představitele tzv. soft bulvárního tisku s pravicovou politickou orientací 

(Ačkoli MfD sama sebe řadí do kategorie seriózních titulů). Deník Právo pak byl zvolen 

jako představitel „seriózního“ tisku s levicovou orientací. (původně jsem jako zástupce 

seriózního tisku vybral deník Hospodářské noviny, ten jsem však vzhledem k jeho 

podobné politické orientaci po dohodě s konzultantem nahradil deníkem Právo). 

Předpokládal jsem, že minimálně po kvantitativní stránce zaznamenám 

nejvýraznější publicitu u zástupce tisku bulvárního – tedy u deníku Blesk. Jak 

poznamenává Turner, současná produkce mediálních obsahů bulvárního tisku je na 

kultuře celebrit zcela závislá – je naprosto personalizovaná a dominují jí události a 

pseudo-události spojené s životy celebrit.69 

Kvantitou publicity spojené s celebritami z ČHS však Blesk výrazně předčila 

MfD. Deník Právo naopak můj předpoklad naplnil – tématice ČHS a jejích absolventů 

věnoval ze tří deníků nejméně prostoru. 

 

Vzhledem k tomu, že mě v této kategorii překvapilo nízké číslo u bulvárního 

deníku Blesk, vyhledal jsem pro srovnání i objem výstupů se stejnou tématikou 

v konkurenčních bulvárních denících. V deníku Šíp se za stejné období vyskytlo 40 

výstupů a v deníku Aha! 46 výstupů.  

                                                 
69 Turner Graeme, Celebrity, the tabloid and the democratic public sphere, In: Marshall, P. David; The 
celebrity culture reader, New York: Routledge, 2006, str. 490 
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4.2 AUTOŘI 

 

V MfD se vyskytl jeden autor, který se v daném rozmezí dotkl této tématiky více 

než jednou. Byla jím Mirka Spáčilová, redaktorka specializující se na kritiku televizní a 

filmové tvorby. Všechny tři její příspěvky se týkaly anketní soutěže – televizních cen 

TýTý. První článek byl shrnutím nominací a prognózou potenciálních vítězů 

jednotlivých kategorií. Ve dvou kategoriích (objev roku a nejlepší zpěvák) byl 

nominován Zbyněk Drda, vítěz třetí série ČHS. Druhým výstupem byla reportáž 

z večerního ceremoniálu, na němž byly ceny předány. Třetím příspěvkem byl rozhovor 

se Zbyňkem Drdou, který obdržel cenu za objev roku (podepsaný jen pseudonymem –

spa-).  

Pomineme-li fakt, že anketní ceny TýTý či Český slavík (i reportáž z nich) 

mohou být samy o sobě považovány za pseudo-událost a jsou nezbytnou součástí 

mechanismu průmyslu celebrit, zbylé dva příspěvky (prognóza vývoje a interview) již 

splňují parametry pseudo-události beze zbytku - tím spíše, že jsou zařazeny do kulturní 

rubriky. Nominace na ceny TýTý zcela určitě nejsou pro kulturní scénu tak zásadní 

událostí, aby jim musela být věnována většina strany (65% plochy) kulturní rubriky. 

Rozhovor se Zbyňkem Drdou je evidentně mimo žánrové i tematické zaměření 

Spáčilové, která se snad i z tohoto důvodu podepsala pouze pseudonymem – ani jedna 

otázka se v něm netýká hudby ani kvality zpěvu, za kterou byl Drda na cenu 

nominován.  

 

 V deníku Právo byl jediným autorem, který zmínil ve svém článku absolventa 

soutěže více než jednou hudební publicista Jaroslav Špulák. Všechny články byly 

z kulturní rubriky. Ve dvou případech však nešlo o absolventa ČHS, nýbrž o účastníka 

Slovensko hľadá SuperStar. První článek „Peter Cmorik zaútočí na Česko” byl profilem 

vítěze druhé řady slovenské soutěže, který se chystá proniknout na český hudební trh. 

Tento článek má velmi pozitivní vyznění a naplňuje zmíněné parametry pseudo-

události. 

Druhý Špulákův článek je rozhovorem s protagonisty slovenské skupiny 

Horkýže slíže. Jedná se v něm pouze o jednu negativní zmínku o slovenském 

soutěžícím Chocholovi, kterého jeden z členů skupiny kritizuje za jeho hlasový projev. 
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Třetím výstupem je recenze Drdova debutového alba, tvořeného písněmi 

z katalogů (které většina ostatních kritiků hodnotila podprůměrně), s neutrálním 

vyzněním. 

 

V deníku Blesk se v rámci rubriky společnost o tématiku ČHS a jejích 

absolventů poměrně rovnoměrně starali čtyři redaktoři – jeden napsal tři články, další 

dva po dvou článcích, dva po jednom článku a zbylé tři články nebyly podepsány. 

V tomto případě se evidentně jedná pracovníky jednotlivých směn, kteří měli na 

starosti, pro bulvární titul klíčovou, rubriku společnost. 

 

Autoři mediálních obsahů, ačkoli nemusí být vždy tím, kdo má hlavní slovo 

v procesech ovlivňujících výběr témat – tedy gatekeepingu a agenda-settingu – mají 

většinou ve svých rukou nástroje, kterými mohou přinejmenším změnit charakter jimi 

tvořených mediálních obsahů. Jde však o to, jak a zdali vůbec ho využijí. Pokud si tento 

fakt neuvědomují, nepodílejí se na tvorbě pseudo-událostí aktivně, ale zároveň se jejich 

publikování nebrání nebo ho záměrně přehlížejí, stávají se automaticky součástí 

mechanismu na konstrukci pseudo-událostí a celebrit. Dle Boorstina tak dochází 

k vzniku tautologického bludného kruhu, či spirály, kterou roztáčí kolotoč poptávky a 

nabídky. O pseudo-událostech a pseudo-osobnostech se píše proto, že je o ně zájem a 

zájem je o ně proto, že se o nich píše. V současnosti je už vlastně nepodstatné, zda tento 

kolotoč jako první roztočila nabídka ze strany médií, nebo poptávka ze strany příjemců 

mediálních sdělení. Jde spíše o to, zda je možné ho nějakým způsobem zastavit, či 

alespoň zbrzdit. To však bude nesmírně těžké vzhledem k tomu, kolik subjektů má na 

setrvačnosti trhu celebrit zájem. 

 

 

4.3 TÉMATA, MUTACE, RUBRIKY, TITULKY, RELEVANCE, ZÁVAŽNOST A 

POLARITA 

 

V MfD byly převažující tématikou pozvánky a zmínky o chystaných 

vystoupeních absolventů ČHS (celkem 15 výstupů či zmínek). Druhým nejčastějším 

tématem byly televizní anketní soutěže spojené s udílením cen na slavnostním 

ceremoniálu (5 výstupů – 4x televizní ceny TýTý, 1x hudební ceny Anděl). dále se 

vyskytly: 3 interview, 2 výstupy o absolventech ČHS jako o účinkujících v muzikálu 
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(1x zmínka, 1x ústřední téma), 2 recenze alba, 1 článek o absolventovi tzv. „hvězdné 

pěchoty“ ČHS, 1 výstup o získání zlaté desky a chystaném turné, 1 zmínka o nahrávání 

alba ve studiu, 1 výstup o vydání debutového alba a 1 zmínka o účasti absolventa ČHS 

jako diváka/hosta na regionální pěvecké soutěži. 

Z 31 výstupů v MfD bylo 8 zaznamenáno v celostátní mutaci deníku, 3 

v přílohách celostátního vydání a 20 v regionálních mutacích (nejčastěji ze západních 

Čech – Plzeňský a Karlovarský kraj). 

Rubriky: kultura (18 výstupů), z regionu (9), lidé/lidé a zajímavosti (2), 

zpravodajství (1), kam na víkend (1). 

 

Témata v deníku Právo: televizní anketní soutěže spojené s udílením cen (TýTý 

- 2 zmínky), muzikál (2 výstupy), 1x profil – aktuality, 1x recenze, 1x vydání druhé 

desky, 1x kritická zmínka o hlasovém projevu. 

Deník Právo nemá regionální mutace, všech 8 výstupů bylo publikováno 

v celostátním vydání, dva z nich v tématické příloze. 

Rubriky: kultura (2) + kulturní část přílohy café (2), zpravodajství (2), 

společnost (1), zajímavosti (1). 

 

Témata v deníku Blesk: muzikál (2 výstupy), anketní soutěže (TýTý - 2 

výstupy), vydání alba (2 výstupy), soukromí (2 výstupy), skandál (1 výstup), úspěch 

v zahraničí (1 výstup), charita (1 zmínka) 

Deník Blesk rovněž nemá regionální mutace, všech 11 výstupů bylo 

publikováno v celostátním vydání. 

Rubriky: společnost (10) a zpravodajství (1). 

 

Polaritu výstupů v jednotlivých médiích zobrazuje následující graf: 



 

38 

0

2

4

6

8

10

12

Graf polarity (vyzn ění) mediálních výstup ů

pozitivní 10 6 4

spíše pozitivní 12 0 2

neutrální 6 1 3

spíše negativní 3 0 0

negativní 0 1 2

Mladá fronta DNES Právo Blesk

 

Ačkoli MfD jasně dominovala v objemu publicity, je nutno podotknout, že 

tématicky se charakteristika těchto výstupů odlišovala od ostatních dvou deníků. 

Největší měrou se na tom podílelo celkem 15 pozvánek a zmínek o chystaných 

vystoupeních absolventů ČHS v regionálních mutacích, které u zbylých dvou titulů 

naprosto absentovaly. Přitom to je nejlepší příklad žánru, který je protipólem obsahům 

založených na pseudo-událostech a kultuře celebrit. Tyto obsahy nekonstruují mediální 

virtuální realitu, nýbrž naopak - upínají se k realitě skutečné – k vystoupení, na němž se 

čtenář může setkat s reálnou osobností daného zpěváka, nikoli jen s mediálním obrazem 

jeho pseudo-osobnosti. Na skutečné události uvidí skutečného člověka, nikoli celebritu, 

a může být konfrontován s jeho skutečnými vlastnostmi – kvalitou zpěvu, 

vystupováním, projevem, o nichž si z mediálních pseudo-událostí objektivní úsudek 

neučiní. 
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Ašak i mezi těmito výstupy se objevily tři články, které nesly charakteristické 

známky  PR tiskové zprávy. První z nich, z jihomoravské mutace, byl věnován Petru 

Bendemu. Text s pozitivní polaritou je plný chvály, superlativů a místy vyznívá, jako by 

si ho Bende napsal sám. Cituji vybrané pasáže: „Koncert jednoho z nejúspěšnějších 

finalistů druhé řady soutěže Česko hledá SuperStar...“ „Jako první česká kapela 

představíme i nový zvukový systém, který doplní i světelné efekty,“ „Bende se ovšem 

může pochlubit i dalším prvenstvím. Videoklip Nad horú svítá ... unikátně kombinuje 

prostorový animovaný svět s reálnou postavou zpěváka.“ „Zpěváka čeká i boj v 

mezinárodní soutěži Eurovize, své hlasy mohou diváci posílat do 10. března. Více 

informací uvádí Petr Bende i na svých internetových stránkách www.petrbende.cz.“ 

Jasný charakter PR zprávy měly také dva identické články publikované ve dvou 

různých regionálních mutacích (Kraj Karlovarský a Plzeňský). Informovaly o chystané 

akci v místním obchodním centru, na které měla mimo jiné vystoupit finalistka třetí 

řady ČHS Leona Černá. Zpráva nebyla označena jako PR, přitom evidentně 

propagovala soukromou akci sloužící k mediálnímu zviditelnění nákupního centra (tedy 

pseudo-událost). Tyto typy propagací jsou hojně využívané zejména obchodními centry 

a jinými obchodními subjekty. Základem při nich bývá obratně napsaná tisková zpráva, 

která tuto pseudo-událost vylíčí jako významnou kulturní či společenskou událost. 

Velkou roli hraje také personifikace (či personalizace), která pokud je dobře 

vybraná, stává se pojítkem celé pseudo-události a tiskové zprávy. Podle Galtunga s 

Rugeovou70 je to dáno několika faktory, mimo jiné kulturním idealismem, kde člověk je 

vládcem svého osudu. Personifikace je také projevem potřeby identifikovat či 

důsledkem koncentrace na elity (či pseudo-elity). A nakonec personifikace je v 

harmonii s moderními technikami shromažďování informací - v novinách se spíše 

uplatní fotografie člověka než obrázek budovy obchodního centra či abstraktní graf. 

Dle Irvinga Reina71 v současnosti 70 procent veškerých informací 

publikovaných jako zprávy pochází z inzerce a public relations. K podobnému číslu 

došli Turner, Bonner a Marshall72. 

                                                 
70 Galtung J., Ruge M. H., The Structure of Foreign News, In Journal of International Peace Research, 
1965 
 
71 Rein Irving J., High visibility : the making and marketing of professionals into celebrities / Irving Rein, 
Philip Kotler, Martin Stoller, Lincolnwood, Ill. : NTC Pub. Group, c1997, str. 286 
72 Turner Graeme, Marshall P. David, Bonner Frances, Fame games: the production of celebrity in 
Australia, Cambridge: Cambridge University Press, 2000 
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Původcem pronikání PR materiálů (v našem případě tedy propagace pseudo-

osobností a potažmo pseudo-událostí) do nereklamních mediálních obsahů zpravidla 

bývají PR agentury či PR agenti. Tento průnik je však primárně selháním funkce 

gatekeepera, ke kterému dojde buď jeho (či jejich) nevědomou chybou, nebo záměrně 

skrytou (neoznačenou) publikací PR zprávy po vzájemné dohodě s jejím 

poskytovatelem (obvykle dochází k různým formám protislužeb ze strany PR agentur či 

agentů), případně může jejím uveřejněním gatekeeper sledovat své vlastní  cíle (čímž by 

došlo navíc ke střetu zájmů).  

 

Co se pseudo-události týče, mezi zmíněnými tématy se nejčastěji vyskytovaly 

v žánrech a rubrikách jako: interview, aktuality ze soukromí účastníků ČHS, prognózy 

vývoje udílení anketních cen, apod. 

Tyto pseudo-události však nemusí být médiím nutně podsouvány PR 

agenturami. Ta o nich píší mimo jiné proto, že již jednou překročily tzv. práh pozornosti 

(mezník, kdy média berou událost či pseudo-událost na vědomí a informují o ni). 

Dalším významným faktorem dle Galtunga a Rugeové  je kontinuita – tedy fakt, že o 

pseudo-události, která už se jednou dostala přes práh pozornosti, se informuje i nadále,  

i když je její zpravodajská hodnota nižší, než hodnota událostí, které se zprávami 

nestaly. Dalšími faktory mohou být již zmíněné vztahy k elitním národům či osobám, 

které v pseudo-události figurují a s nimi související jevy personalizace či souznění 

(událost je očekávána). 73 Dalším motivačním faktorem může být i negativita události. 

Čím větší míra negativity, tím spíše se stane zprávou (příkladem může být níže zmíněný 

skandál spojený s přestupkem absolventa ČHS Tomáše Savky uveřejněný v deníku 

Blesk). Posledním důležitým faktorem, který bych chtěl zmínit, je intertextualita, která 

představuje soubor odkazů, kterými se v textu připomínají jiné texty. V našem případě 

jde o přejímání televizních obsahů tiskem. Tištěná média o pseudo-událostech jako je 

soutěž ČHS a pseudo-osobnostech, jakými jsou účastníci soutěže, píší proto, že je o ně 

zájem. Zájem je o ně proto, že se objevují v televizi, v úspěšném pořadu vysílaném 

v prime-timu.  

Tím se tedy opět dostáváme k Boorstinově tautologické smyčce. I takto se může 

projevovat aggenda-setting. „Na podobě mediální agendy vedle gatekeepingu podílí tlak 

                                                 
73 Galtung J., Ruge M. H., The Structure of Foreign News, In Journal of International Peace 
Research,1965 
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vlivnějších médií.“ „O tom, které téma se skutečně v této soutěži uplatní, rozhoduje řada 

faktorů, mezi nimiž hrají významnou úlohu média.“74 

 

Pokud však jde o předpokládané užití prvků infotainmentu, moje hypotéza se 

nenaplnila. Prostředky, které by mohly být zařazeny do kategorie infotainmentu, jsem v 

daném vzorků mediálních výstupů nenalezl. Jak jsem již zmínil, tyto prvky jsou 

nejčastěji spojovány s těmi médii, jež si nekladou za prvořadý cíl poskytovat 

společensky závažné informace (např. s bulvárními listy či komerčními televizními a 

rozhlasovými stanicemi). U médií s postavením či ambicí zdroje relevantních informací 

se užití prostředků infotainmentu hodnotí jako nedostatek75 Výrazné prvky 

infotainmentu jsem však nenalezl ani v bulvárním titulu Blesk, ani u „serióznějších“ 

deníků MfD a Právo. Důležitá je však míra, kterou při posuzování těchto prvků zvolíme. 

Svým způsobem by totiž jako prvky infotainmentu v mnou vybraném vzorku publicity 

mohly být teoreticky považovány prostředky, které ve svých obsazích používají 

všechny tři vybrané deníky. Jde například o aranžované fotografie (montáže) účastníků 

ČHS v denících MfD či Blesk či dvojsmyslné a zavádějící titulky („Mám rád Ulici, 

přiznal se Drda“ – MfD, „Leona Černá umře brzy na barikádě“  – Právo, „Trochu se 

bojím“!  – Blesk). Jako určitý náznak infotainmentu také může působit zařazení článků 

pojednávajících o muzikálech do kulturní rubriky. 

 

 

4.4 CELEBRITY 

 

Nejfrekventovanější celebritou ve vybraném vzorku byl dle očekávání Zbyněk 

Drda – vítěz třetího a prozatím posledního ročníku ČHS (celkem 12 výstupů). Psalo se o 

něm většinou v souvislosti s televizní anketní soutěží TýTý, ve které byl nominován 

v kategorii objev roku a nejlepší zpěvák (6 výstupů). Zbytek publicity tvořily 2 recenze 

jeho debutového alba (MfD a Právo), 1 pozvánka na Drdovo vysoupení, a 1 zmínka o 

jeho účasti jako diváka/hosta na regionální pěvecké soutěži. 

 

                                                 
74 Reifová Irena a kol., Slovník mediální komunikace, Praha: Portál, 2004, str.16 
 
75 Reifová Irena a kol., Slovník mediální komunikace, Praha: Portál, 2004, str. 89 
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Avšak zajímavější z hlediska konstrukce a existence celebrit a hypertrofovaných 

celebrit a rozdílu mezi nimi, byly výstupy zmiňující v soutěži méně úspěšné jedince ze 

všech třech sérií soutěže. 

  

Za celebrity můžeme považovat jedince, jejichž popularita je tvořena publicitou, 

která vzniká na jejich popud v souvislosti s jejich profesí, kariérou či společenským 

postavením – přináší do mediálních obsahů události a pseudoudálosti spojené s jejich 

osobou v proměnlivém rozsahu polarity (vyznění) publicity na škále pozitivní až 

negativní. Jejich osud se zdá být více či méně v jejich rukou a média o něm pravidelně 

informují. Příkladem tohoto typu celebrity může být Leona Černá, třetí finalistka zatím 

poslední řady ČHS. Na hudebním trhu sice neprorazila, ale využila příležitosti stát 

muzikálovou herečkou, čímž se stále udržela „v hledáčku médií“. Novináři se o ní ve 

svých mediálních výstupech zmiňují nejčastěji v souvislosti s její současnou kariérou 

muzikálové herečky, která se stále snaží prosadit i jako populární zpěvačka. 

Vedle tohoto typu celebrity však ještě existuje další varianta celebrity, kterou 

Tom Mole nazval „hypertrofic celebrity“ – tedy zbytnělá celebrita. Tento typ pseudo-

osobnosti mohl vzniknout dvěma způsoby:  

1. již přišel o původní charakter publicity a image s níž vstoupil přes práh 

mediální pozornosti tím, že se po nadějném začátku neuchytil, jeho jméno se přestalo 

vyskytovat v kulturních rubrikách médií a on si svůj statut celebrity udržel tím že na 

sebe poutal pozornost médií jinými dostupnými způsoby - událostmi či pseudo-

událostmi (například skandály, troufalými, urážlivými či šokujícími prohlášeními na 

veřejnosti, dobrovolným odkrýváním svého soukromí apod.) 

Typickým příkladem této zbytnělé celebrity je v případě absolventů ČHS 

Stanislav Dolínek, finalista první řady soutěže. Po svém vyřazení se pokoušel neúspěšně 

prosadit jako profesionální zpěvák. Jeho pseudo-osobnost se však z kulturních rubrik 

postupně vytrácela a jeho jméno je v současnosti zmiňováno takřka pouze ve 

společenských rubrikách bulvárních titulů, v  „reportážích“ z nejrůznějších večírků a 

oslav. Podobný osud potkal i jeho kolegu z finále první série ČHS, Tomáše Savku. I on 

se jako zpěvák neprosadil a kromě muzikálové role je jeho jméno zmiňováno 

v souvislosti s nejrůznějšími typy skandálů (rvačky, řízení pod vlivem alkoholu, apod.) 

v bulvárním tisku. 

2. Druhým typem zbytnělé celebrity je případ tzv. „maskota“. Příkladem je Anna 

Gleisnerová, která kvůli se, ač bez sebemenší trochy talentu a soudnosti, rozhodla 
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přihlásit taktéž do první řady ČHS. V tamním castingu sice nepostoupila, televize Nova 

však přesto její výstup odvysílala v rámci vedlejší disciplíny (jakési soutěže v soutěži) 

ironicky pojmenované „Hvězdná pěchota“, v níž diváci volili nejhorší výkony 

soutěžících vyřazených již v castingu. Gleisnerová se svým vystoupením vyvolala 

výraznou odezvu publika a v následujících několika týdnech jí byla věnována 

srovnatelná a místy i větší pozornost než úspěšným a postupujícím soutěžícím. Někteří 

škodolibí jedinci dokonce zakládali její fancluby a internetové stránky. Gleisnerová na 

tyto aktivity reagovala tak, jakoby ani nechápala ironii v nich obsaženou. Proto se 

začalo spekulovat o tom, zda není mentálně postižená. I přesto však její jméno bylo 

využíváno a zneužíváno v nejrůznějších reklamách, anekdotách apod. Role „maskota“, 

verze její pseudo-osobnosti, která jí byla přiřčena médii, ale především částí mediálního 

publika, ji zůstala dodnes. Výstupy s ní spojené, které parazitují na jejím osudu, se 

většinou týkají jejího soukromí, včetně rutinních životních okamžiků, které nepoutají 

pozornost médií ani v případě celebrit „standartního typu“ (celebrit nezbytnělých).  

Mole charakterizuje zbytnělou celebritu jako druh celebrity, u níž již přestává 

stačit Boorstinova definice „famous for being famous“ (je známá protože je známá). O 

zbytnělé celebritě dle Molea platí: „she is famous for having been made famous“, tedy: 

"je známá proto, že byla známou učiněna" Jak z této definice vyplývá, zbytnělá celebrita 

je produktem fascinace publika mechanismy, které produkují celebrity a udržují jejich  

popularitu i poté, co již svůj původní statut celebrity ztratily. 

 

*  poznámka: v této práci jsem čerpal ze své absolventské práce76, přičemž všechny primární 
zdroje jsou uvedeny 

                                                 
76 Hanzel Petr, Lesk a bída SuperStar, absolventská práce, vedoucí práce Lindaur Vojtěch, VŠOP, Praha, 
2005, str.8-36 
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ZÁVĚR 

 V práci jsem se snažil zodpovědět na otázky spojené s vytvářením a formováním 

celebrit prostřednictvím soutěže Česko hledá SuperStar a její medializace v českém 

tisku a zároveň zjistit a popsat mediálně komunikační jevy, které k těmto procesům 

mohly přispět.  

 

První část se mi, dle mého názoru, podařilo splnit – tj. zodpověděl jsem otázky, 

které jsem si kladl v úvodu práce a před zvolením této tématiky. V první kapitole jsem 

se na základě historického vývoje kultury celebrit a zejména vytváření celebrit na poli 

populární hudby pokusil zodpovědět otázky jak a za jakým důvodem tento trend vznikl. 

V kapitole druhé jsem podrobně rozebral teoretické podklady pro svou hypotézu na 

základě odborné literatury.  Ve třetí kapitole jsem charakterizoval cílovou skupinu 

soutěže a její publicity. 

V závěrečné čtvrté, praktické části jsem se věnoval rozboru a popisu vzorku 

publicity soutěže Česko hledá SuperStar a jejích absolventů. V této části jsem byl 

limitován metodikou práce, jelikož, jak jsem již zmínil v úvodu práce, metody 

kvantitativní a kvalitativní analýzy mi jakožto absolventovi žurnalistiky, který 

absolvoval pouze úvod do studia médií, nejsou dostatečně vlastní. Postupoval jsem 

proto jednoduší metodou – rozborem a charakteristikou zvoleného vzorku. I přesto tento 

handicap jsem však došel několika zajímavým poznatkům a dalším, navazujícím 

otázkám, které by se mohly při nejmenším stát podklady a inspirací pro diplomovou 

práci, v které bych se chtěl k tématu vrátit v rámci navazujícího magisterského oboru 

mediálních studií. Téma bych v ní chtěl rozšířit - zvláště teoretickou část - a část 

praktickou podrobit již zmíněným analytickým metodám. 

V poslední kapitole jsem tedy sledoval, zda se na vzorku publicity projeví 

mediálně komunikační jevy popsané v předchozích kapitolách. U jevu zvaného 

infotainment se hypotéza nenaplnila – v tomto případě jsem došel k poznatku, že jev se 

ve zvoleném vzorku nevyskytoval v očekávané míře. U sledování jevů agenda-setting a 

gatekeeping jsem byl asi nejvíce limitován absencí výše zmíněných analytických metod. 

Jiné jevy však byly zkoumatelné i bez analytických metod a tak se mi podařilo 

potvrdit výchozí hypotézu, že v rámci medializace soutěžích a pořadu dochází 

k publikování tzv. pseudo-událostí, tedy událostí, které nemají svou příčinu v reálném 

světe, nýbrž jsou uměle vytvořeny pouze proto, aby dosáhly co možná největšího 
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mediálního pokrytí a zviditelnily tak toho, kdo je vytvořil. Zároveň se potvrdil i 

předpoklad, že mezi medializovanými celebritami - absolventy soutěže - se vyskytují i 

tzv. zbytnělé celebrity, tj. celebrity, které jsou známe jen proto, že byly známými 

učiněny.  

 

Summary  

 

This bachelor deals with phenomenon of creation of celebrities through the 

Czech variation of Pop Idol (PopStar seeking reality show).  It also focuses on defining 

and describing media events which could possibly contribute to these processes. In the 

first chapter I explained how and why this phenomenon originated describing the 

historical development. In the second chapter I analyzed closely the theoretical source 

materials for my hypothesis on basis of specialized literature. In the third chapter I made 

a simple analysis of the chosen pattern of publicity (press articles) of the Czech version 

of Pop Idol contestants. 

Celebrity culture has a long history of structuring the production, distribution 

and reception of texts around the mystique of a particularly fascinating individual. 

While apparently revealing the deep selfhood of a famous person to a mass audience, 

the cultural apparatus of celebrity concealed the industrial conditions in which its texts 

were produced. Since it is now possible to study this phenomenon by means of cultural 

and media studies, some of parts of the celebrity industry apparatus can by examined 

and analysed. Although I did not use quantitative or qualitative analyzing methods 

(because I am not able to use them yet) I still managed to find some interesting features 

of celebrity culture mechanisms in Czech press media such as using the pseudo-events 

to create the human pseudo-event (celebrity). 
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Příloha č. 1: tabulka se zkoumaným vzorkem publicity 

 


