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Anotace

Rigorózní práce se zabývá obrazem hvězd v českých bulvárních médiích. Teoretická 

část práce vymezuje pojem hvězda, sleduje příčiny jejich uctívání a vymezuje hvězdy 

z různých hledisek. Praktická část popisuje verbální, neverbální a stylistické prostředky 

bulvárních sdělení týkajících se hvězd. Práce obsahuje také analýzu obrazu dvou 

vybraných celebrit a kognitivní analýzu zvolených lexémů.

Klíčová slova
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Image hvězd v bulváru

Jazyk bulváru

Masová kultura

Média

Mediální komunikace

Anotation

This work focuses on the image of stars in Czech tabloids. The theoretical part defines 

the word Star, follows the reasons of their adoration and defines stars from different 

points of view. The practical part describes verbal, nonverbal and stylistic means of 

tabloid communication regarding stars. The work also consists of the analysis of two 

selected stars and the cognitive analysis of selected lexemes.

Key words

Tabloid press
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The langugae of tabloid press

Mass culture

Media
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Úvod 

„V palačinkárně U slepiček se jako první objevila dvakrát rozvedená Libuška Vojtková, 

půl hodiny po ní její první exmanžel Daniel Hůlka a na přivítanou okamžitě padla pusa. 

Bylo vidět, že si bývalí manželé mají co říct.

‚Tak ty jsi teď prý kamarád s Pepou,‘ zavyčítala si Libuška na konto toho, že Hůlka 

alternuje s jejím druhým exmanželem Pepou Vojtkem roli Draculy.

Hodinu poté už byl na scéně i Pepa Vojtek se současnou přítelkyní Jovankou Skrčeskou. 

Na nic nečekali a začali se líbat a Libuška s Danem Hůlkou na to koukali, jak kdyby 

neznali milenecké polibky...

Pak začaly lítat panáky hruškovice. Ty furiantsky objednávali Pepa s Danem                      

na střídačku.“ (Dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/106390/vojtek-divoka-libacka-

pred-exmanzelkou.html, staženo dne 25. 12. 2008)

Uvedený článek vykazuje míru informační hodnoty typickou pro bulvární tisk. Fakt, že 

se Libuška Vojtková setkala na večírku s oběma bývalými manžely, sice nezpůsobí 

zásadní zvrat ve společnosti, ale jistý účinek mít bude. Libuška Vojtková se dostane           

do povědomí čtenářů, zvýší se tím její popularita a ještě více se potvrdí její image 

podváděné chudinky, která nemá štěstí na partnery. Josefu Vojtkovi naopak tisk vytváří 

negativní obrazy, čtenáři na něj budou pohlížet negativně, neboť je to on, kdo odešel už 

od třech žen a nechal je opuštěné s malými dětmi.1 Navíc je natolik bezohledný, že se 

líbá se současnou milenkou před svou bývalou ženou. Na druhou stranu takové chování

zase patří k stereotypnímu image nevázaného rockera, který miluje zábavu, pivo a ženy.

Tématem této práce je tedy vytváření hvězd (i umělých). Sledování a následné

informování veřejnosti o životě populárních osobností (celebrit, hvězd) patří 

k charakteristickým činnostem bulvárních médií, ať už jde o média tištěná, online 

deníky nebo TV a rozhlasové pořady. Vraťme se k výše uvedeným celebritám, na nichž 

jsme dokumentovali informační hodnotu bulvární zprávy. Neznámá tanečnice Libuše 

Vojtková se do bulvárních médií dostala právě díky svatbě a následnému rozvodu se 

zpěvákem Danielem Hůlkou, poté se opět začala objevovat na stránkách bulvárních 

                                               
1 Po nevydařeném prvním manželství žil dlouhou dobu se Sabinou Laurinovou, se kterou má dceru 
Valentýnu, a pak se oženil právě s Libuší Vojtkovou, jež mu porodila syna.

http://www.blesk.cz/clanek/106390/vojtek-divoka-libacka-pred-exmanzelkou.html
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médií jako ta, která Sabině Laurinové odvedla Josefa Vojtka. Její spíše negativní obraz 

byl pozměněn patrně kvůli vstřícné komunikaci s novináři, popularitě jejího partnera, 

svatbě a těhotenství. Z lovkyně slavných zpěváků se stala šťastná manželka a maminka, 

po nevěře Josefa Vojtka nešťastná, opuštěná a podvedená žena s malým dítětem.

Média potřebují hvězdy a hvězdy potřebují média. Díky informacím o populárních 

osobnostech se zvýší prodejnost daného média. Pokud čtenář uvidí na titulní stránce 

fotografii známé (oblíbené) tváře, pravděpodobněji si noviny či časopis koupí. 

Medializace je však výhodná i pro celebrity, neboť se díky četným zprávám o hvězdě 

zvýší její popularita a tím pádem i její cena (honorář za vystoupení, koncert apod.). Jistá 

zmínka o celebritě je tak vlastně její reklamou. Patrné je to i ve výše citovaném článku, 

kde nechybí informace o tom, že Daniel Hůlka a Josef Vojtek se střídají v hlavní roli 

obnoveného muzikálu Dracula. Jedná se o jednoduché pravidlo – čím víc se hvězda

objevuje v médiích, tím víc se stává populární. A čím víc je populární, tím lépe se 

prodává a vzbuzuje zájem u publika o určené médium.

„Pro současná masová média je příznačná vysoká míra závislosti na jejich tržní 

úspěšnosti. Tento trend bývá obyčejně nazýván komodifikací médií (média se stále více 

sama stávají zbožím) a komercionalizací médií (mediální produkty – ať jde o 

zpravodajství, komentáře, publicistiku, či zábavu – jsou svým charakterem stále více 

podřízeny tomu, aby byly tržně úspěšné).“ (J. Jirák, 2005, s. 19) Většinu mediální 

produkce na trhu zajišťují soukromé společnosti a jejich cílem je zisk. „Základním 

kritériem úspěšnosti našich současných masových médií je pro tisk prodaný náklad a 

pro elektronická média sledovanost jejich programů, protože ty souvisí s publicitou 

placené reklamy – zdrojem nejvyšších zisků pro jejich vydavatele či provozovatele.“ (J. 

Bartošek, 2008, s. 6n)

Ačkoli jsou bulvární média považována v povědomí veřejnosti za podřadné zboží, 

patří, jak dokazují výsledky průzkumu agentury GfK Praha znázorněné v tabulce 1

(dostupné z http://www.gfk.cz/cz/default.aspx, staženo dne 24. 1. 2009), k nejčtenějším.

Výzkum se zaměřoval na čtenost a průměrný prodaný náklad titulů  od dubna do září

roku 2008.   Na první pozici se umístil deník Blesk s průměrným prodaným nákladem 

http://www.gfk.cz/cz/default.aspx
http://www.gfk.cz/cz/default.aspx
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433 281 výtisků za den. Druhé nejprodávanější periodikum je Mladá fronta Dnes, u 

které se dnes projevuje vysoká míra vulgarizace, což dokazuje výraznější grafická 

podoba deníku nebo zařazování bulvárních témat, jako např. dění ve společnosti, život 

celebrit atd. Polemizovat lze také nad deníkem Sport, který od té doby, co patří 

vydavatelské společnosti Ringier, se mimo čistě sportovní dění a sportovní výsledky 

zaměřil na život, skandály a trapasy sportovců, které staví do pozice celebrit. K ryze 

bulvárním titulům pak lze v tabulce zařadit vedle Blesku i deník Aha, který taktéž patří 

pod vydavatelský dům Ringier, a bývalý deník Šíp (ten však od března roku 2009 

vychází jako týdeník).

Tabulka 2 přináší aktualizovaná data za celý rok 2010 (dostupné z 

http://www.median.cz/docs/MP_2010_zprava.pdf, staženo dne 13. 3. 2011). Pořadí 

titulů se nezměnilo, můžeme sledovat trend ve snížení počtu prodaných nákladů u všech 

deníků, průměrná čtenost stoupla nepatrně pouze u deníku Právo, u zbývajících titulů 

hodnoty klesaly. Jedná se ovšem pouze o tištěné podoby deníků, pokud bychom brali 

v úvahu i online verze, dosáhli bychom výrazně vyšších  hodnot.

Tabulka 3 (dostupné z http://www.median.cz/docs/MP_2011_zprava.pdf, staženo dne 

1. 8. 2012) zobrazuje data za období roku 2011. Sledujeme zde pokles čtenosti i 

prodaného nákladu u deníku Blesk, stejnou tendenci zaznamenala i MF Dnes, stejně tak 

deníky Právo a Sport, deník Aha! zaznamenal zvýšení čtenosti, nicméně prodaný náklad 

klesl, obdobnou situaci pozorujeme u Lidových novin a Hospodářských novin. Lze tedy 

zobecnit, že prodejnost celostátních deníků klesá, nicméně Blesk si dlouhodobě drží 

pozici nejčtenějšího i nejprodávanějšího deníku. Je nutné připomenout, že pokles 

prodejnosti tištěné podoby novin souvisí s oblíbeností a snadnou dostupností jejich 

online verzí. 

http://www.median.cz/docs/MP_2010_zprava.pdf
http://www.median.cz/docs/MP_2011_zprava.pdf
http://www.median.cz/docs/MP_2010_zprava.pdf
http://www.median.cz/docs/MP_2011_zprava.pdf
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Tabulka 1 – Přehled nejčtenějších novin v České republice – duben až září 2008

»tenost PN

Tabulka 2 – Přehled nejčtenějších novin v České republice  - rok 2010

Titul Čtenost PN

Blesk (bez Nedělního Blesku) 1 395 000 384 991

MF Dnes 847 000 239 646

Právo 419 000 128 404

Sport 270 000 54 413

Aha! (bez Nedělního Aha!) 245 000 100 397

Lidové noviny 213 000 49 920

Hospodářské noviny 187 000 44 225
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Tabulka 3 – Přehled nejčtenějších novin v České republice – rok 2011

Titul Čtenost PN

Blesk (bez Nedělního Blesku) 1 335 000 347 566

MF Dnes 815 000 222 377

Právo 417 000 120 449

Aha! (bez Nedělního Aha!) 257 000 88 671

Sport 250 000 50 228

Lidové noviny 231 000 43 171

Hospodářské noviny 194 000 41 933
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1. Cíle a metodologie práce

1. 1 Cíl a struktura práce

Cílem mé práce je, jak už naznačuje úvod, analýza obrazu a vytváření obrazu hvězdy, 

resp. celebrity, v médiích. 

Ve své práci se zaměřuji pouze na část masové produkce – na bulvární média, v nichž 

sleduji a postihuji charakteristické jazykové prostředky a stylistické postupy, které 

bulvár využívá pro upoutání zájmu o populární osobnosti (hvězdy, celebrity).

Po úvodní kapitole, věnující se bulváru jako specifické mediální oblasti ve vztahu 

k utváření hvězd, jsem se snažila vystihnout pojem hvězda ve smyslu populární 

osobnosti a poté vymezit jednotlivé typy hvězd z různých hledisek. Po této teoreticky 

pojaté části následují oddíly informující o výsledcích sledování bulvárních médií 

(zejména tištěného deníku Blesk a internetových serverů http://www.blesk.cz/, 

http://www.ahaonline.cz/, http://sip.denik.cz/, http://www.super.cz atd.). Věnuji se 

v nich specifickým jazykovým prostředkům verbálním (zaměřuji se jak na rovinu 

fonetickou, morfologickou, lexikální, syntaktickou, tak i  na stylistické postupy), ale i 

neverbálním, které hrají v bulvarizaci tématu neméně důležitou složku. V závěrečných

kapitolách jsem si zvolila několik celebrit a sledovala utváření a proměnu jejich image 

prostřednictvím bulváru. Jednou z nich je moderátor Leoš Mareš, kterého lze ve 

sledovaném období 2008–2012 považovat za  jednu z nejpopulárnějších osobností

českého showbyznysu, druhou je zpěvačka Iveta Bartošová, jež patřila ve zmiňovaném 

období k nejsledovanějším českým celebritám.

Práce je doplněna řadou příkladů, které dokazují a potvrzují jednotlivé postřehy týkající 

se zobrazování hvězd v bulváru a verbálních i neverbálních prostředků, jež jsou 

k vytváření těchto obrazů využívány.

Kromě odborných prací, jež se zaměřují na média, mediální problematiku a jazyk 

médií, jsem získávala poznatky vlastním sledováním vybraných mediálních produktů. 

Zároveň jsem využila metodu řízeného rozhovoru, na jehož základě jsem získala 

informace z praxe – přímo od redaktorky, která mimo jiné píše články i do bulvární 

sekce internetového portálu. Rozhovor se uskutečnil dne 6. 2. 2009, v práci není 

http://www.blesk.cz/
http://www.ahaonline.cz/
http://www.super.cz/
http://www.ahaonline.cz/
http://sip.denik.cz/
http://www.super.cz/
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odcitován celý najednou, ale jednotlivé odpovědi jsou včleněny do různých částí textu 

tak, aby objasňovaly sledovanou problematiku. Tyto informace považuji za velmi 

cenné, neboť mi pomohly odhalit určité klíčové postupy novinářů a dívat se na bulvární 

produkci z jiného pohledu než jen z hlediska běžné čtenářky. Redaktorka si z osobních 

důvodů nepřála být jmenována, což jsem se rozhodla respektovat, neboť její osobní 

údaje nejsou pro mou práci podstatné a informační hodnotu jejích výpovědí to nijak 

nesnižuje.

1. 2 Metodologie práce

Ve své práci využívám vzhledem k tématu několik různých metod.

V prvé řadě jde o metody mediální a stylistické analýzy excerpovaného materiálu. 

Vycházím přitom ze základních českých stylistických prací (M. Čechová, 2003; J. V. 

Bečka, 1986; J. Chloupek, 1991) a prací z oblasti mediální komunikace (J. Jirák – B. 

Köpplová, 2003; J. Jirák – B. Köpplová, 2009; M. Kunczik, 1995; D. McQuail, 2002;  

B. Osvaldová, 2002; G. Burton – J. Jirák, 2001). Těmito metodami získávám výsledky, 

které popisuji a interpretuji ve vztahu ke zvolenému tématu.

Dále uplatňuji metody kognitivní lingvistiky, jak je podávají práce Lakoffa a Johnsona 

(G. Lakoff – M. Johnson, 2002), Vaňkové (I. Vaňková, 2005; I. Vaňková 2007). Ty 

uplatňuji při stanovování fragmentu jazykového obrazu světa – stanovení konceptu 

hvězda a sexbomba v textech českých tištěných médií. Popis těchto dvou fragmentů je 

nutný k uchopení problému, co, resp. kdo je to vlastně hvězda, jak je v českých médiích 

prezentován, jaké stereotypy s nimi souvisí, jaké konotace jsou na ně nabaleny. Koncept 

sexbomba popisuji, protože je lexém velice často užíván ve spojení s ženami-hvězdami. 

Poslední metodou, již v práci využívám, je metoda případové studie, modifikovaná pro 

potřeby této práce. Na základě analýzy mediálního materiálu za období let 2008–2012

prezentuji proměnu mediálního obrazu moderátora Leoše Mareše a zpěvačky Ivety 

Bartošové.

Vedle analýzy textů z bulvárních médií jsem se prostřednictvím PR manažerky Andrey 

Ježkové snažila kontaktovat i zpěvačku Ivetu Bartošovou, jíž jsem zaslala několik 
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otázek vztahujících se k jejímu obrazu v bulvárních médiích. Navzdory opakovaným 

slibům PR manažerky se zpěvačka k mé žádosti o krátký rozhovor vůbec nevyjádřila.
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2. Milovaný a nenáviděný bulvár

V postmoderní společnosti nejsou bulvární média žádnou novinkou. Jejich historie sahá 

do 19. století, kdy tiskoviny přestávaly sloužit jako prostředek komunikace mezi méně 

početnými skupinami z vyšší společnosti (např. bankéři, obchodníci). Noviny se staly 

oblíbeným zdrojem informací mezi širší čtenářskou veřejností. Takoví čtenáři neměli 

vysoké vzdělání, proto bylo třeba obsah a podání zpráv upravit. „Zatímco seriózní tisk 

se obracel na vzdělané čtenáře z vyšších společenských tříd, masový tisk byl určen 

čtenářům z nižších středních a nižších vrstev, více se věnoval populárním tématům a 

přizpůsobil jim politické zpravodajství a analýzu politického dění.“ (Jirák, J.; Köpplová, 

B., 2003, s. 29) Kromě označení „bulvární“ se v první polovině 20. století objevovaly 

pro tyto tiskoviny synonyma „populární, senzační, revolverový“. V českých zemích se 

začal bulvární tisk objevovat až ve dvacátých letech 20. století (tamtéž, s. 30), větší 

rozmach zaznamenal v letech devadesátých.

Bulvární žurnalisté vychází z předpokladu, že „většina čtenářů se zajímá o informace, 

které souvisejí se základními rysy lidské psychiky: s pudem sebezáchovy, s potřebou 

zachování rodu a uspokojováním ctižádosti. Tomu odpovídají témata, jako např. strach, 

smrt, neštěstí a násilí, erotika a sex, získávání a ztráta majetku a peněz (bohatství, 

korupce, loupeže, loterie apod.). (F. Daneš a kol., 1997, s. 45) 

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost definuje bulvár jako „tisk 

senzacechtivý“ (J. Filipec a kol., 2005, s. 39), Praktická encyklopedie žurnalistiky pak 

jako: „...označení novin prodávaných přímo kameloty na ulicích, lákajících kolemjdoucí 

vyvoláváním senzačních titulků... Noviny tohoto nového typu byly laciné, a v důsledku 

toho i masově dostupné, nepředpokládaly vyšší vzdělání, mohl jim rozumět každý. 

Postupně se slovo bulvár stalo synonymem pro neseriózní, neověřený, hovící vkusu 

ulice, laciný a pokleslý typ novin či časopisů. V některých případech jsou informace i 

obrazový materiál v bulváru získávány rovněž nelegálními či neetickými způsoby...“

(B. Osvaldová, J. Halada a kol., 2004, s. 31n). K bulváru a vulgarizaci českých médií se 

vyjádřila Barbora Osvaldová i pro Revue Politika: „Angličtina označuje bulvární tituly 

názvem yellow press, sensational press nebo tabloid press. Ten je odvozen od 
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původního tištěného formátu a způsobu zpracování informací. Zvýrazňuje tak styl, 

kterým noviny předkládají svůj obsah – jakoby ve zhuštěné formě. Tabloid totiž kdysi 

byla ochranná známka kondenzovaných léků a chemikálií.“ (B. Pečinka, 2004,                     

s. 13) Slovo „bulvár“ pochází z francouzštiny (boulevard), česky hovořící mluvčí ho 

začali častěji užívat s prudkým rozvojem neseriózních tiskovin na českém trhu po pádu 

totalitního režimu na konci osmdesátých let 20. století. Proto byl tento lexém zařazen do 

Slovníku neologizmů, který bulvár definuje jako: „povrchní, senzachtivá publicistika“ 

(Martincová, O. a kol., 1998, s. 50), za bulvární pak lze označovat veškeré mediální 

produkty, které kladou důraz na senzačnost a působí křiklavě a lacině (tamtéž). „Taková 

média preferují příběhy, kde hlavními aktéry jsou celebrity, obecně především události 

negativní, výjimečné a nápadné.“ (B. Pečinka, 2004, s. 13)

K dalšímu přiblížení významu pojmu „bulvár“ mohou sloužit definice studentů českého 

jazyka na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity, jež zazněly na semináři Mediální 

výchova v akademickém roce 2008/2009: „Typ média zaměřený na potlačení 

objektivity a soudnosti za účelem zvýšení emocionálního účinku (vybírá určitý druh

zpráv, zejména o osobním a sexuálním životě mediálně známých osobností)“, 

„neseriózní médium, které pracuje s nepodloženými a nedůvěryhodnými informacemi 

za účelem vyvolání senzace“, „typ média, které se zaměřuje na zprávy a události ze 

společenského života, preferuje čtenářskou atraktivitu nad informačním přínosem, 

přináší šokující a skandální obsah, zkresluje zprávy podle zájmu čtenáře“.  

Televizní magazín Tajemství, vysílaný TV Barrandov 18. 9. 2010, přinesl pohled na 

bulvár ze strany známých osobností. K tématu se vyjádřil i uznávaný odborník na 

etiketu Ladislav Špaček: „Bulvár znamená ulice, to znamená, že je to, řekněme, 

žurnalistický žánr, žádné složitosti, žádné složité ekonomické teorie...“ (dostupné z 

http://www.barrandov.tv/58743-tajemstvi-bulvaru-lide-kolem-nej, staženo dne 31. 10. 

2010), zpěvačka Bára Basiková prozradila své dvojí pojetí bulváru: „Bulvár 

rozdělujeme na laskavý a nelaskavý, sprostý a hrubý“ (tamtéž), Pavel Novotný, 

šéfredaktor týdeníku SuperSpy, se k tématu bulvárních médií vyjadřuje velice často a 

otevřeně: „Jednoznačně je to zábava...“ (tamtéž), podobný názor sdílí i zpěvák a 

skladatel Michal David: „Bulvár je prostě něco, co si má člověk přečíst po ránu, aby se 

pobavil, a jít do práce.“ (tamtéž), bulvární novinář Ondřej Höppner uvedl, že „u bulváru 

platí základní pravidlo, které zní: nic tak člověka nepotěší jako cizí neštěstí.“ (tamtéž)

http://www.barrandov.tv/58743-tajemstvi-bulvaru-lide-kolem-nej
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Bulváru se věnoval i Karel Šíp v jednom dílu zábavného pořadu Všechnopárty, který 

uvedla Česká televize dne 18. p. 2007: „Český bulvární tisk rozdělil veřejnost zhruba na 

tři skupiny. Jedna skupina jsou ti, kteří ho úplně ignorují a vůbec ho nečtou...Druhá 

skupina jsou ti, kteří bulvár čtou, čtou ho rádi a navíc věří všemu, co se tam píše. Třetí 

skupina jsou ti, kteří ho sice taky čtou, ale už ho nečtou rádi, protože tam většinou čtou 

něco o sobě, co by nejradši nečetli.“ (Dostupné z 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/207522161600028-vsechnoparty/, staženo dne 31. 

10. 2010)

2. 1 Bulvární zpravodajství

Bulvární texty spadají většinou do jedné z kategorií mediálního žánru – zpravodajství. 

„Zpravodajské texty představují masmediální komunikaci podávající sdělení o nových a 

aktuálních jevech a událostech. Informace jsou většinou stručné, věcné a konkrétní.“ (E. 

Minářová, 2011, s. 172) Zpravodajství „je činitelem odlišujícím noviny od jiných druhů 

tištěných médií; často jim vydobývá zvláštní postavení nebo ochranu ve společnosti –

dovoluje jim vyjadřovat mínění ve jménu veřejnosti“ (D. McQuail, 2002, s. 299). 

Zpravodajství se vyznačuje aktuálností, nečekaností, pomíjivostí, zlomkovitou povahou 

a zajímavostí. „Stejně jako u jiných žánrů, i ve zpravodajství existují varianty dané 

ústředním kódem zpráv. Jedním příkladem jsou ‚zprávy ze společnosti‘, týkající se 

zejména mediálních hvězd nebo jiných celebrit a podávající rádoby objektivní 

informace, které však obvykle nemají žádný hlubší význam ani věcnou důležitost“ 

(tamtéž, s. 301). Zprávy můžeme rozlišovat na seriózní a bulvární, nebo podle Jaroslava 

Bartoška na tři základní typy zpráv: „relevantní zpráva informuje o podstatě významné 

události (jevu), a to v souvislostech, je včasná, personifikovaná a účinná (motivuje a 

aktivizuje)... Fíčrová zpráva (featured news) přináší sdělení, která sice nejsou 

relevantní, ale jsou zajímavá a zábavná – oddechová či rekreační. Bulvární zpráva 

působí na základní lidské motivy – hlavně na pud sebezáchovy (vraždy, neštěstí, 

katastrofy), na pud zachování rodu (erotika a sex) a na ctižádost (majetek a peníze, 

loupeže podvody a skandály).“ (J. Bartošek, 2008, s. 5n)

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/207522161600028-vsechnoparty/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/207522161600028-vsechnoparty/
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„Bulvární zpravodajství často získává informace „klíčovou dírkou“ ze soukromí 

významných osobností a zveřejňuje i informace z pochybných zdrojů. S oblibou si 

všímá senzací, skandálů, afér a „drbů“. Palcové titulky, krátké texty a barevné 

fotografie dovolují číst bulvární texty bez hlubšího a delšího soustředění.“ (F. Daneš a 

kol., 1997, s. 45) 

Zprávy o známých osobnostech tvoří hlavní náplň bulvárních produktů. Vztah sdělení 

k elitním skupinám či osobám představuje jednu ze zpravodajských hodnot, které hrají 

roli při výběru a zveřejnění zprávy. Celebrity mají obvykle vlastní představu, jak by o 

nich měl bulvár psát, a když se výsledný text s jejich vizí liší, bývají nemile 

překvapeny. Ale i negativně působící informace tvoří reklamu. A bez reklamy klesá 

popularita, a tím i cena hvězdy. Jak uvedl v pořadu České televize Média a svět, 

vysílaného 13. 5. 2007, šéfredaktor časopisu Paparazzi Petr Casanova: „U nás bohužel 

to chápou jen skutečně ty prvoligové celebrity v čele s Karlem Gottem, které vědí, že 

díky tomu se prodají, budou známější.“ (Dostupné z: 

http://www.ceskatelevize.cz/vysilani-stare/10095522362-media-a-

svet/207411058090019-13.05.2007-16:33-bulvarni-

media.html?streamtype=RH&from=80, staženo dne 26. 12. 2008). 

Odborník na etiketu Ladislav Špaček by si s negativními informacemi nelámal hlavu: 

„Staré novinářské pravidlo říkalo: je mi jedno, co se o mně píše, hlavně, že se o mně 

píše. Protože do té veřejnosti, řekněme do jejího povědomí, se zapisuje nějaká událost 

nebo člověk a jeho činy jenom nepatrně tím, co vlastně vykoná, ale hlavně to jméno, 

hlavně to, že existuje.“ (dostupné z http://www.barrandov.tv/58743-tajemstvi-bulvaru-

lide-kolem-nej, staženo dne 30. 10. 2010)

Jiří Vávra ve stejném pořadu řekl, že je „důležité, aby příběhy byly uvěřitelné, pokud 

možno pravdivé“ (tamtéž). Bulvární zpráva je většinou založena na realitě, otázkou ale 

zůstává, nakolik je realita upravena a zkreslena, aby zaujala co největší počet čtenářů. 

Média ukazují různá pojetí reálného světa, nikoli realitu samotnou. Stejně tak                        

u mediálních hvězd nabízejí publiku jen to, co se prodá, nikoli skutečný obraz populární 

osobnosti. Bulvární zpráva musí šokovat, překvapit, k praktikám bulvárních médií patří 

cynismus, show, manipulace s fakty, anketami, retuše, hyperbolizace, důraz na emoce 

apod. Pro bulvární novináře neexistuje hranice, kterou by neměli překročit, morální 

http://www.ceskatelevize.cz/vysilani-stare/10095522362-media-a-svet/207411058090019-13.05.2007-16:33-bulvarni-media.html?streamtype=RH&from=80
http://www.ceskatelevize.cz/vysilani-stare/10095522362-media-a-svet/207411058090019-13.05.2007-16:33-bulvarni-media.html?streamtype=RH&from=80
http://www.barrandov.tv/58743-tajemstvi-bulvaru-lide-kolem-nej
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cítění autorů textu zde ustupuje do pozadí. V televizním pořadu České televize Média a 

svět, odvysílaném 29. 10. 2006, novinář Ondřej Höppner uvedl, že „hranice je daná, ta 

hranice je zájem čtenářů, to je jediná hranice. Když bude čtenář chtít víc smíchu, tak 

dostane víc smíchu... Trh si o to řekne sám, to ani není věc morálky“. (Dostupné z

http://www.ceskatelevize.cz/vysilani-stare/10095522362-media-a-

svet/206411058090043-29.10.2006-16:30-zaostreno-na-cesky-

bulvar.html?streamtype=RH&from=100, staženo dne 26. 12. 2008) Přesto však 

můžeme v historii české bulvární žurnalistiky nalézt případ, kdy se novináři zastavili

před jistou hranicí a nepřinesli senzaci v plné míře. Stalo se tak při smrti Karla Svobody

v lednu roku 2007, kdy deník Blesk odkoupil fotografie mrtvého skladatele a 

neuveřejnil je hned. Fotografie byly zveřejněny až po dvou letech deníkem Aha, kdy se 

dalo předpokládat, že téma již není pro českou veřejnost tak citlivé.

Dalším příkladem může být nabídka fotografií zesnulého zpěváka Petra Muka a herce 

Vladimíra Dlouhého. Deníku Blesk byly fotografie nabídnuty v prosinci 2011, ale 

redaktoři se rozhodli nabídku nevyužít a fotografie neodkoupit: „Obchodují se smrtí 

Vladimíra Dlouhého a Petra Muka: Fotky mrtvých těl za 120 tisíc!“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/164275/obchoduji-se-smrti-

vladimira-dlouheho-a-petra-muka-fotky-mrtvych-tel-za-120-tisic.html, staženo dne 5. 2. 

2012)

Ačkoliv by o takový materiál byl mezi čtenáři velký zájem, nesetkal by se s kladnou 

reakcí.

Co se týče fotografií, podle experta na bulvár a novináře Ondřeja Höppnera by se 

neměli fotit ani plačící lidé např. na pohřbu: „Fotit lidské utrpení takhle, kdy se nemůže  

člověk bránit, to je špatně.“ (dostupné z http://www.barrandov.tv/58743-tajemstvi-

bulvaru-lide-kolem-nej, staženo dne 30. 10. 2010). Bulvární média se tím však neřídí, 

neboť text i obrazový materiál musí působit emotivně, to zajistí vyšší prodejnost a tím 

pádem zisk.

Fakt, že na českém trhu existuje celá řada bulvárně zaměřených médií (vedle tiskovin 

a audiovizuálních pořadů je třeba brát v úvahu webové portály, jako např. 

http://www.blesk.cz/, http://www.ahaonline.cz/, http://www.paparazzi.cz/, 

http://www.super.cz/, http://www.odhaleno.cz/, http://bleskove.centrum.cz/ atd.),

http://www.ceskatelevize.cz/vysilani-stare/10095522362-media-a-svet/206411058090043-29.10.2006-16:30-zaostreno-na-cesky-bulvar.html?streamtype=RH&from=100
http://www.blesk.cz/
http://www.ahaonline.cz/
http://www.paparazzi.cz/
http://www.super.cz/
http://bleskove.centrum.cz/
http://www.ceskatelevize.cz/vysilani-stare/10095522362-media-a-svet/206411058090043-29.10.2006-16:30-zaostreno-na-cesky-bulvar.html?streamtype=RH&from=100
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/164275/obchoduji-se-smrti-vladimira-dlouheho-a-petra-muka-fotky-mrtvych-tel-za-120-tisic.html
http://www.barrandov.tv/58743-tajemstvi-bulvaru-lide-kolem-nej
http://www.blesk.cz/
http://www.super.cz/
http://www.odhaleno.cz/
http://bleskove.centrum.cz/
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dokazuje, že  masové publikum informace ze života populárních osobností vyžaduje. 

Produkce bulváru jen uspokojuje poptávku na trhu, svými ustálenými postupy, 

verbálními i neverbálními prostředky oslovuje určitý typ publika. Aby byla jednotlivá 

sdělení srozumitelná všem potenciálním čtenářům, nejsou obsah ani forma příliš 

náročné. „Orientují se spíše na průměrnou a nižší hladinu schopností kulturní percepce 

(vnímání), konzumu reality.“ (R. Havlík, 1995, s. 39) Bulvární média nabízí masovému 

publiku nenáročnou formu zábavy, která je schopná zaujmout velký počet příjemců.

2. 2 Kritika bulváru

Média obecně mají velký vliv na postoje, názory a hodnoty veřejnosti. Ovlivňují životy 

příjemců mediálních sdělení, životy samotných hvězd, ale i jejich příbuzných a přátel.

Na jedné straně jsou hvězdy, které si moc médií uvědomují a snaží se jejich 

prostřednictvím zviditelnit, informují novináře o svých projektech a plánovaných 

vystoupeních, posílají bulvárním médiím fotografie, poskytují rozhovory, účastní se 

online diskuzí, na druhé straně stojí ty celebrity, které nemají potřebu či dokonce 

odmítají jakoukoli spolupráci s bulvárem.  Postoj hvězd lze odhadnout podle jejich 

četnosti výskytu v bulváru. Zatímco Hana Mašlíková, Agáta Hanychová, Pavel Novotný 

či Iveta Bartošová se v médiích objevují pravidelně, Martin Dejdar, Marek Vašut či 

Ondřej Vetchý jen velmi zřídka.

Negativní postoj k bulváru zaujímá i známý herec a moderátor Jan Kraus, který své 

názory propaguje ve své talk show, ale odpovídá tomu i jeho chování. Počátkem ledna 

roku 2011 napadl bulvárního fotografa za to, že bez svolení fotil před jejich domem 

Krausovu životní partnerku Ivanu Chýlkovou. Celý incident musela řešit policie a Jan 

Kraus se tak opět nechtěně dostal do bulvárních médií: „Jan Kraus se porval: Kvůli této 

fotce!“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/53690/jan-kraus-se-

porval-kvuli-teto-fotce.html, staženo dne 9. 1. 2011). Zajímavý je i fakt, že na 

Krausových oficiálních stránkách http://www.jankraus.cz/start/domu.html je uveřejněn 

odkaz na webové stránky, na nichž je seznam tzv. prolhaných novinářů, jimž bylo 

dokázáno, že podávali lživé informace: http://www.galerieprolhanych.cz/ .

http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/53690/jan-kraus-se-porval-kvuli-teto-fotce.html
http://www.jankraus.cz/start/domu.html
http://www.galerieprolhanych.cz/
http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/53690/jan-kraus-se-porval-kvuli-teto-fotce.html
http://www.jankraus.cz/start/domu.html
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  Ke spolupráci známých osobností s médii a ke lživým praktikám bulváru se velice 

negativně vyjádřil spisovatel Michal Viewegh v pořadu České televize 13. komnata, 

který byl vysílaný 5. 6. 2009. Jeho rozhořčení a marný boj proti lživým praktikám 

bulvárních médií vyústil v petici nazvanou Vzkaz bulváru a výzva kolegům. Ta byla 

otištěna formou placené inzerce v Lidových novinách dne 10. 6. 2009. Kromě distance 

od bulváru a od všech, kteří s těmito periodiky spolupracují, se autoři textu Michal 

Viewegh a Marek Vašut pohoršují i nad soudy, které nestojí na straně těch, jimž bylo 

zasaženo do soukromí: „Lidská práva naší menšiny jsou za lhostejné asistence státu 

bulvárem denně porušována. Jsme tím už dlouho znechuceni a pobouřeni a mnozí z nás 

se s vydavateli bulváru soudíme – jenže soudy nás pokaždé odkáží na paragrafy                       

o údajném veřejném zájmu, který jsme prý coby „celebrity“ povinni snášet, přestože 

jediným opravdovým, do očí doslova bijícím zájmem je tu finanční zisk zmíněných 

vydavatelů.“ (Dostupné z http://www.lidovky.cz/petice-proti-bulvaru-05j-/ln-

media.asp?c=A090510_123625_ln-media_ani, staženo dne 13. 6. 2009)

Sami autoři si uvědomují, že tento krok, který je spíše jen jistým vyjádřením názoru               

a upozorněním na odvrácenou tvář médií, bulvární média nezmění, protože poptávka je 

mezi příjemci stále vysoká. Bulvární média nejsou ničím jiným než institucemi, jejichž 

cílem je co nejvyšší zisk.

Téma soudních sporů celebrit s bulvárními médii otevřel v pořadu Všechnopárty i 

bavič Karel Šíp. Do své talk show si pozval Mgr. Janu Pavlasovou, která zastupuje 

manželský pár Helenu Vondráčkovou a Martina Michala. Ta přiznala obtížnou cestu

dokazování lží a nepravd a zmínila svobodu slova, na kterou bulvární média velice 

často odkazují.

http://www.lidovky.cz/petice-proti-bulvaru-05j-/ln-media.asp?c=A090510_123625_ln-media_ani
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3. Pojem hvězda

Hvězdy tvoří důležitý prvek mediálního světa, tvoří část mediální komunikace – jsou 

předmětem zpráv, prezentují nám zprávy, reprezentují celé médium, slouží jako nástroj 

navázání kontaktu s publikem.

Hvězda je podle Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost „vynikající populární 

osobnost“ (J. Filipec a kol.,2005, s. 105). Nabízí se otázka, v čem musí být dnes taková 

hvězda vynikající a jestli vůbec musí být v něčem vynikající, neboť hvězdou se v dnešní 

době stane i osoba, která neprokázala výjimečné schopnosti v žádném oboru (například 

soutěžící v různých reality show typu „Vyvolení“, „Big Brother“). Samozřejmě zájem 

publika o tyto osobnosti nemívá dlouhého trvání, skončí reality show a pár vystoupení                     

na maloměstských diskotékách jim již popularitu nezachrání. V tomto případě jde                        

o tzv. rychlokvašky, které se stávají populární díky častému výskytu na obrazovce 

v průběhu soutěže. Lidé sledují jejich počínání a mají možnost jejich osudy ovlivnit.             

Po skončení účasti v reality show se většinou tito lidé vracejí do reality, a ač se snaží se

lehce nabytou slávu udržet, bez pravidelného objevování se v médiích to není možné.

Často si tito lidé nedokážou svou popularitu zachovat i proto, že nemohou kromě účasti 

v reality show nic jiného nabídnout. Oproti tomu jsou hvězdy, které se v povědomí 

veřejnosti udržují dlouhodobě a „býti hvězdou“ patří k náplni jejich práce (modelky, 

herci, herečky, zpěváci, zpěvačky, moderátoři, moderátorky).

Život hvězdy lze rozdělit na několik fází. První z nich se žádná populární osobnost 

nevyhne – vzniku hvězdy. Start kariéry může způsobit náhlá událost, jako např. 

vítězství v soutěži (soutěže krásy, hudební soutěže atd.) či výrazná úprava vzhledu, ale 

vznik může mít i pozvolný charakter. Vždy zaujme jinakost. Kdo je jiný, je lépe 

zapamatovatelný. Takový člověk je vždy více vidět, protože vybočuje z davu. Tuto

strategii využil na počátku své kariéry moderátor Leoš Mareš, který prorazil díky svému 

„nezpěvu“ v kožichu. Poté, co se dostal na pomyslný vrchol hvězdnosti, sundal své 

kožichy, převlékl se do kvalitních obleků a do značkového oblečení, hudební sféru 

opustil a začal se plně věnovat moderování, které mu díky popularitě přináší nemalé 

peníze. Vítězství v soutěži Česká Miss v roce 2009 zajistilo větší popularitu i Ivetě 

Lutovské, nicméně její slušné vystupování a život bez skandálů jí nezajistil pravidelné 
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zmínky na stránkách bulvárních deníků. Na titulních stranách novin a časopisů se 

nevyskytuje tak často, abychom ji zařadili mezi největší hvězdy českého showbyznysu. 

Její vítězství však poslouží k ukázce novinářské praxe. Krátce po vyhlášení se objevila 

v deníku Blesk i na online verzi fotografie Lutovské v průhledné noční košilce. Jednalo 

se o několik let starou fotografii z módní přehlídky, kde Iveta Lutovská předváděla 

právě onu průhlednou noční košili. Ve snaze najít na vítězku soutěže krásy něco 

zajímavého a šokujícího a zvýšit tak prodejnost vydání se redaktoři rozhodli pro 

hyperbolizaci: „První skandál nové miss. Iveta Lutovská: Stydí se za svou minulost!“ 

(Dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/110800/iveta-

lutovska-stydi-se-za-svou-minulost.html, staženo dne 13. 6. 2009) Vzhledem k tomu, že 

jiné modelky předvádí mnohem odvážnější modely, neboť to patří k jejich práci, nelze 

ani tuto fotografii považovat za skandál.

Za druhou fázi života hvězd lze označit cestu vzhůru a vrchol popularity. Celebrity se 

pak stávají středem zájmu médií a veřejnosti. Kromě zvýšených honorářů a výher 

v nejrůznějších anketách je však tato etapa spojena i se značným psychickým tlakem           

a ztrátou soukromí. S takovými překážkami se lze jen těžko vyrovnat, mnohé osobnosti 

se tak uchylují k drogám či alkoholu (např. Britney Spears, Tereza Pergnerová, Iveta 

Bartošová). Tyto osobnosti pak žijí dvojí život. Na jedné straně život vytvořený 

manažery, producenty a médii, na druhé straně život skrytý hledáčkům fotoaparátů a 

kamerám.

Hvězda pak končí svou kariéru sestupem, pádem. Některé osobnosti jsou ale natolik 

výjimečné, že je tento pád nepotká. Svou popularitu si udržují do konce života, 

v mnohých případech i po smrti (Fredie Mercury, Kurt Cobain).

Smrt celebrity je v bulváru vítaným tématem, neboť redaktoři mají na dlouhou dobu 

určenou náplň vydání a témata na titulní strany. Paradoxně smrt navrátí či zvýší 

celebritě její popularitu. Smrt Karla Svobody zaplavila česká média téměř na půl roku. 

Stejný „seriál na pokračování“ vytvořil Blesk v případě úmrtí zpěváka Waldemara 

Matušky v roce 2009. Po informaci o tragické události přichází připomenutí jeho 

kariéry: „Ve věku 76 let zemřel v sobotu na selhání srdce Waldemar Matuška. Odešel 

jeden z největších českých zpěváků. V srdcích všech posluchačů však bude žít napořád. 

Také v těchto písních...“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-waldemar-

matuska/116288/nejvetsi-hity-waldemara-matusky.html, staženo dne 13. 6. 2009), 

http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/110800/iveta-lutovska-stydi-se-za-svou-minulost.html
http://oms-zoll-sro.takeit.cz/kontinualni-neinvazivni-monitorovani-krevniho-tlaku-cnap-3363574?92788&rtype=V&rmain=56683&ritem=3363574&rclanek=990283&rslovo=425301&showdirect=1
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-waldemar-matuska/116288/nejvetsi-hity-waldemara-matusky.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/110800/iveta-lutovska-stydi-se-za-svou-minulost.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-waldemar-matuska/116288/nejvetsi-hity-waldemara-matusky.html
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„Pamatujete, jak Matuška rozdával radost v televizi a ve filmu?“ (dostupné                         

z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-waldemar-matuska/116360/pamatujete-jak-

matuska-rozdaval-radost-v-televizi-a-ve-filmu.html, staženo dne 14. 6. 2009), nechybí 

vyjádření českých celebrit, jejich reakce na tragickou událost i vzpomínky                              

na populárního zpěváka a herce: „Slavní Češi vzpomínají na Matušku: Ztratili jsme 

kamaráda“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-waldemar-

matuska/116290/slavni-cesi-vzpominaji-na-matusku-ztratili-jsme-kamarada.html, 

staženo dne 13. 6. 2009), „Karel Gott: Věděl jsem, že Walda umírá...“ (dostupné                     

z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-waldemar-matuska/116339/karel-gott-vedel-

jsem-ze-walda-umira.html, staženo dne 14. 6. 2009), „Jirásková: Walda nás zachránil 

od pokuty“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-waldemar-

matuska/116503/jiraskova-walda-nas-zachranil-od-pokuty.html, staženo dne                        

14. 6. 2009). Blesk se snažil útočit na emoce čtenářů, už tak smutnou událost podpořil 

dojemným příběhem: „Zážitek na celý život. Čtenář Blesk.cz: Nezapomenu, jak Walda 

políbil děvče na vozíčku!“ (dostupné                                                                                            

z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-waldemar-matuska/116419/ctenar-blesk-cz-

nezapomenu-jak-walda-polibil-devce-na-vozicku.html, staženo dne 14. 6. 2009).                  

Se vzrůstajícím zájmem o zesnulého zpěváka se začala odkrývat jeho minulost, bulvár 

přinášel tajemství Matuškova života: „Matuškovo velké tajemství: Nejmenoval se 

Waldemar!“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-waldemar-

matuska/116463/matuskovo-velke-tajemstvi-nejmenoval-se-waldemar.html, staženo 

dne 14. 6. 2009), „Nejděsivější tajemství Matušky: Zemřely mu dvě malé dcery!“ 

(dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-waldemar-

matuska/116489/nejdesivejsi-tajemstvi-matusky-zemrely-mu-dve-male-dcery.html, 

staženo dne 14. 6. 2009).

„Samo označení ‚hvězda‘ (‚star‘) pochází původně z filmového prostředí. Status 

hvězdy s sebou nese vytvoření určitého stereotypu. Osobnost hvězdy je soubor 

vlastností projektovaných do příslušné osoby (herečky, herce, moderátora, baviče) 

prostřednictvím rolí, jež v médiích hraje, zaujímá či předvádí.“ (G. Burton, J. Jirák,

2001, s. 201) Hvězdy kromě toho, že přinášejí publiku zábavu a představují svět 

odtržený od reality, určují životní styl a nastolují módní trendy. Ukazují nám, co si 

http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-waldemar-matuska/116360/pamatujete-jak-matuska-rozdaval-radost-v-televizi-a-ve-filmu.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-waldemar-matuska/116290/slavni-cesi-vzpominaji-na-matusku-ztratili-jsme-kamarada.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-waldemar-matuska/116339/karel-gott-vedel-jsem-ze-walda-umira.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-waldemar-matuska/116503/jiraskova-walda-nas-zachranil-od-pokuty.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-waldemar-matuska/116419/ctenar-blesk-cz-nezapomenu-jak-walda-polibil-devce-na-vozicku.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-waldemar-matuska/116463/matuskovo-velke-tajemstvi-nejmenoval-se-waldemar.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-waldemar-matuska/116489/nejdesivejsi-tajemstvi-matusky-zemrely-mu-dve-male-dcery.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-waldemar-matuska/116360/pamatujete-jak-matuska-rozdaval-radost-v-televizi-a-ve-filmu.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-waldemar-matuska/116290/slavni-cesi-vzpominaji-na-matusku-ztratili-jsme-kamarada.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-waldemar-matuska/116339/karel-gott-vedel-jsem-ze-walda-umira.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-waldemar-matuska/116503/jiraskova-walda-nas-zachranil-od-pokuty.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-waldemar-matuska/116419/ctenar-blesk-cz-nezapomenu-jak-walda-polibil-devce-na-vozicku.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-waldemar-matuska/116489/nejdesivejsi-tajemstvi-matusky-zemrely-mu-dve-male-dcery.html
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máme oblékat, jaké máme mít účesy, co máme pít. A to buď jen prostřednictvím své 

vlastní image, nebo díky reklamě, která se snaží posílit povědomí veřejnosti o určitém 

výrobku či službě právě spojováním těchto produktů a služeb s mediálně známými 

osobnostmi. Takové reklamy předpokládají, že si zákazník ve snaze přiblížit se svému 

idolu předváděný produkt koupí, aby se alespoň v něčem mohl s hvězdou ztotožnit.

Publikum nevnímá hvězdu jako skutečnou bytost se vším všudy, vnímá jen určitou 

výseč, kterou mediální průmysl vytváří dobře promyšlenou kampaní a agresivní 

strategií. Jedná se o umělé konstruování a následné zobrazování a reprezentaci této 

umělé konstrukce v médiích. „Celebritu lze považovat za důsledek globalizace, protože 

moderní hromadné komunikace umožňují, aby byl David Beckham hvězdou jak 

v Mandžusku, tak v Manchesteru. Avšak k tomu, aby se stal člověk celebritou, nestačí 

jen, aby byl dobrým hercem, zpěvákem či fotbalistou. Celebrita není založena 

na schopnostech. Musí být uměle vytvořena a je jako ledovec: celý rozsáhlý průmysl, 

jehož cílem je vytvářet celebrity, vskrytu neúnavně funguje, aby vytvořil viditelnou 

část.“ (Dostupné z http://www.blisty.cz/files/isarc/0103/20010327d.html, staženo dne 

26. 12. 2008) 

Vytváření určitých typů hvězd vždy nějak reaguje na stav společnosti a na její potřeby. 

Aby se nějaká nová celebrita uchytila na „hvězdném nebi“, musí odpovídat představám, 

hodnotám a snům dané kultury v dané době. Publikum přijímá jen ty hvězdy, jež 

naplňují jisté potřeby či odpovídají jeho hodnotám. „Hvězda je kulturní mýtus.“                

(G. Burton, J. Jirák, 2001, s. 202)

3. 1 Hvězda ze sociologického pohledu

Společnost dané kultury je diferencovaná a tvoří stabilní síť, již označujeme jako 

strukturu. „Struktura je stabilní jen relativně, neboť ve skutečnosti se stále mění                

pod vlivem vnitřních i vnějších faktorů.“ (R. Havlík, 1995, s. 55) Danou společnost lze 

členit podle nejrůznějších hledisek, která v sobě mohou zahrnovat prvky nerovnosti. 

Pokud budeme členit společnost z hlediska struktury profesí, patří mediální hvězdy          

do zvláštní skupiny osob, která je více na očích a patrně bude stát výše na žebříčku 

sestaveném podle prestiže, vlivu a autority než například prodavačka v zelenině. 

http://www.blisty.cz/files/isarc/0103/20010327d.html
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Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd České 

republiky na svých internetových stránkách pravidelně uveřejňuje výsledný žebříček 

prestižních povolání. Jistým nedostatkem tohoto výzkumu je fakt, že respondentům jsou 

již předložena předem vybraná povolání, která pak mají seřadit a ohodnotit podle svého 

uvážení.

Tabulka 4 – Prestiž povolání

Z výše uvedené tabulky zobrazující výsledky výzkumu prestiže povolání (dostupné                                           

z http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100704s_eu70628.pdf, staženo dne 25. 1. 2009) je 

patrné, že z profesí, která se často objevují v bulvárních médiích, jsou v tabulce zařazeni 

profesionální sportovci, ministři a novináři (pokud připustíme, že k novinářským 

profesím lze zařadit i moderátory zpráv). I přesto, že v žebříčku nefigurují herci, 

modelky či zpěváci, můžeme pozorovat rozdílné postavení profesionálních sportovců a 

http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100704s_eu70628.pdf
http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100704s_eu70628.pdf
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ministrů.  Prestiž povolání není hodnocena podle předem vymezených kritérií, ale čistě 

podle subjektivních názorů jednotlivých respondentů. „Při hodnocení však lidé berou 

zejména v úvahu moc hodnoceného, jeho vzdělání, náročnost a charakter profese a 

společenský přínos. U profesionálních sportovců hraje roli také sláva. U respondentů 

pak záleží na jejich hodnotovém žebříčku, věku, vzdělání či životních zkušenostech.“ 

(Dostupné z http://podnikani.idnes.cz/jakych-povolani-si-cesi-vazi-dg1-

/zamestnani.asp?c=A061102_616265_zamestnani_vra, staženo dne 31. 10. 2010)

„Status je místem člověka na společenském žebříčku. Společnost je pak rozvrstvena 

(stratifikována) na horní, střední a dolní vrstvy...“ (R. Havlík, 1995, s. 59) Populární 

osobnosti tak díky svému statusu a vlivu patří do horní vrstvy a tvoří tzv. „elitu“. 

Sociologie vnímá hvězdy jako elitní skupinu, jako osoby s vysokým společenským 

statusem, které se snaží vypořádat se sociální rolí hvězdy. Každý jedinec hraje v životě 

několik sociálních rolí, stejně tak i populární osobnosti, které kromě zmíněné role 

hvězdy zaujímají mnoho dalších rolí – děti, rodiče, kamarádi/kamarádky, klienti bank 

apod.

Konání elit patří mezi zpravodajsky zajímavé informace. „Některým příslušníkům elity 

zaručí zájem zpravodajů už to, že patří mezi celebrity (člověk může být slavný proto, že 

je slavný)...“ (B. McNair, 2004, s. 80)

Aby člověk mohl správně fungovat ve společnosti, musí se naučit žít v dané kultuře. 

Tento proces učení se nazývá socializace, mezi jejíž základní formy patří napodobování, 

identifikace a sociální zpevňování. Socializací se jedinec učí osvojovat sociální role. To 

se děje především předáváním vzorců chování v rodině. Kromě nejbližšího okolí však 

jedince ovlivňují i média a známé osobnosti. „Tlaku médií, zejména televize, 

reprodukované hudby a počítačových her, jsou vystaveny i docela malé děti…“ (K. 

Šebesta, 1999, s. 123) Především v pubertě a v období dospívání, kdy má člověk 

potřebu vymanit se z vlivu rodiny a hledat jiné vzory a idoly, se vedle vrstevníků a 

přátel stávají středem zájmu právě celebrity. I ony tak svým vystupováním v médiích a 

jednáním předávají vzory rolového chování. Celebrity fungují jako vzor, který je hodno 

následovat. 

„Kultura celebrity nahradila všechny dřívější lidské zdroje inspirace – orální historii, 

epické básně, legendy a mýty. I příbuzenské vztahy, které kdysi živily západní 

http://podnikani.idnes.cz/jakych-povolani-si-cesi-vazi-dg1-/zamestnani.asp?c=A061102_616265_zamestnani_vra
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společnost, byly nyní zaměněny za imaginární vztahy s celebritami. A tak se celebritou 

zabýváme ve dne v noci, poskytuje nám naše sny, inspiruje nás. Celebrity nyní 

vykonávají všechny role, které kdysi hrálo náboženství, ideologie a historie.“ (Dostupné 

z http://www.blisty.cz/files/isarc/0103/20010327d.html, staženo dne 26. 12. 2008)

V souvislosti s médii můžeme hovořit o masové kultuře, která je produktem moderní 

společnosti a souvisí s technologickými pokroky a s globalizací. Na základě přístupnosti 

masové kultury širokým vrstvám veřejnosti hovoří zastánci z řad sociologů                      

o znaku demokratizace kultury, avšak odpůrci varují před nebezpečím průměrnosti, 

stíráním individualit a před kulturní stagnací. (R. Havlík, 1995) Na druhou stranu má 

masová kultura nezastupitelnou zábavní funkci, stává se prostředkem úniku                  

od reality a od každodenních starostí. 

Média ovlivňují nejen život konkrétních jedinců, ale fungování celé společnosti. 

„Poskytují společnosti témata (určují, o čem se bude mluvit a uvažovat a jak – tzv. 

agenda setting); stanovují a mění jejich důležitost; nabízejí hodnocení a postoje 

k jednotlivým událostem; poskytují vzorce chování v různých společenských rolích a 

vytvářejí nebo posilují názorové stereotypy (někdy i nežádoucí) a stereotypy v jednání.“ 

(K. Šebesta, 1999, s . 124)

3. 2 Hvězda z psychologického pohledu

Masová média nám představují a nabízejí různé zkonstruované obrazy populárních 

osobností, které se chovají určitým způsobem, přinášejí a vnucují nám uměle vytvořený 

životní styl (celebrity v reklamách, tváře různých oděvních a kosmetických značek, 

celebrity si užívají života na večírcích, popíjejí alkohol atd.). „Životní styl celebrit je 

kolektivní fantazie. Čumíme na celebrity tak, jak se díváme na zvířata v zoo, je to svého 

druhu únik od skutečnosti. Vyhledáváme je, abychom si potvrdili, že existují i jiné 

způsoby existence, které se odlišují od našeho obyčejného života. Prostřednictvím 

celebrit sami sebe potvrzujeme, potvrzujeme své nejhlubší touhy a nejhlubší naděje.“

(Dostupné z http://www.blisty.cz/files/isarc/0103/20010327d.html, staženo dne                  

26. 12. 2008) Média nám tak předávají určité kulturní vzorce a jedinec, který je 

dlouhodobě těmto obrazům vystaven, jim snadno podlehne. Celebrity vzbuzují velký 

zájem veřejnosti, publikum potřebuje vzory, ikony. 

http://www.blisty.cz/files/isarc/0103/20010327d.html
http://www.blisty.cz/files/isarc/0103/20010327d.html
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Proč celebrity tak přitahují veřejnost, řešili i vědci na konferenci v britském Norwichi,

o které informoval server www.tyden.cz. Zajímalo je, proč se publikum zajímá o 

negativní informace ze života slavných. „Podle Caryho Coopera, profesora psychologie 

na Lancasterské univerzitě, není negativní obraz celebrit primárně chybou médií, 

protože prý po příbězích o ‚padlých hvězdách‘ touží veřejnost. ‚Lidé se pak cítí dobře. 

Vypadá to, že celebrity žijí v luxusu, a přesto je to neudělá šťastnými. Takže to svým 

způsobem ospravedlňuje naši jednotvárnou existenci,‘ uvedl Cooper.“ (Dostupné                 

z http://www.tyden.cz/rubriky/lide/k-nevire/vedci-resili-proc-zivot-celebrit-pritahuje-

verejnost_67799.html, staženo dne 26. 12. 2008)

3. 3 Hvězda z ekonomického pohledu

V mediálním světě se točí obrovské peníze. Každá celebrita se snaží maximálně využít 

svůj potenciál a zvýšit svou popularitu, neboť tím pak také roste její cena na trhu.

Známé osobnosti prodávají své svatební fotografie či snímky narozených dětí. „Hvězdy 

mají tržní hodnotu – lákají na sebe investory a pomáhají médiu k úspěchu. Dokážou 

prodat filmy i televizní pořady. Když chce někdo natočit film nebo připravit televizní 

pořad, musí mít v projektu i nějakou hvězdu. Přítomnost hvězdy a její přitažlivost pro 

publikum může projektu pomoci. Dokonce i když se film začne natáčet, hvězda se stává 

nástrojem marketingu... Hvězdy zvyšují zisk.“ (G. Burton, J. Jirák, 2001, s. 201)

Marketingoví odborníci vědí, že významným nástrojem pro zvýšení zájmu o určitý 

produkt je dobrá reference, tedy doporučení např. od známého. Přítomnost hvězdy 

v nějakém projektu má podobný efekt, neboť díky tomu, že příjemci ví mnoho o životě 

celebrit, berou je ne jako naprosto cizí osoby, ale jako své známé. Pomáhá tomu i 

familiérní tón, který novináři bulvárních médií používají při psaní textů. Čtenář tak 

získává dojem, že Jirku (Jiřího Paroubka), Agátu (Agátu Hanychovou) a mnohé jiné 

důvěrně zná. Každý projekt, který je podpořen mediálně známou tváří, má vyšší šanci 

na úspěch, ať už se jedná o komerční akce, nebo o charitativní činnost. 

Tuto strategii využívají nejen filmoví producenti, kteří se při propagaci filmu opírají o 

hlavní hvězdu, ale všichni PR manažeři a tvůrci reklamy. 

http://www.tyden.cz/rubriky/lide/k-nevire/vedci-resili-proc-zivot-celebrit-pritahuje-verejnost_67799.html
http://www.tyden.cz/rubriky/lide/k-nevire/vedci-resili-proc-zivot-celebrit-pritahuje-verejnost_67799.html
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Každá hvězda má svou smluvní cenu. Ta se odvíjí samozřejmě od toho, jak moc je 

celebrita populární a žádaná. Například vítěz druhého ročníku Česko hledá Superstar 

Vlastimil Horváth určitě nedostane za své vystoupení stejný honorář jako skupina 

Kabát.

Míru popularity jednotlivých známých osobností sledují nejrůznější ankety, u nás patří 

k nejznámějším TýTý a Český slavík Mattoni. Ačkoliv mnohdy finálový večer vyznívá 

jako křečovitá přehlídka českých hvězdiček, které se tu a tam tváří dost otráveně, mají 

tyto ankety význam alespoň z toho důvodu, že ukazují, které umělce veřejnost v daný 

okamžik vyžaduje. Vítězstvím v takové anketě stoupá pomyslná hvězda výš a celebrita 

dostává více nabídek a může si říci o vyšší honorář. 
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4. Uctívání hvězd

Lidé potřebují někoho, ke komu mohou vzhlížet, koho mohou obdivovat. Typickým 

rysem současnosti je určitá adorace hvězd, náhrada náboženských symbolů a kultů idoly 

showbyznysu – vzhlížíme k nim velice podobně, obdivujeme ale jiné rysy a hodnoty 

než lidé vzhlížející ke křesťanským světcům. Společnost se vyvíjí, a  ačkoli je evropská 

společnost původně založena na křesťanských hodnotách, jako jsou pokora, skromnost, 

láska k bližnímu a odpuštění, v dnešní postmoderní společnosti neobstojí. Lidé chtějí 

stát na pomyslném žebříčku úspěšnosti co nejvýše, mají potřebu být obdivováni. Nikdo 

netouží při výstupu nahoru zůstat pod vrcholem, naopak se chce dostat co nejvýše a mít 

dobrý výhled. V dnešním světě je potřeba mít tvrdé lokty, platí zde hodnoty jako moc, 

sláva a peníze. Hvězdy představují status, kterého čtenáři jen stěží dosáhnou, ale 

dosáhnout by chtěli. Celebrita nám tak slouží jako určitý vzor. Lidé občas neví, jak by 

se svým životem měli naložit. Populární osobnosti nám tak poskytují určitý návod, jak 

žít. „Jsou solí našich – jinak tak všedních – životů, plných práce a nudy. Radí nám, kam 

jet na dovolenou, jak vařit, hubnout, chalupařit, podvádět, rozvést se… Jak rychle a 

snadno zbohatnout, aniž bychom museli něco doopravdy a namáhavě studovat...“ 

(Dostupné z http://www.atuka.org/index.php/article/articleview/112/1/18/, staženo dne 

28. 12. 2008)

Samozřejmě každé médium si vybírá ten obraz hvězdy, který odpovídá vkusu příjemce. 

Zřetelné je to například u herečky Kateřiny Brožové. Zatímco v časopisech zaměřených 

především na ženy středního věku je vyobrazena jako skvělá maminka, která si užívá 

volný čas se svým dítětem: „...určitě bychom chtěli nejméně na 14 dní k moři. 

Zdravotně se zocelit, protože Kačka přes zimu hodně stonala. Jinak budeme hodně 

pobývat u nás na zahradě. Máme bazén, blízko je les, koně...“ (Dostupné                                 

z

http://www.mojebetynka.cz/clanek/272/katerina_brozova_vse_je_tak_jak_ma_byt.html, 

staženo dne 28. 12. 2008); bulvární média její vztah s dcerou příliš nezajímá, věnují se 

pouze Kateřině Brožové – vypočítavé mrše či zlatokopce a Kateřině Brožové –

sexsymbolu: „Kateřina Brožová: Skandální minulost! Svlékala se za peníze...“ 

http://www.mojebetynka.cz/clanek/272/katerina_brozova_vse_je_tak_jak_ma_byt.html
http://www.atuka.org/index.php/article/articleview/112/1/18/
http://www.mojebetynka.cz/clanek/272/katerina_brozova_vse_je_tak_jak_ma_byt.html
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(Dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/11224/katerina/, staženo dne                

28. 12. 2008).

Strategii ztělesňovat populární osobnosti jako rádce využívá zejména reklama. 

Populární osobnosti se stávají tvářemi reklamy, mnohdy o tento post vedou konkurenční 

boj, neboť propůjčení svého obličeje je spojeno s velkou prestiží a vysokým honorářem. 

Mezi modelkami je velmi ceněný post Miss Wonderbra, tedy tvář kampaně na spodní 

prádlo. Oblíbená osobnost spojená s určitým výrobkem zvýší jeho prodejnost, slavné 

ženy se tak stávají dobře placenými tvářemi kosmetických značek či parfémů (Iva 

Kubelková a Dermacol, Kate Mossová a Rimmel, Reese Witherspoonová a Avon), 

muži propagují oděvní značky, sportovní módu, nápoje, holicí strojky nebo například 

platební karty (Petr Čech a Česká spořitelna, David Beckham a Pepsi nebo spodní 

prádlo). Hvězdy tak prezentují vyumělkovaný životní styl a prezentují produkty, které 

nejsou k životu nezbytně nutné. „Reklamní agentury se obracejí na herce a zpěváky se 

stále větší důvěrou. Výsledkem je pak tvář celebrity na 15 procentech amerických 

reklam. A pokud se to někomu zdá jako šílenost, v Indii prodávají celebrity ve 24 

procentech a na Tchaj-wanu dokonce ve 45 procentech. A tento trend bude jen narůstat, 

protože reklama s celebritou je účinná... O tom, že celebrity prodávají, hovoří čísla –

prodej Chanelu se po podpisu smlouvy s Kidmanovou zvýšil o 30 procent, o stejná 

procenta vzrostl i obrat golfové divize firmy Nike ve chvíli, kdy se jejím mluvčím stal 

Tiger Woods.“ (Dostupné z http://www.e15.cz/prilohy/media-a-reklama/prodavame-s-

hvezdou-aneb-sex-celebrity-a-napad-36962/, staženo dne 29. 12. 2008)

Další příčinou zvýšeného zájmu veřejnosti o život hvězd může být uspokojování 

vlastních potřeb. Bulvární média často přináší obrazy polonahých krásných žen, 

charismatických mužů, píší o skandálních sexuálních aférách. Potřeba sexuální tématiky 

v dnešní společnosti narůstá, jako by dlouhá doba tabuizace podobných témat měla být 

rychle vykompenzována „nadměrnou dávkou“ sexu v médiích. Takovou strategii 

využívá například server www.tn.cz, kde lze v sekci „Celebrity“ nalézt titulky jako 

„Čtvrtníčkův penis vzbudil pořádnou pozornost!“ (dostupné                                                     

z http://tn.nova.cz/red/celebrity/ctvrtnickuv-penis-vzbudil-poradnou-pozornost.html, 

staženo dne 14. 6. 2009) – primárně lze titulek chápat jako informaci o pohlavním 

orgánu Petra Čtvrtníčka, z textu se pak čtenář dozví, že Petr Čtvrtníček se                       

http://www.e15.cz/prilohy/media-a-reklama/prodavame-s-hvezdou-aneb-sex-celebrity-a-napad-36962/
http://www.tn.cz/
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/11224/katerina/
http://ourhotpinkworld.blog.cz/rubriky/reese-witherspoon
http://www.e15.cz/prilohy/media-a-reklama/prodavame-s-hvezdou-aneb-sex-celebrity-a-napad-36962/
http://tn.nova.cz/red/celebrity/ctvrtnickuv-penis-vzbudil-poradnou-pozornost.html
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na vánoční večírek oblékl do bílého oblečení, kovbojského klobouku a jako recesi si 

pořídil umělohmotný penis, který mu vyčníval z kalhot, „Carmen Electra se ukájí 

ramínkem na šaty“ (dostupné z http://tn.nova.cz/red/sex/carmen-electra-se-pry-ukaji-

raminkem-na-saty.html, staženo dne 14. 6. 2009), „Britney Spears je sexuální maniak“

(dostupné z http://tn.nova.cz/red/celebrity/britney-spears-je-sexualni-maniak.html, 

staženo dne 14. 6. 2009). Sexuální potřeby a touhy jsou pudovou záležitostí, a tudíž je 

jasné, že publikum tyto náměty jen tak lehce neunaví a budou ho lákat pořád. 

Celebrity nepatří mezi nedosažitelné ikony jako světci křesťanského světa, hvězdy i 

přes všechno pozlátko a třpyt propadají stejným slabostem a hříchům jako obyčejní lidé 

– alkohol, drogy, sex. Čtenáři rádi vidí, že i slavní lidé se setkávají s totožnými

problémy jako oni, někdy i s mnohem většími, např. že krásná, bohatá a úspěšná Lucie 

Bílá nemá štěstí na partnery nebo že Jiří Pomeje má dluhy. Zprávy vytvářející negativní 

image hvězd jsou po sexu dalším lákadlem na publikum – probouzejí v něm škodolibost 

a hyenismus. Cizí neštěstí vždycky potěší, dobře se o něm hovoří a schovají se za ně 

vlastní trampoty.

Tím, že lidé přijímají stejné zprávy (i zprávy bulvární), získávají různorodá témata 

k hovoru, k navázání sociálních kontaktů. Údiv, soucit či společné pohoršování                

nad aférami populárních osobností sbližuje čtenáře – nacházejí společný zájem, názor, 

celebrita tak zastává roli jednotícího prvku, určitého prostředníka v navázání nových 

kontaktů, známostí, lidé se sdružují v různých fanklubech, diskutují a hodnotí různé 

počiny celebrit, ale probírají mimoto i jiná témata, o kterých zjistí, že je sbližují.

Teorie eskapismu přináší názor, že sledováním médií jedinec zapomene na každodenní 

starosti a stres, sledováním celebrit tak unikneme z reality do světa pozlátka a slávy. (M. 

Kunczik, 1995, s. 58) „Užití médií k únikovým účelům je zde kompenzačním využitím, 

které je následkem relativních deprivací nebo frustrací, pramenících z příčin v rámci 

jednotlivé osobnosti a/nebo z těch příčin, jež zahrnují i sociální strukturu.“ (Tamtéž, s. 

47) M. Kunczik v publikaci Základy masové komunikace připomíná analýzu Johana 

Huizinga zaměřenou na pozdně středověkou společnost: „Čím větší je bída 

každodenního života, tím nepostradatelnější je oslava svátků a tím silnější musejí být 

opojné prostředky radosti a rozkoše, jež jsou třeba k modifikaci této reality, aby 

http://tn.nova.cz/red/sex/carmen-electra-se-pry-ukaji-raminkem-na-saty.html
http://tn.nova.cz/red/sex/carmen-electra-se-pry-ukaji-raminkem-na-saty.html
http://tn.nova.cz/red/celebrity/britney-spears-je-sexualni-maniak.html
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propůjčily životu třpyt a lesk.“ (Tamtéž, s. 47n) Pokud bychom tuto tezi aplikovali na 

dnešní dobu, platilo by, že bulvár čtou zejména jedinci pocházející ze sociálně slabého 

prostředí, kteří si tak kompenzují vlastní neúspěch a „utíkají“ díky zprávám o bohatých 

a úspěšných hvězdách ze svého světa. 

Média plní několik funkcí. Vedle funkce politické se jedná o funkci sociální (média 

nepochybně ovlivňují socializaci jedince, společenskou interakci, díky orientaci na 

masové publikum a v mnohých případech tedy snížením intelektuálních nároků na 

publikum přispívají k demokratizaci a ke stírání rozdílů mezi sociálními skupinami), 

kulturní, kdy média předávají, odrážejí a spoluvytváří kultury dané doby, dále funkce 

informační a v neposlední řadě zábavní funkce. Sledování hvězd uspokojuje potřebu 

oddechu, odpočinku a zábavy, nabízí informace zpracované nenáročnou formou,

nepožadující vysokou míru intelektových schopností. 

Zezábavňování médií je trendem posledních let, v současné době se můžeme setkat 

s tzv. infotainmentem (z angl. information + entertainment), tedy jistým 

zezábavňováním zpráv a zpřístupňováním tohoto žánru masovému publiku. Lidem 

k pocitu informovanosti o dění ve společnosti stačí zprávy o dojemných příbězích 

obyčejných lidích, o zločinu typu vykradlé benzinové pumpy a o životním stylu 

slavných osobností. Kromě výběru témat souvisí infotainment i s jejich zpracováním             

a způsobem prezentace. Hojně se využívají rozmanité vizuální efekty, netradiční 

grafika, rychlé střihy či hudba. „V takto koncipovaných zpravodjaských relacích 

zdůrazňovaná zajímavost deformuje užitečnost informace. Preferuje se co nejužší vazba 

na probíhající událost (včetně přímých vstupů a tak zvaných očitých svědků na místě), 

důraz spočívá na personalizaci veškerého dění i jeho zprostředkování.“ (B. Osvaldová         

a kol., 2001, s. 23)

Vedle těchto funkcí je v současnosti zdůrazňována i persvazivní funkce, která v sobě 

zahrnuje velde přesvědčování také získávání, ovlivňování, vybízení a hodnocení. 

„Cílem persvaze je formování vědomí recipientů a působení na veřejné mínění.“           

(A. Jaklová, 2002, s. 169)

V rámci mediální komunikace jsou v dnešní době kladeny velké nároky na fatickou 

(kontaktovou) funkci (schéma komunikace spolu s funkcemi je znázorněno v tabulce           
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č. 3). Fatické funkce je v bulvárních textech dosaženo např. využitím druhé osoby u 

sloves: „Stifler z Prciček je v léčebně. Už byste ho nepoznali“ (dostupné z 

http://www.super.cz/clanek/45584-stifler-z-prcicek-je-v-lecebne-uz-byste-ho-

nepoznali.html, staženo dne 19. 3. 2011), „Takhle opilou Buzkovou jste ještě neviděli!“ 

(dostupné z http://www.super.cz/clanek/45564-takhle-opilou-buzkovou-jste-jeste-

nevideli-konkuruje-ji-jen-sagi-a-zilkova.html, staženo dne 19. 3. 2011), osobními 

zájmeny: „Deník Aha! vám přináší další část exkluzivní zpovědi bývalé milenky a 

později i snoubenky Waldemara Matušky (†76) Jitky Zelenohorské (62)!“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/36137/matuskova-milenka-jitka-

zelenohorska-walda-v-posteli-divoch.html, staženo dne 19. 3. 2011), „Deník Aha! to 

měl povolené, a tak pro vás Mistrův rodokmen nafotil a přepsal.“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/55282/exkluzivne-v-deniku-aha-rodokmen-

karla-gotta.html, staženo dne 19. 3. 2011) „V televizním zpravodajství je kontakt 

s divákem posilován nevázanými dialogy a familiárním vtipkováním moderátorských 

dvojic, přímými výzvami typu ‚zůstaňte s námi‘ či ‚na shledanou zítra‘... Nové 

možnosti infotainmentu přináší internet. Interaktivní hry, chat, on-line dialog, 

moderované diskuze a diskuzní fóra s osobnostmi z veřejného života dokážou člověka 

pohltit stejně jako TV.“ (M. Pravdová, 2003, s. 210-211)

Tabulka 5 – Schéma komunikace podle Romana Jakobsona (dostupné                          z 

http://pro.inflow.cz/predmet-informacni-vedy-informacni-vzdelavani, staženo dne         

19. 3. 2011)

http://www.super.cz/clanek/45584-stifler-z-prcicek-je-v-lecebne-uz-byste-ho-nepoznali.html
http://www.super.cz/clanek/45564-takhle-opilou-buzkovou-jste-jeste-nevideli-konkuruje-ji-jen-sagi-a-zilkova.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/36137/matuskova-milenka-jitka-zelenohorska-walda-v-posteli-divoch.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/55282/exkluzivne-v-deniku-aha-rodokmen-karla-gotta.html
http://www.super.cz/clanek/45584-stifler-z-prcicek-je-v-lecebne-uz-byste-ho-nepoznali.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/36137/matuskova-milenka-jitka-zelenohorska-walda-v-posteli-divoch.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/55282/exkluzivne-v-deniku-aha-rodokmen-karla-gotta.html
http://pro.inflow.cz/predmet-informacni-vedy-informacni-vzdelavani
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Dalším typem zezábavňování může být zařazování jednotlivých „odlehčených“ rubrik 

do skladby mediálního produktu. Např. v Mladé frontě DNES najdeme vedle 

„seriózních“ informací z politiky a z ekonomie rubriky věnující se kultuře, populárním 

osobnostem, zdravému životnímu stylu, koníčkům, vydání jsou doplněna různými 

magazíny (v pondělí s deníkem vychází příloha určená pro ženy Ona DNES, ve čtvrtek 

pak vychází Magazín DNES s televizním programem).

Navíc se známé osobnosti můžou stát pro člověka doslova koníčkem, trvalým zájmem, 

který v některých případech přerůstá až ve fanatismus a pronásledování celebrit.

Takový zájem o určité celebrity je charakteristický zejména pro dospívající mládež, 

která v nich vidí určité vzory, podle kterých se chce řídit, kterým se snaží přiblížit svým 

životním stylem, názory, vizáží, nebo si vybírají jim podobné partnery. Fanoušci se 

sdružují ve fanklubech, vzájemně se tak o svůj idol „dělí“, pořádají různá setkání, 

hromadné výjezdy na koncerty atd.
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5. Typy hvězd

Jak bylo uvedeno výše v jedné definici, hvězda je (měla by být) osobnost v něčem 

vynikající, ale takových oblastí, kde by člověk mohl vyniknout a mediálně se prosadit, 

je celá řada, a lze tedy hvězdy rozlišovat jak z hlediska oboru, tak například z hlediska 

doby jejího vlivu, prostoru, na němž se její vliv projevuje, oboru, kterému se profesně 

věnuje apod.

5. 1 Hvězdy z geografického hlediska

Prvním způsobem, jak můžeme hvězdy rozdělit z geografického hlediska, je rozlišit je 

na hvězdy domácí (národní) a na hvězdy zahraniční. 

Domníváme se, že česká média prezentují častěji  informace o českých celebritách, 

neboť diváci i novináři k nim mají blíže (snazší komunikace, citovaná vyjádření 

dodávají textům důvěryhodnost a navozují užší kontakt s publikem);  navíc blízkost 

jako taková patří mezi základní zpravodajské hodnoty.

Pro potvrzení této hypotézy jsem provedla výzkum obsazenosti českých a zahraničních 

celebrit v deníku Blesk. Během sledovaného pracovního týdne od 23. 2. 2009                

do 27. 2. 2009 se v deníku Blesk mnohem častěji objevovaly zprávy o českých 

celebritách. Při analýze jednotlivých vydání jsem se zaměřila pouze na zprávy ze 

showbyznysu, které lze kromě titulní strany najít v rubrice „Společnost“ a v rubrice 

„Zahraničí“. Tady ale nenajdeme články o celebritách vždy, řadí se sem i kriminální 

příběhy či katastrofy odehrávající se mimo území České republiky. Kdybychom 

analyzovali každé vydání jako celek, články vztahující se k domácímu prostředí by 

jednoznačně dominovali.

V pondělním vydání dne 23. 2. 2009 kromě upoutávky na článek uvnitř deníku zabíral 

celou titulní stranu text o Vendule Svobodové: „Vendula Svobodová. Chtějí ji prodat 

na sex!“ (Blesk, č. 45, 18, s. 1). Ve skutečnosti nechce nikdo prodat Vendulu 

Svobodovou, ale pouze webové stránky s jejím jménem. Co se týče rubriky 
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„Společnost“, nejvíce prostoru na stranách deset a jedenáct je věnováno koncertu dívčí

zahraniční skupiny: „Nicole z Pussycat Dolls zpívala naostro!“ (tamtéž, s. 10n), jednalo 

se o pražský koncert, tudíž se zde zpravodajská hodnota blízkosti projevuje. Ostatní 

články mají menší rozsah a týkají se českých osobností: „Homosexuální pár vystřídá 

trestaný truhlář“ (tamtéž, s. 10), „Maláčová v 6. měsíci, asi to bude kluk!“ (tamtéž,                

s. 11), „Hana Svobodová: Zpátky u expřítele.“ (s. 11).

Společenská rubrika pokračuje i na další dvoustraně, kterou zaplňují pouze české 

celebrity – Kateřina Průšová, Bára Basiková, Milan Šteindler, Hana Brejchová, Vilém 

Čok a Diana Kobzanová (zde vystupuje jako autorka „Deníku Diany“, rubriky deníku 

Blesk).

Poslední strany Blesku tradičně informují o dění ze zahraničí, na předposlední straně je 

Paris Hiltonová, na poslední straně pak různé články, ale v žádném se nepíše                        

o konkrétních celebritách.

Hlavní stranu úterního vydání (ze dne 24. 2. 2009) zaplňuje jednak Lucie Hadašová, 

jednak Radek John: „John: Vyhazov z Novy!“ (Blesk, č. 46, 18, s.1). V rubrice 

Společnost na straně jedenáct pokračuje téma o odchodu Radka Johna z TV Nova, 

k dalším patří šaty finalistek České Miss, informace o zákulisí soutěže Nic než Pravda a 

zdravotní stav Miroslava Moravce. Stranu dvanáct a třináct opět zaplňují české celebrity 

(Andrea Verešová, Libuška Vojtková, Jiří Menzel a Janis Sidovský s Vendulou 

Svobodovou). Česká celebrita se objevuje i ve sportovní části deníku (Dominika 

Mesarošová si svlékla tričko během poločasu fotbalového utkání). Poslední strana je 

pak věnována předávání Oscarů (tedy zahraničním hvězdám).

Středeční vydání Blesku (25. 2. 2009) na první straně opět rozvíjí odchod Radka Johna 

z TV Nova, kromě toho jsou na ní uvedeny „upoutávky“ na články uvnitř vydání: 

„Kateřina Kristelová pro Playboy. S jedničkami je jednička!“ (Blesk, č. 47, 18, s.1), 

„Socan jako bič David Rath: Ze dvou platů dám jen trošku“ (tamtéž). Celá rubrika 

„Společnost“ od strany deset do strany třináct je zaplněna českými osobnostmi a 

objevuje se i sexuální téma, jež delší dobu v deníku chybělo. Strany dvanáct a třináct  

představují pětici modelek, které fotily do časopisu Playboy. Na poslední straně je pak 

Sharon Stoneová ve večerní róbě s detailním záběrem na prso: „Základní instinkt 

Sharon Stone (50): Nahoře i dole bez.“ (Blesk, č. 47, 18, s. 24)
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Na titulní straně Blesku se Radek John objevil ve čtvrtek i v pátek. Další týden bude 

pravděpodobně plnit první strany nově zvolená Česká Miss, tudíž rozvádět nějakou 

novou kauzu by bylo zbytečné. Kromě již zmiňovaného Radka Johna se ve čtvrtečním 

vydání (26. 2. 2009) na titulní straně vyskytly ještě upoutávky na další články: „Hádka 

kvůli muzikálu Mona Lisa. Michal David o mně lže!“ (Blesk, č. 48, 18, s. 1), „Andrea 

Verešová má syna“ (tamtéž). Kromě stručné zmínky o zahraniční kapele Slipknot celou 

rubriku „Společnost“ zaplňují české hvězdy a finalistky České Miss, které ještě nejsou 

hvězdami, ale po finálovém večeru některé z nich pravděpodobně budou.

Zprávy ze zahraničí nyní informace o celebritách nepřinášejí, jistou výjimku lze 

spatřovat v zesnulém módním návrháři Yvesi Saint Laurentovi, jehož sbírka umění byla 

dána do dražby.

Na páteční titulní stranu se kromě už „okoukaného“ Radka Johna dostala i zahraniční 

osobnost – Barack Obama. Strany deset až čtrnáct zabírá kromě českých celebrit také 

skupina Nazareth, a to díky koncertu v Praze. S nahotou a sexem je spojen článek „Miss 

Doležalová polonahá. Svléká se pod dohledem přítele.“ (Blesk, č. 49, 18, s. 14), 

„Britská herečka Kate Winsletové (33): Sexem k Oscarovi!“ (tamtéž, s. 24). Kromě 

Kate Winsletové je na poslední straně deníku článek o další celebritě – zpěvačce 

Rihanně, na předposlední straně je článek o švédské princezně Victorii.

Spolu s pátečním vydáním vychází Blesk tv magazín (dne 27. 2. 2009 – Speciál plný 

krásy), na jehož titulní straně je modelka Lucie Hadašová v podprsence. Celé vydání 

představuje nepřímou reklamu na finálový večer České Miss, vedle rozhovoru 

s Michaelou Maláčovou jsou na dalších stranách představeny všechny finalistky 

v plavkách „O sexu, plastikách, pornografii...“ (Blesk tv magazín, č. 9, 18, s. 11)                  

a připomenuty některé z bývalých finalistek „Krásky s korunkou. Tímhle šokovaly.“ 

(Tamtéž, s. 12 – 13)

Opakovaný výzkum proběhl od 28. února do 4. března. Skladba deníku Blesk se 

nezměnila, pouze se rubrika „Společnost“ přejmenovala na „Prominenti“. I v tomto 

sledovaném období v bulvárním deníku převládaly osobnosti z českého prostředí. Na 

titulní straně pondělního vydání zabírá většinu plochy článek „Sandra Nováková 

z Ordinace. Její nastávající má rakovinu.“ (Blesk, č. 49, 20, s. 1), zbytek je věnován 

herečce Jiřině Jiráskové. Od strany deset do strany šestnáct se objevují tváře z titulní 

strany Sandra Nováková s partnerem Janem Nejedlým a Jiřina Jirásková, dále Olga 
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Menzelová, děti slavných – Jakub Mareš a Charlotte Gottová, režisér Otakar Vávra. 

Vzpomínka je věnována také zesnulému Arnoštu Lustigovi, nechybí krátká zmínka o 

zajímavostech z právě probíhající soutěže  Česko Slovenská Superstar „Nejdřív 

plivanec do tváře a pak hádka s Rytmusem“ (tamtéž, s. 13). Na uvedených stránkách je 

jediný článek o zahraničí hvězdě: „Kylie v Česku: Lady GaGa se po mně opičí“ 

(tamtéž, s. 16),  ten souvisí s příletem australské zpěvačky do České republiky a 

plánovaným koncertem. Zahraniční celebrity mají vyhrazenou poslední stranu, na níž se 

v tomto vydání vyskytly herečky z filmu Sex ve městě a Sasha Mitchell, představitel 

Codyho ze seriálu Krok za krokem. 

Titulní strana úterního vydání informuje o smrti francouzské herečky Annie Girardot, 

dále se objevuje odhalená Hana Mašlíková: „Mašlíková zachraňuje kariéru: Tulí se 

k Thajce!“ (Blesk, č. 50, 20, s. 1), většina prostoru však překvapivě není věnována 

celebritám, ale politicko–servisnímu tématu: „Ministerstvo VV selhalo! Chaos 

v nájmech!“ (Tamtéž) Rubrika Prominenti v tomto čísle zabírá pouze čtyři strany, 

přičemž všem článkům dominuje již zmiňovaná modelka Hana Mašlíková. Krátký text 

a fotografie odhalených modelek se rozprostírají na celé jedné straně, další strana 

přináší reportáž ze stých narozenin režiséra Otakara Vávry (téma se objevilo i 

v předešlém čísle). Další články se týkají českých osobností, nezdají se však příliš 

zajímavé či šokující, proto nebyly patrně umístěny na titulní stranu. Opět vidíme 

stručnou zmínku o soutěži Česko Slovenská Superstar – text se věnuje životnímu 

příběhu jednoho z účastníků castingu, dále je otištěna krátká zpráva o pohřbu Arnošta 

Lustiga (opět je téma převzato z předešlého čísla), k dalším osobnostem v rubrice 

Prominenti patří Sagvan Tofi, Marta Jandová a Oldřich Navrátil.

V rubrice Sport si kromě ryze sportovních událostí našel místo i text o tenistce Sereně 

Williamsové, ovšem se sportem neměl nic společného. Čtenář se z článku dozvěděl, že

se Serena zúčastnila několika společenských akcí, na nichž jí to podle odborníků velmi 

slušelo, což dokazuje fotografie tenistky v dlouhých lososových šatech.

Zahraniční celebrity dostaly prostor na posledních třech stranách deníku. Dvě strany 

informují o předávání filmových Oscarů (výběr oceněných, hodnocení večerních rób), 

na poslední straně Blesk otiskl vzpomínku na zesnulou herečku Annie Girardot 

(informace se vyskytla již na titulní straně), kromě toho se připomínají osudy dvou 

herců ze seriálu Krok za krokem. V celém vydání se neobjevil žádný velký skandál, 
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nebýt odvážných fotografií Hany Mašlíkové, celé číslo by působilo na čtenáře všedním, 

ba dokonce nudným dojmem.

Ani středeční Blesk ze dne 2. března 2011 nepřináší na titulní straně šokující informaci 

ze světa showbyznysu, naopak opět vsází na servisní téma na titulní straně: „Nový 

výpočet důchodů. Důležitá příloha zdarma“ (Blesk, č. 51, 20, s. 1). Jedinou celebritou 

na titulce je malá fotografie modelky Elišky Bučkové a jejího partnera Václava Noida 

Bárty: „Noide, Bučková je jako puzzle! Uši, postava, řasy, vlasy.. Hádejte, co je její 

vlastní?“ (Tamtéž, s. 1) Rubrika Prominenti zaujímá pouze dvě a půl strany a objevují 

se zde jen české celebrity, jedna strana se věnuje pohřbu Arnošta Lustiga (téma se 

v Blesku opakuje již potřetí), k dalším hvězdám středečního vydání se řadí herečka 

Martha Issová, zpěvák Tomáš Klus, modelka Eliška Bučková s Václavem Noidem 

Bártou, herci Oldřich Kaiser a Miroslav Šimůnek. Opět nechybí ani zmínka o Superstar, 

tentokrát ovšem ve velmi nelichotivém duchu: „Superstar ztrácí glanc. Experti na média 

se shodují: Nuda!“ (Tamtéž, s. 16) Zahraniční celebrity se v tomto vydání vešly na 

poslední stranu, kde je připomínán osud dalších dětských hvězd ze seriálu Krok za 

krokem a objevuje se informace o úmrtí herečky Jane Russellové.

Ani ve čtvrtečním vydání redaktoři neopouští od titulní strany se servisním tématem, 

jedinou hvězdou je zpěvačka Marie Rottrová: Rottrová (69) a mladší milenec. Žádost o 

ruku! (Blesk, č. 52, 20, s. 1) České populární osobnosti se objevily i v rubrice Politika 

v souvisloti s protestem proti vyšší dani z přidané hodnoty u knih a tiskovin. Text 

doprovází fotografie Václava Havla, Zdeňka Svěráka a Ewy Farné. První článek

z rubriky Prominenti se věnuje australské zpěvačce Kylie Minogue a jejímu pražskému 

koncertu, následuje stručná zmínka o zrušeném představení Vilmy Cibulkové, o 

plánovaném filmu Marie Poledňákové Líbáš jako ďábel, v němž měl hrát i Arnošt 

Lustig, a další článek navazuje na informaci z titulní strany o Marii Rottrové. Další dvě 

strany se věnují pořadům TV Prima: „Farmář Petr Hájek: Obvinění z exekuce“ (tamtéž, 

s. 12), „Noro, hlídej si Braňa! Šéfce Mojsejové se svléká soutěžící“ (tamtéž, s. 13), 

jedinou celebritou je z těchto pořadů zatím moderátorka Nora Mojsejová. Vedle toho 

dostali prostor ještě Martin Chodúr a Adéla Gondíková s Jiřím Langmajerem. V rubrice 

zahraničí obstaral skandální článek herec Charlie Sheen, celou poslední stranu zaujímá 

článek o politické kariéře Michaila Sergejeviče Gorbačova.



43

Titulní strana pátečního vydání ze dne 4. března 2011 patří Václavu Neckáři: „Václav 

Neckář (67): Mrtvice? Strach o život!“ (Blesk, č. 53, 20, s. 1) Vedle informace o 

zdravotním stavu Bořivoje Navrátila a Václava Neckáře dominovaly rubrice Prominenti 

ženy. Největší prostor dali redaktoři Blesku článku „Reality show přitahují 

exhibicionisty. Nahota a sex se prodraly do televize.“ (Tamtéž, s. 12n) Čtenáři si tak 

mohli připomenout soutěžící z různých reality show, u kterých se objevily jejich 

odhalené fotografie. Bohužel tyto ženy nelze považovat za hvězdy, poněvadž se jednalo 

o neznámé osoby, které se po skončení soutěže vrátily k běžnému životu. Dále se 

v rubrice vyskytuje Jiřina Jirásková, Kylie Minogue a doposud neznámá Aneta 

Grabcová, která se o několik dní později objevila ve finále České Miss. Do rubriky 

Sport bylo zařazeno ryze nesportovní téma o rozvodu fotbalisty Karembeua a Adriany 

Sklenaříkové. V rubrice Zahraničí se vyskytuje jediná známá postava – kreslená Včelka 

Mája: „Studie literárních vědců tvrdí: Autor Včelky Máji byl nacista!“ (Tamtéž, s. 24)

Páteční vydání doplňoval již tradičně Blesk TV magazín, jehož titulní stranu zabírala 

fotografie Michaely Maláčové, ředitelky České miss. Uvnitř magazínu se opět 

připomíná večer předávání filmových cen Oscar, následuje rozhovor s Michaelou 

Maláčovou a ve vydání se objevuje také herec Petr Vágner a herečka Alice Bendová.

Na českém trhu se na počátku roku 2009 objevil nový časopis In Touch, který se 

výhradně zaměřuje na zahraniční celebrity. Na obálce druhého čísla vydaného 11. února 

2009 se objevila Katie Holmesová a Tom Cruise: „Pevně pod kontrolou! On ji 

komanduje, určuje pravidla a dělá jí ze života peklo. Dokonce zoufalé Katie hrozí, že jí 

vezme Suri!“ (In Touch, č. 2, 1, s. 1), Amy Winehouseová: „Na dovolené upíjí hostům 

alkohol!“ (tamtéž), Justin Timberlake a Jessica Bielová: „Proč si vybral zrovna ji“ 

(tamtéž), Robert Pattison: „Dřív se smáli, jak vypadám!“ (tamtéž) a Britney Spearsová: 

„Takovou ránu pod pás ještě nezažila!“ (tamtéž). V tomto čtrnáctideníku převládají

fotografie celebrit nad články, ve většině případech se nejedná ani o články, ale spíše o 

obsáhlejší popisky k fotografiím.

Ne všechny známé tváře pocházející z cizí země považuje české publikum za 

zahraniční. Výjimku tvoří hvězdy ze Slovenska, hlavně umělci, kteří se vyskytují 
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v českých kulturních projektech. Tento fakt je navíc podpořen společnou historií České 

republiky a Slovenska a pro většinu Čechů srozumitelností obou jazyků.

Zatímco některé známé osobnosti jsou „dědictvím“ bývalého Československa (skupina 

Elán, Palo Habera se skupinou Team, Peter Nagy), jiné se  rozhodly pokusit se prorazit 

právě v českém prostředí. V tomto případě jde zejména o slovenské moderátory, 

modelky a herečky, které jsou mezi českými režiséry velmi oblíbené. Moderováním  

erotického pořadu TV Nova Peříčko se dostaly ve své době do povědomí české 

populace Soňa Polonyová či Zuzana Belohorcová, které se ale po ukončení moderování 

stáhly do ústraní. Díky retrofilmu Rebelové se proslavila Zuzana Norisová, Ordinace 

v růžové zahradě dostala na vrchol Danielu Šinkorovou, Michaela Badinková si zahrála 

ve filmu Jak básníci neztrácejí naději a ztvárnila učitelku v nekonečném seriálu TV 

Nova Ulice, Danica Jurčová si zahrála v Bestiáři či v třetím pokračování Nemocnice na 

kraji města. S nadměrnou seriálovou produkcí vzrostla v Česku potřeba mladých 

neokoukaných tváří a herečky ze Slovenska neváhaly této šance využít. Rychlý vzestup 

popularity v českém prostředí jsme mohli zpozorovat u slovenské moderátorky Adély 

Banášové. Stalo se tak v roce 2009 díky moderování Česko Slovenské Superstar. 

Ačkoliv byla Banášová na Slovensku řazena mezi nejpopulárnější moderátory, v Česku 

její jméno znal málokdo. Společný hudební projekt TV Nova a Markízy jí však zajistil 

popularitu i u nás.

Kromě  rozlišování známých osobností na domácí a zahraniční lze brát v úvahu také 

jejich rozsah působnosti a podle toho je dělit na hvězdy lokální a globální. Za globální 

můžeme označit ty celebrity, které se prosadí v rámci více států, dokonce i kontinentů. 

Zde máme na mysli především euroamerickou kulturní zónu. Každý si jistě dokáže 

dosadit za pojem globální hvězda několik celebrit, typickým příkladem mohou být 

manželé Beckhamovi nebo americké popové zpěvačky, jako např. Britney Spears či 

Lady GaGa. Ne všechny anglicky hovořící hvězdy však dokáží proniknout na český 

nebo evropský trh. To je případ slavné americké moderátorky Oprah Winfreyové. Je 

často označována za nejbohatší Afroameričanku 20. století, časopis Forbes ji jmenoval 

v červnu roku 2010 nejvlivnější světovou celebritou (dostupné z 

http://izeny.eurozpravy.cz/celebrity-spolecnost/11374-zebricek-celebrit-vyhrala-
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winfreyova-lonska-vitezka-jolieova-osmnacta/tisk/, staženo dne 14. 11. 2010), ale 

v českém prostředí příliš známá není.

Stejný problém, tedy omezenou oblast popularity a hvězdnosti, najdeme u českých

celebrit. Zatímco sportovci a modelky se dokáží prosadit i v zahraničí, u hudebních či 

hereckých osobností to tak snadné není. Můžeme tedy hovořit o regionálním charakteru 

českých hudebních, divadelních a filmových hvězd. Málokomu se podaří prolomit státní 

hranice (z těch úspěšných lze jmenovat např. Karla Gotta či Helenu Vondráčkovou). 

Stranou ponecháváme úspěchy prvorepublikových hvězd (A. Ondráková, Z. Kabátová, 

L. Baarová, J. Voskovec, A. Mandlová atd.). Důvodem, proč se čeští umělci tak málo 

prosazují mimo Českou republiku, je samozřejmě kromě jazykové bariéry také

nedostatek financí potřebných na agresivní reklamu a propagaci, která by mohla

konkurovat zahraničním umělcům. Málokdo si troufne investovat finanční prostředky 

do „obchodu“ s tak nejistým výsledkem.

5. 2 Hvězdy z hlediska oboru

5. 2. 1 Hvězdy umělecké

Kulturní sféra tvoří hlavní oblast působení celebrit a hlavní oblast různých situací, které 

publikum přitahují (skandály, milenecké vztahy, rozchody, hádky, nevěra). Zmínka 

v médiích je pro takovou osobnost dobrou reklamou, upozorní na momentální projekty, 

plány. Mnohé známé tváře to vědí a samy informují média o svých počinech a o akcích, 

kde budou k vidění. To ale nedělá každý, některé osobnosti ze showbyznysu se straní            

a pozornost nevyhledávají. Mezi takové osobnosti patří např. Ivan Trojan nebo Martin 

Dejdar. Naopak Helena Vondráčková či Lucie Bílá se v bulváru vyskytují velmi často.

Dokázat to lze například počtem článků v online archivech jednotlivých bulvárních 

serverů. Dne 29. 12. 2008 byla na webových stránkách deníku Blesk do vyhledávače 

zadána jména některých celebrit. Ivan Trojan se objevil v dvaadvaceti článcích, u Ivety 

Bartošové bylo nabídnuto 590 odkazů a u Lucie Bílé 12 300 odkazů. Stejný postup byl 

učiněn i dne 20. 11. 2010, nicméně nová verze vyhledávání na stránkách www.blesk.cz

nenabízí počet vyhledaných odkazů. Jména byla zadána tedy na internetové verzi 

http://www.blesk.cz/
http://izeny.eurozpravy.cz/celebrity-spolecnost/11374-zebricek-celebrit-vyhrala-winfreyova-lonska-vitezka-jolieova-osmnacta/tisk/
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deníku Aha!, kde se během let 2006 – 2010 k Ivetě Bartošové objevilo 508 článků a 

k Lucii Bílé 587 článků. 

5. 2. 2 Hvězdy soutěží

Programová schémata televizních stanic v hojné míře zaplňují nejrůznější dlouhodobé 

soutěže či reality show, z nichž můžeme jmenovat Česko hledá superstar, X Faktor, 

Talentmania, Česko Slovensko má talent, Vyvolení, Big Brother apod. Jejich účastníci, 

dosud neznámí lidé, se tak přes noc ocitají na obrazovkách v hlavním vysílacím čase po 

dobu několika týdnů či měsíců. Diváci sledují jejich postup soutěží, zajímají se o jejich 

život a soukromí. Bulvární média vědí, že každé oživení v podobě takové soutěže 

přináší nové osobnosti, nové příběhy a nové kauzy. Pokud pořad vykazuje vysokou 

sledovanost, média toho využijí a zaplní titulní stránky novými objevy. Takové hvězdy 

bývají často označovány za tzv. rychlokvašky. Ve většině případů jejich „hvězdnost“ 

nemívá dlouhého trvání, udržet se v povědomí veřejnosti dokáže jen málo z nich. 

Jakmile tito lidé soutěž opustí, zájem médií o ně opadá a účastníci mají velmi málo času 

na to, aby se prosadili i mimo soutěž. Jména jako Stanislav Dolinek, Petra Páchová, 

Monika Šramlová či Markéta Zapletalíková dnes už nikomu nic neříkají. Nejvíce ze své 

účasti v soutěži vytěžili finalisté první řady Česko hledá superstar z roku 2004. Soutěž 

zaznamenala velký divácký úspěch a přinesla do české hudební branže nové tváře. 

Z těch nejznámějších můžeme jmenovat vítězku Anetu Langerovou, druhou finalistku 

Šárku Vaňkovou a Sámera Issu. 

5. 2. 3 Hvězdy sportovní

Dalším hojně sledovaným oborem je sport. Nejen z toho důvodu, že přináší zábavu              

a uvolnění, láká ženy i muže, ale i pro to, že mnozí sportovci nás reprezentují 

v zahraničí, upozorňují na Českou republiku. Mezinárodní úspěch českých sportovců

dokáže v lidech probudit národní hrdost a pocit sounáležitosti. Lidé berou úspěch 

sportovce za svůj, mají pocit, že se na něm podílí. Charakteristickým znakem je 

identifikace se sportovcem či sportovním týmem. Typické je to zejména u fotbalových 

či hokejových fanoušků, kteří místo „Sparta dnes prohrála“ řeknou „Dnes jsme 

prohráli“. Můj oblíbený tým – to jsme my. Díky výborným výkonům našich sportovců 
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lidé zapomínají na vlastní prohry a neúspěchy, zažívají euforii, která je vytrhne                   

od běžných starostí. Navíc sportovci symbolizují úspěch, který je vybojovaný určitými 

schopnostmi a tvrdým tréninkem. 

Mezi tradičně nejsledovanější patří vrcholoví fotbalisté, hokejisté a tenisté – tedy 

sportovci, kteří vydělávají hodně peněz. Zvýšený zájem pak věnují média těm, kteří 

dosáhnou nějakého neobvyklého úspěchu, jako tomu je například u oštěpařky Barbory 

Špotákové, kterou bulvární média vynášela do nebes, o čemž vypovídají různé titulky: 

„Královna Bára II.“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/sport/31655/atlet-roku---

kralovna-bara-ii.-osteparka-ziskala-vsech-136-prvnich-mist!, staženo dne 29. 12. 2008), 

„Famózní oštěpařka“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/sport/30051/famozni-

osteparka-barbora-spotakova---svetovy-rekord, staženo dne 29. 12. 2008), „česká 

olympijská hrdinka“ (tamtéž), „Oštěpařská královna Barbora Špotáková“ (dostupné            

z http://www.blesk.cz/clanek/sport-motorsport/73574/zlaty-poklad-uz-je-doma.html, 

staženo dne 29. 12. 2008). Kromě toho se však média začala zajímat i o jiné stránky 

jejího života, a tak se čtenář dozví, že „Špotákovou sprdne maminka“ (dostupné                     

z http://sip.denik.cz/sport/spotakovou-sprdne-maminka20081110.html, staženo dne            

29. 12. 2008), „Špotáková umí všechno“ (dostupné                                                             

z http://sip.denik.cz/sport/spotakova-umi-vsechno20080916.html, staženo dne                        

29. 12. 2008), „Fanánek Báru dojal!“ (dostupné z http://sip.denik.cz/sport/fananek-baru-

dojal20080829.html, staženo dne 29. 12. 2009).

Po dalším olympijském úspěchu, tentokrát v roce 2010 v rychlobruslení, se média 

zaměřila na Martinu Sáblíkovou: „Po zlaté medaili sebrala Martina Sáblíková bronz a 

žhaví motory dál: To je naše TURBOMartina!“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/olympiada/45132/po-zlate-medaili-sebrala-martina-

sablikova-bronz-a-zhavi-motory-dal:-to-je-nase-turbomartina!, staženo dne 20. 11. 

2010), „Martina Sáblíková – Naše ZLATÁ tutovka – Česká rychlobruslařská hvězda 

vyhrála po třech i pětikilometrovou trať“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/olympiada/45205/martina-sablikova---nase-zlata-tutovka---

ceska-rychlobruslarska-hvezda-vyhrala-po-trech-i-petikilometrovou-trat, staženo dne 

20. 11. 2010). V textech se neustále opakoval její příběh vytrvalé drobné dívky, která 

nemá v naší zemi k trénování odpovídající podmínky: „Závodnice, která musela 

trénovat v krušných podmínkách tak, že v ponožkách doma hodiny klouzala po prkně, 

http://www.ahaonline.cz/cz/sport/31655/atlet-roku---kralovna-bara-ii.-osteparka-ziskala-vsech-136-prvnich-mist
http://www.ahaonline.cz/cz/sport/30051/famozni-osteparka-barbora-spotakova---svetovy-rekord
http://sip.denik.cz/sport/fananek-baru-dojal20080829.html
http://www.ahaonline.cz/cz/olympiada/45132/po-zlate-medaili-sebrala-martina-sablikova-bronz-a-zhavi-motory-dal:-to-je-nase-turbomartina
http://www.ahaonline.cz/cz/olympiada/45205/martina-sablikova---nase-zlata-tutovka---ceska-rychlobruslarska-hvezda-vyhrala-po-trech-i-petikilometrovou-trat
http://www.ahaonline.cz/cz/sport/31655/atlet-roku---kralovna-bara-ii.-osteparka-ziskala-vsech-136-prvnich-mist
http://www.ahaonline.cz/cz/sport/30051/famozni-osteparka-barbora-spotakova---svetovy-rekord
http://www.blesk.cz/clanek/sport-motorsport/73574/zlaty-poklad-uz-je-doma.html
http://sip.denik.cz/sport/spotakovou-sprdne-maminka20081110.html
http://sip.denik.cz/sport/spotakova-umi-vsechno20080916.html
http://sip.denik.cz/sport/spotakova-umi-vsechno20080916.html
http://sip.denik.cz/sport/fananek-baru-dojal20080829.html
http://sip.denik.cz/sport/fananek-baru-dojal20080829.html
http://www.ahaonline.cz/cz/olympiada/45132/po-zlate-medaili-sebrala-martina-sablikova-bronz-a-zhavi-motory-dal:-to-je-nase-turbomartina
http://www.ahaonline.cz/cz/olympiada/45205/martina-sablikova---nase-zlata-tutovka---ceska-rychlobruslarska-hvezda-vyhrala-po-trech-i-petikilometrovou-trat
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protože v Česku dosud nestojí rychlobruslařská hala, je přesto všechno ve svém oboru 

vládkyní světa!“ (Dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/olympiada/44923/martina-

sablikova-vyhrala-zlato!-a-pak-se-dely-veci..., staženo dne 20. 11. 2010). Pokud mají 

sportovci nějaký úspěch v podobě rekordu či zlaté medaile, bývají vyobrazeni jako 

miláčci národa, králové, královny. Památný je slogan „Hašek na hrad“ po vítězství 

českých hokejistů v Naganu. Ale je obecně platné, že negativně zabarvené informace

(viz níže) zaručí tisku dobrou prodejnost, proto i sportovci nejsou této strategie ušetřeni.

Médii velice oblíbená kategorie jsou hvězdné páry – nejlépe sportovci s modelkami či 

mladými umělkyněmi.  Velice vděčnou osobností je v tomto případě hokejista Jaroslav 

Bednář, jenž se stal vítaným objektem bulvárních médií. Po té, co se rozpadl jeho vztah 

se zpěvačkou Darou Rolinsovou, se začal v bulváru objevovat čím dál častěji.                        

A rozhodně ne v pozitivním světle: „,Jarda se stále nemůže vyrovnat s tím, že ho před 

půl rokem Dara opustila, a tak se jí mstí všude, kde může,‘ tvrdí zdroj z Bednářova

blízkého okolí.“ (Dostupné z http://www.super.cz/clanek/11167-helena-zetova-

nahradila-daru-rolins-v-posteli.html, staženo dne 29. 12. 2008). Jaroslav Bednář tak 

získává image zahořklého mstitele a nevyrovnaného muže, čímž ale jeho negativní 

vyobrazení v českém bulváru nekončí: „Zpěvačka Helena Zeťová (26) je psychicky           

na dně. Její přítel, hokejista Jaroslav Bednář (30), je jí nevěrný.“ (Dostupné                            

z http://bleskove.aktualne.centrum.cz/celebrity/clanek.phtml?redirected=1&id=585924, 

staženo dne 29. 12. 2008). 

Jeho rozchody a návraty k Heleně Zeťové média probírala ze všech stran, Bednář tak 

v očích veřejnosti vypadá jako srab, slaboch: „Bednář se bál reakce své tehdejší 

přítelkyně Zeťové, která je známá jako pořádná ranařka, a tak vztah s Hadašovou tajil“ 

(tamtéž, staženo dne 29. 12. 2008). Kromě několika rozchodů a návratů se jejich vztah 

připomněl také díky napadení Heleny Zeťové. Sama zpěvačka identitu útočníka 

nepotvrdila, čímž rozpoutala vášnivé diskuze, o nichž vypovídají i titulky v médiích. 

„Zpěvačku Helenu Zeťovou (27) včera ráno brutálně zmlátili v jejím bytě v pražských 

Vršovicích. Zpěvačka byla převezena do nemocnice s podezřením na krvácení                   

do mozku. Večer před napadením údajně strávila se svým bývalým přítelem, hokejistou 

Jaroslavem Bednářem (31)!“ (Dostupné z http://sip.denik.cz/show/zetovou-

zmlatili20080627.html, staženo dne 29. 12. 2008), „Zeťovou jsem nezmlátil, říká 

http://www.ahaonline.cz/cz/olympiada/44923/martina-sablikova-vyhrala-zlato!-a-pak-se-dely-veci
http://www.ahaonline.cz/cz/olympiada/44923/martina-sablikova-vyhrala-zlato!-a-pak-se-dely-veci
http://www.super.cz/clanek/11167-helena-zetova-nahradila-daru-rolins-v-posteli.html
http://bleskove.aktualne.centrum.cz/celebrity/clanek.phtml?redirected=1&id=585924
http://sip.denik.cz/show/zetovou-zmlatili20080627.html
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Bednář. Policie ale tvrdí opak.“ (Dostupné z http://revue.idnes.cz/zetovou-jsem-

nezmlatil-rika-bednar-policie-ale-tvrdi-opak-pmb-

/lidicky.asp?c=A080627_123154_lidicky_ved, staženo dne 29. 12. 2008). Jaroslav 

Bednář tak získal mediální image slabocha, nerozhodného a přelétavého muže, 

nevěrníka, tyrana a násilníka.

Pověst sportovce s agresivními sklony má další hokejista Radek Duda. Ten je 

nezkrotný nejen během zápasů, ale i mimo sportovní haly: „Rebel Duda: Zbil 

spoluhráče!“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/clanek/sport/30106/rebel-duda-zbil-

spoluhrace.html, staženo dne 2. 4. 2011). Koncem ledna roku 2011 začala média řešit 

další skandál, kdy měl hokejista napadnout starého muže: „Expřítel Gavriely Radek 

Duda: Zbil chodce na přechodu!“ (dostupné                                                                              

z http://www.ahaonline.cz/clanek/sport/54630/expritel-gavriely-radek-duda-zbil-

chodce-na-prechodu.html, staženo dne 2. 4. 2011), „Radek Duda: Výtržník!“ (dostupné 

z http://www.ahaonline.cz/clanek/sport/55491/radek-duda-vytrznik.html, staženo dne   

2. 4. 2011).

Image násilníka si vysloužil také bývalý boxer Mike Tyson. Několikrát obviněn ze 

znásilnění a fyzického napadení, známý nejen svými tituly v těžké váze, ale také díky 

příhodě, kdy během zápasu ukousl svému soupeři kus ucha. Bulvární média už jeho 

skandály nepovažují za šokující: „Boxer Mike Tyson: další znásilnění?“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/sport-motorsport/3303/boxer-mike-tyson-dalsi-

znasilneni.html, staženo dne 20. 11. 2010), „Tyson: Další škraloup?“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/sport-motorsport/3351/tyson-dalsi-skraloup.html, staženo 

dne 20. 11. 2010).

Mezi nejčastější témata bulvárních článků o hvězdách sportu patří nevěry, sexuální 

skandály, neurvalé chování a také nejrůznější žebříčky hodnotící platy či partnerky: 

„Woods: Ročně skoro 4 miliardy!“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/sport-

motorsport/13337/woods-rocne-skoro-4-miliardy.html, staženo dne 20. 11. 2010), 

„Šlégr potvrdil rozvod. Zamiloval se do pumpařky!“ (dostupné z 

http://isport.blesk.cz/clanek/skandaly/95629/slegr-potvrdil-rozvod-zamiloval-se-do-

pumparky.html, staženo dne 20. 11. 2010), „Ronaldova milenka tvrdí: V posteli je nula!

(dostupné z http://isport.blesk.cz/clanek/skandaly/94703/ronaldova-milenka-tvrdi-v-

posteli-je-nula.html, staženo dne 20. 11. 2010).

http://revue.idnes.cz/zetovou-jsem-nezmlatil-rika-bednar-policie-ale-tvrdi-opak-pmb-/lidicky.asp?c=A080627_123154_lidicky_ved
http://www.ahaonline.cz/clanek/sport/30106/rebel-duda-zbil-spoluhrace.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/sport/54630/expritel-gavriely-radek-duda-zbil-chodce-na-prechodu.html
http://www.blesk.cz/clanek/sport-motorsport/3303/boxer-mike-tyson-dalsi-znasilneni.html
http://www.blesk.cz/clanek/sport-motorsport/13337/woods-rocne-skoro-4-miliardy.html
http://isport.blesk.cz/clanek/skandaly/95629/slegr-potvrdil-rozvod-zamiloval-se-do-pumparky.html
http://isport.blesk.cz/clanek/skandaly/94703/ronaldova-milenka-tvrdi-v-posteli-je-nula.html
http://revue.idnes.cz/zetovou-jsem-nezmlatil-rika-bednar-policie-ale-tvrdi-opak-pmb-/lidicky.asp?c=A080627_123154_lidicky_ved
http://www.ahaonline.cz/clanek/sport/30106/rebel-duda-zbil-spoluhrace.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/sport/54630/expritel-gavriely-radek-duda-zbil-chodce-na-prechodu.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/sport/55491/radek-duda-vytrznik.html
http://www.blesk.cz/clanek/sport-motorsport/3303/boxer-mike-tyson-dalsi-znasilneni.html
http://www.blesk.cz/clanek/sport-motorsport/3351/tyson-dalsi-skraloup.html
http://isport.blesk.cz/clanek/skandaly/95629/slegr-potvrdil-rozvod-zamiloval-se-do-pumparky.html
http://isport.blesk.cz/clanek/skandaly/94703/ronaldova-milenka-tvrdi-v-posteli-je-nula.html
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5. 2. 4 Hvězdy politické

Politické dění patří mezi tradiční zájmy médií, nevyhne se jim ani bulvár, který ale více 

upřednostňuje zprávy ne o politice, ale o politicích. Velice oblíbenými jsou vysoko

postavení politici jako M. Topolánek, J. Paroubek a další. Bulvární média je často 

zesměšňují a používají familierní tón. Častým prostředkem je používání pouze křestního 

jména: „MIREK zůstal jedničkou“ (Dostupné z http://sip.denik.cz/zpravy/-mirek-zustal-

jednickou20081208.html, staženo dne 30. 12. 2008), „Rok vlády premiéra Topolánka: 

Mirku, tohle jsi zpackal! ...a tohle se ti zase povedlo...“ (Dostupné                                              

z http://www.ahaonline.cz/cz/z-domova/21850/rok-vlady-premiera-topolanka:-mirku,-

tohle-jsi-zpackal!-...a-tohle-se-ti-zase-povedlo..., staženo dne 30. 12. 2008), „Jirko, vše 

nejlepší!“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/z-domova/29389/jirko,-vse-nejlepsi!, 

staženo dne 30. 12. 2008), „Komentář: Mirku, sice nejsi Dušín, ale...“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-komentare/133773/komentar-mirku-sice-nejsi-

dusin-ale.html, staženo dne 21. 11. 2010), „Tak se hádá Mirek s Jirkou“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/z-domova/40800/tak-se-hada-mirek-s-jirkou, staženo dne 

21. 11. 2010).

Po odstupu Jiřího Paroubka i Mirka Topolánka z vedení politických stran na jaře roku 

2010 se pozornost médií začala více obracet na jiné české politiky. Nikdo ale zatím tyto 

muže v četnosti výskytu v bulvárních médiích nedostihl. Nejprve se zdálo, že se média 

zaměří na Radka Johna, jeho nemanželské dítě a rozchod se známou herečkou Zlatou 

Adamovskou byl nějaký čas vděčným tématem, nicméně Johnova popularita i 

popularita celé politické strany Věci veřejné rychle klesla a jeho jméno na titulních 

stránkách již nikoho nezajímalo.

V souvislosti s politikou (nejen) v bulváru se začíná hovořit o tzv. politainmentu.    „Ve 

věku zábavy, jak současnou epochu nazývají mediální teoretikové, se prostřednictvím 

anglického slova entertainment (‚zábava‘) vytvářejí kompozita, která explicitně 

naznačují propojení zábavy s informacemi, politikou, vzděláváním a výchovou.“            

(M. Pravdová, Naše řeč 86, s. 206) V současné době se zejména v komerčních 

televizích a v bulvárních médiích setkáváme s politickými zprávami zaměřenými na 

negativní dopady různých politických rozhodnutích, nebo na osobní rozpory politiků, na 

jejich nevěry, svatby a rozchody. Jistým protipólem je doposud kladná image nového 

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-komentare/133773/komentar-mirku-sice-nejsi-dusin-ale.html
http://sip.denik.cz/zpravy/-mirek-zustal-jednickou20081208.html
http://www.ahaonline.cz/cz/z-domova/21850/rok-vlady-premiera-topolanka:-mirku,-tohle-jsi-zpackal!-...a-tohle-se-ti-zase-povedlo
http://www.ahaonline.cz/cz/z-domova/29389/jirko,-vse-nejlepsi
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-komentare/133773/komentar-mirku-sice-nejsi-dusin-ale.html
http://www.ahaonline.cz/cz/z-domova/40800/tak-se-hada-mirek-s-jirkou
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prezidenta USA Baracka Obamy, podpořená četnými zprávami z jeho soukromí: „Stane 

se Barack Obama novou módní ikonou Ameriky?“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/103915/stane-se-barack-obama-novou-modni-ikonou-

ameriky.html, staženo dne 29. 1. 2009), „Šílenství v USA: OBAMÁNIE! Takhle tančí 

prezident“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/ze-sveta/33631/silenstvi-v-usa:-

obamanie!-takhle-tanci-prezident, staženo dne 29. 1. 2009).

Mediální pozdvižení způsobila začátkem června 2009 fotografie nahého Mirka 

Topolánka: „Na obzoru obrovský skandál. Italský fotograf vyfotil nahého Topolánka            

v domě premiéra Berlusconiho“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-

domaci-politika/116338/italsky-fotograf-vyfotil-naheho-topolanka-v-dome-premiera-

berlusconiho.html, staženo dne 14. 6. 2009). Ačkoli se zdálo, že celá událost bude mít 

negativní dopad na Topolánkovu image, bulvární média komentovala fotografie spíše 

neutrálně či pozitivně: „Český expremiér 'boduje'. Nahý Topolánek válcuje Evropu: 

Vidělo ho už 30 milionů lidí!“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-domaci-

politika/116695/nahy-topolanek-valcuje-evropu-videlo-ho-uz-30-milionu-lidi.html, 

staženo dne 14. 6. 2009), „KOMENTÁŘ: Topolánek se svlékl a vyhrál volby“ 

(dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-komentare/116750/komentar-topolanek-

se-svlekl-a-vyhral-volby.html, staženo dne 14. 6. 2009). Po této aféře byl Mirek 

Topolánek v bulváru nazýván „chlap s gulama“. Topolánkova politická kariéra se 

pomalu chýlila ke konci, v politice mnoho úspěchů neměl a více byl spojován s fotkami 

z dovolené nebo s končícím manželstvím: „Kurs lyžování s Topolánkem a Dalíkem: 

Mirku a Marku, s vámi nás baví svět!“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/44538/kurs-lyzovani-s-topolankem-a-dalikem:-

mirku-a-marku,-s-vami-nas-bavi-svet!, staženo dne 21. 11. 2010), „Mirek a Pavla 

Topolánkovi: 30 let spolu a teď... Rozvod za hodinu!“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/z-domova/44202/mirek-a-pavla-topolankovi:-30-let-spolu-

a-ted...-rozvod-za-hodinu!, staženo dne 21. 11. 2010).  

Konec kariéry si Mirek Topolánek zařídil sám další kauzou. Ve snaze oslovit co 

nejširší škálu voličů se nechal nafotit pro časopis určený homosexuálům LUI. Při focení 

ovšem Mirek Topolánek zapomněl na své postavení a zásady komunikace s médii, 

rozpovídal se nevybíravě o svých kolezích, o názorech na homosexuální menšinu a o 

http://www.blesk.cz/clanek/103915/stane-se-barack-obama-novou-modni-ikonou-ameriky.html
http://www.ahaonline.cz/cz/ze-sveta/33631/silenstvi-v-usa:-obamanie!-takhle-tanci-prezident
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-domaci-politika/116695/nahy-topolanek-valcuje-evropu-videlo-ho-uz-30-milionu-lidi.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-komentare/116750/komentar-topolanek-se-svlekl-a-vyhral-volby.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/44538/kurs-lyzovani-s-topolankem-a-dalikem:-mirku-a-marku,-s-vami-nas-bavi-svet
http://www.ahaonline.cz/cz/z-domova/44202/mirek-a-pavla-topolankovi:-30-let-spolu-a-ted...-rozvod-za-hodinu
http://www.blesk.cz/clanek/103915/stane-se-barack-obama-novou-modni-ikonou-ameriky.html
http://www.ahaonline.cz/cz/ze-sveta/33631/silenstvi-v-usa:-obamanie!-takhle-tanci-prezident
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-domaci-politika/116338/italsky-fotograf-vyfotil-naheho-topolanka-v-dome-premiera-berlusconiho.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-domaci-politika/116695/nahy-topolanek-valcuje-evropu-videlo-ho-uz-30-milionu-lidi.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/44538/kurs-lyzovani-s-topolankem-a-dalikem:-mirku-a-marku,-s-vami-nas-bavi-svet
http://www.ahaonline.cz/cz/z-domova/44202/mirek-a-pavla-topolankovi:-30-let-spolu-a-ted...-rozvod-za-hodinu
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dalších citlivých tématech. Vše bylo natočeno na kameru a celá aféra odstartovala 

Topolánkův odchod z vysoké politiky: „Topolánek u gayů: Svlékl se a urazil Židy, gaye 

a obyčejné Čechy“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-

politika/133538/topolanek-u-gayu-svlekl-se-a-urazil-zidy-gaye-a-obycejne-cechy.html, 

staženo dne 2. 4. 2011), „Topolánek: Premiér je žid, který uhne kvůli svému 

charakteru“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/133534/topolanek-

premier-je-zid-ktery-uhne-kvuli-svemu-charakteru.html, staženo dne 2. 4. 2011), „Fotky 

pro gay magazín - To ony skácely »Topola«“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/44490/fotky-pro-gay-magazin-to-ony-

skacely-topola.html, staženo dne 2. 4. 2011).

5. 2. 5 Hvězdy modelingu

Náplní práce těchto hvězd je pózování a předvádění. Často jsou vyobrazovány na 

titulních stranách ve sporém oděvu, v bulváru se často objevují v souvislosti 

s nafocením nějakého lechtivého kalendáře nebo s absolvováním plastické operace. 

Symbolizují krásu, sex a dávají určitý „uměle vytvořený“ vzor, jak by měly dnes ženy a 

dívky vypadat. Často se objevují v médiích také díky svým sexuálním aférám: „Petra 

Faltýnová: Nevěrná 4 měsíce po svatbě!“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/107462/petra-faltynova-neverna-4-mesice-po-svatbe.html, 

staženo dne 27. 1. 2009), „Hanychová opět spí se Šíšou!“ (dostupné z 

http://www.super.cz/clanek/27169-hanychova-opet-spi-se-sisou.html, staženo dne 27. 1. 

2009).

Mnohé z nich se však s kariérou „pouhé“ modelky nespokojují a díky své popularitě 

dostávají i jiné pracovní nabídky (např. Radka Kocurová, která uvádí počasí na TV 

Nova). 

V médiích se ale neobjevují všechny modelky ve stejné míře. Faktu, že „svět modelek“ 

nikdy nebude přehlídkou stejných tváří, dopomáhají soutěže krásy. Každý rok se na trhu 

objeví nové dívky, které krátce po zvolení dávají rozhovory do nejrůznějších novin                

a časopisů, ukazují se na večírcích a oživují kolotoč stejných jmen. Jistou přednost má 

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/133538/topolanek-u-gayu-svlekl-se-a-urazil-zidy-gaye-a-obycejne-cechy.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/44490/fotky-pro-gay-magazin-to-ony-skacely-topola.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/133538/topolanek-u-gayu-svlekl-se-a-urazil-zidy-gaye-a-obycejne-cechy.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/133534/topolanek-premier-je-zid-ktery-uhne-kvuli-svemu-charakteru.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/44490/fotky-pro-gay-magazin-to-ony-skacely-topola.html
http://www.blesk.cz/clanek/107462/petra-faltynova-neverna-4-mesice-po-svatbe.html
http://www.super.cz/clanek/27169-hanychova-opet-spi-se-sisou.html
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vždy ta, která vyhraje soutěž krásy – je nová, neokoukaná, téměř nic se o ní zatím neví. 

Záleží pak na ní samotné, zda se dokáže prosadit. 

To zcela bravurně ovládá Agáta Hanychová, jak potvrdil v pořadu České televize 

Burianův den žen vysílaného dne 27. 1. 2009 Pavel Novotný: „Agáta Hanychová je taky 

opravdová celebrita, která dokázala vytvořit ze svého jména kult, značku... Agáta 

Hanychová v tom umí velmi dobře chodit. Ona ví, s kterými novináři komunikovat, jak 

se vyfotit. Agáta si je velmi dobře vědoma toho, že je třeba zaujmout.“ (Dostupné                  

z http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/208562225300013-burianuv-den-

zen/?streamtype=RL2, staženo dne 29. 1. 2009) Navíc Hanychová patří mezi ty 

celebrity, které si ze své „špatné“ pověsti nic nedělají, naopak využije každé příležitosti 

k tomu, aby ji nějakým způsobem zužitkovala ve svůj prospěch. Pověst rebelky si 

vybudovala ona sama. „Hanychová je zvláštní případ – bystrá a dobře vychovaná dívka, 

která se však ve finále Miss 2005 umístila až na třetím místě a tehdy vymyslela, že svou 

slávou za každou cenu zastíní obě úspěšnější dívky. Což se jí povedlo.“ (T. Poláček, 

2009, s.24)

Kromě modelingu se věnuje i mnoha dalším činnostem (natáčí např. pro internetovou

televizi Stream pořady Agáta a V.I.P.ky pipky, Dostaň Agátu, vlastní modelingovou 

agenturu a prodává kolekci oblečení), začala se objevovat v pořadu TV Prima Top Star 

magazín s rubrikou Agátin deníček, tudíž by ji mohl neznat pouze absolutní mediální 

ignorant. Navíc se účastní mnoha komerčních projektů (např. pořad TV Prima Čápi 

s mákem), a tak může snadno propagovat své vlastní obchodní aktivity. 

Modelek je na českém trhu hodně a mediálně známé jsou jen některé z nich. Aby se 

prosadila na titulní strany bulvárního tisku nějaká jiná tvář, musí buď vyhrát soutěž 

krásy, nebo přijít s něčím nečekaným. To dokázaly Hana Mašlíková a Dominika 

Mesárošová – nechaly si zvětšit poprsí, veřejně o zákroku hovořily, pozvaly si novináře 

a ukazovaly svá vylepšená ňadra, na kterých postavily svou kariéru. Ničím jiným 

zajímavé nejsou. Díky nim je místo silikonových krásek na trhu obsazeno, roli rebelky 

zastává Agáta Hanychová, ctnostnou krásku Iva Kubelková, modelky s velkým srdcem 

Tereza Maxová a Helena Houdová, které se v médiích moc neobjevují, kladné typy 

bulvár příliš nevyhledává.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/208562225300013-burianuv-den-zen/?streamtype=RL2
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/208562225300013-burianuv-den-zen/?streamtype=RL2
http://www.stream.cz/video/221346-agata-a-v-i-p-ky-pipky-casting-na-modely-a-modelky
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Modelky působící na českém trhu typu Dominika Mesarošová či Hana Mašlíková by 

mediální odborník Ondřej Höppner modelkami nenazval, podle něj se jedná o tzv. 

glamour girl, které investovaly do svého těla, aby byly vidět. Stejným příkladem ze 

zahraničí je Pamela Anderson. (Dostupné z http://www.barrandov.tv/52011-tajemstvi-

modelek, staženo dne 30. 10. 2010) Jedná se o modelky, které by ve světovém 

modelingu neuspěly, díky zvětšenému poprsí ani nemají odpovídající míry. Dle názoru 

Ondřeje Höppnera „modelky, které se proslavily v zahraničí, čtenář přestal vnímat jako 

češky. Když porovnáme Kurkovou s Erbovou, tak ve světě je Kurková megastar, 

Erbovou nikdo nezná. Ale u nás si čtenář radši přečte o té Erbové, protože tam ten 

příběh zná.“ (tamtéž)

5. 2. 6 Hvězdy pornoprůmyslu

Sexuální tématika patří k největším lákadlům pro čtenáře. Média jsou plná odhalených

hereček, zpěvaček a modelek, ale pornografie patřila dlouhou dobu k tabuizovaným 

tématům. Občas se objevila informace, že nějaký soutěžící v reality show si vydělával 

pornem. Pořad Milionový pár byl díky zmedializované minulosti soutěžící Ester Ládové 

zrušen (patrně k tomu dopomohla i nízká sledovanost), ale do reality show Big Brother 

už si TV Nova záměrně vybrala účinkující s pornominulostí. Je tedy patrná zvýšená 

míra tolerance veřejnosti, a tudíž i v přístupu médií, která se snaží tabuizaci pomalu a 

jistě prolomit.

Patrně nejpopulárnější byl v této oblasti Robert Rosenberg se svou již bývalou 

manželkou, kteří porno veřejně propagovali. Rosenberg je českým bulvárem označován 

za „pornokrále“, velmi sledovanou kauzou bylo jeho zatčení a obvinění z obchodu 

s lidmi. Bulvár celou událost ještě více skandalizoval: „Žádná pomsta od lidí z branže. 

Rosenberg je prý i namočený do vraždy, do podvodů, jenže policie na něj nemohla. 

Obchodování s lidmi je jen zástěrkou, jak ho dostat...“ (Dostupné z 

http://www.super.cz/clanek/18193-zatceni-pornoherce-rosenberga-vrazda.html, staženo 

dne 30. 12. 2008) Po prvním vlně „šoku“   a nadnesených výroků byl Robert Rosenberg 

zobrazován ne jako zločinec, ale jako muž odtržený od své ženy a syna, tedy spíše jako 

oběť. Média se snažila ovlivnit názor veřejnosti prostřednictvím společensky vysoce 

uznávané hodnoty – rodiny: „Jen čtyři holé stěny musí už více než měsíc pozorovat 

http://www.barrandov.tv/52011-tajemstvi-modelek
http://www.super.cz/clanek/18193-zatceni-pornoherce-rosenberga-vrazda.html
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pornokrál Robert Rosenberg (32), který stále čeká na rozuzlení svého případu ve 

vyšetřovací cele v pražské Ruzyni. Jeho manželku Žanetu (25) potkal stejný osud a 

jedinou možností, jak spolu mohou manželé udržovat kontakt, je prostřednictvím 

dopisů. Ty jsou ale přísně cenzurované a jejich doručení je záležitostí několika týdnů!“ 

(dostupné                                                                       z 

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/20560/robert/, staženo dne 30. 12. 2008); jako 

milující manžel: „Těším se, že svou Žanetu po tolika měsících zase políbím a budu ji 

moci pohladit po vlasech...“ (dostupné                                                                                    

z http://bleskove.aktualne.centrum.cz/celebrity/clanek.phtml?redirected=1&id=587640, 

staženo dne 30. 12. 2008), jako citlivý muž „Rosenberg si ve vězení pochoval syna               

a plakal dojetím“ (dostupné                                                                                                           

z http://www.paparazzi.cz/?o=celebrity&podsekce=R&jmeno=1086, staženo dne                

30. 12. 2008).

Kromě této role je Robert Rosenberg samozřejmě také spojován s divokým stylem 

života: „Šokující odhalení Rosenberga: Divoký sex s celebritami, v posteli Žanety jeho 

kamarád!“ (Dostupné z http://www.super.cz/clanek/22311-sokujici-odhaleni-

rosenberga-divoky-sex-s-celebritami-v-posteli-zanety-jeho-kamarad.html, staženo dne 

30. 12. 2008) I přesto, že média informovala o dalším obvinění za sex před nezletilými, 

nepoužívají negativně postavenou kampaň. Lze se domnívat, že je to díky ochotě 

Roberta Rosenberga s médii spolupracovat.

V letech 2008 – 2009 se Rosenberg v médiích objevoval velmi často, i když nepatří 

mezi jediné mediálně známé tváře, které se živí pornem, od roku 2010 zájem médií o 

Rosenberga postupně upadl, což je patrně zapříčiněno i ukončením kariéry pornoherce

a odchodem z branže. K známým hvězdám patří také herečky – bývalá pornohvězda 

Paula Wild byla hostem v pořadu Jana Krause „Uvolněte se, prosím“ dne 20. 2. 2009, 

další je např. Tara White či Dolly Buster, kterou mohli diváci vidět v pořadu TV Prima 

Čápi s mákem a také ve videoklipu k písni Tepláky od skupiny Nightwork.

Trendem současnosti je prosazování porna a pornoherců do médií, o pornu se dnes 

hovoří a píše celkem otevřeně: „Jak se točí porno...“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/zajimavosti/34286/jak-se-toci-porno.../, staženo dne 3. 3. 

2009), „Nejslavnější české pornohvězdy. Znáte jejich osudy?“ (dostupné                 z 

http://www.blesk.cz/clanek/erotika-nahe-celebrity/110830/nejslavnejsi-ceske-

http://www.super.cz/clanek/22311-sokujici-odhaleni-rosenberga-divoky-sex-s-celebritami-v-posteli-zanety-jeho-kamarad.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/20560/robert/
http://bleskove.aktualne.centrum.cz/celebrity/clanek.phtml?redirected=1&id=587640
http://www.paparazzi.cz/?o=celebrity&podsekce=R&jmeno=1086
http://www.super.cz/clanek/22311-sokujici-odhaleni-rosenberga-divoky-sex-s-celebritami-v-posteli-zanety-jeho-kamarad.html
http://www.ahaonline.cz/cz/zajimavosti/34286/jak-se-toci-porno.../
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pornohvezdy-znate-jejich-osudy.html, staženo dne 3. 3. 2009), „Zvolili jste 

pornohereckou SuperStar. Rosenberg o Paule Wild: Byla strašně perverzní!“ (dostupné 

z http://www.blesk.cz/clanek/erotika/110982/rosenberg-o-paule-wild-byla-strasne-

perverzni.html, staženo dne 6.3. 2009).

5. 2. 7 Hvězdy moderátorské

Žurnalista ke své práci primárně nepotřebuje být slavný, avšak lidé zaměstnaní

v televizních společnostech jako moderátoři a moderátorky, reportéři a reportérky jsou 

lidem na očích velice často, předávají jim důležité informace a stávají se tak důvěrně 

známými. Mnoho pořadů stojí právě na ústřední postavě moderátora, pokud si on 

nezíská přízeň publika, pořad se sebelepším nápadem neuspěje. Moderátor zajišťuje 

kontakt s publikem, při pohledu a hovoru do kamery komunikuje s příjemci. 

„Moderátor má tu výsadu, že může mluvit přímo do kamery... Moderátoři tedy –                  

na rozdíl od ostatních účinkujících – navazují oční kontakt s příjemci, prostřednictvím 

kamery a obrazovky je oslovují.“ (G. Burton, J. Jirák, 2001, s. 203) Díky tomuto 

postupu má divák pocit, že moderátor komunikuje pouze s ním a je zde vlastně pro něj, 

moderátor tak vstupuje do obývacího pokoje, stává se dalším členem v místnosti. 

„Moderátoři či jiné mediální ‚hvězdy‘ mohou médium nebo jednotlivý produkt  

personifikovat.“ (Tamtéž, s. 204)

Velký boom žurnalistických celebrit v České republice odstartoval Vladimír Železný                

s „nováckými hvězdami“. Moderátoři hlavní zpravodajské relace TV Nova byli velice 

pečlivě vybíráni tak, aby tvořily zajímavou dvojici (základním prostředkem je nyní 

vytvoření kontrastu – muž se světlými vlasy, žena bruneta nebo naopak – jako je tomu 

v případě Lucie Borhyové a Reye Korantenga). Tito lidé, již měli symbolizovat 

solidnost a důvěryhodnost, se začali objevovat v estrádách, soutěžních speciálech                       

a jiných zábavných pořadech, prozrazovali, jaké mají nejoblíbenější vánoční cukroví, 

kam se chystají na dovolenou atd. Odhalováním informací ze svého soukromí se 

přibližovali divákovi, získávali „lidštější“ image, reprezentovali médium jako jednu 

velkou rodinu, do které patří i věrný divák.

TV Nova přišla s neobvyklou strategií obsazovat na prestižní post moderátora hlavní 

zpravodajské relace mladé, neokoukané a v hojné míře nezkušené tváře. Souvisí to 

http://www.blesk.cz/clanek/erotika/110982/rosenberg-o-paule-wild-byla-strasne-perverzni.html
http://www.blesk.cz/clanek/erotika-nahe-celebrity/110830/nejslavnejsi-ceske-pornohvezdy-znate-jejich-osudy.html
http://www.blesk.cz/clanek/erotika/110982/rosenberg-o-paule-wild-byla-strasne-perverzni.html
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s bulvárnějším pojetím zpráv (nehody, skandály, zvířátka), a tedy i s typem publika.   

Obvykle moderátorské hvězdy mají image seriózních, inteligentních a rodinně 

zaměřených osob. Jistou výjimku představuje Lucie Borhyová, označovaná bulvárními 

médii jako „sexy moderátorka“ (dostupné z http://www.super.cz/clanek/12731-lucie-

borhyova-na-valentyna-s-bratrem.html, staženo dne 30. 12. 2008), „půvabná 

moderátorka“ (dostupné z http://revue.idnes.cz/lucie-borhyova-nafotila-sexy-kalendar-

dx5-/lidicky.asp?c=A071204_120310_lidicky_koc, staženo dne 30. 12. 2008), jako 

„mladá, krásná, úspěšná a mužský svět jí leží u nohou“ (dostupné                                              

z http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/13811/moderatorka/, staženo dne                             

30. 12. 2008).

To, že se jí média věnují více než jiným moderátorům, má na svědomí jak její vysoká 

obliba u diváků, tak zejména její soukromý život, těhotenství a porod. Ačkoliv se Lucie 

Borhyová vrátila krátce po porodu do práce, její „náhradnice“ Michaela Ochotská si 

stihla vybudovat silnou pozici a ve zpravodajském týmu TV Nova zůstala. Zatímco 

Borhyová se po porodu stáhla do ústraní a pozornost médií na sebe tolik nepoutá, 

Michaela Ochotská ji zastoupila i v této oblasti: „Míša Ochotská, nová hvězda Novy -

Ach bože, ten zadeček...“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/32815/misa-ochotska,-nova-hvezda-novy---ach-

boze,-ten-zadecek..., staženo dne 21. 11. 2010), zatímco její výkony ve zpravodajství 

budily rozpaky a po úvodních kritikách začaly být opomíjeny, její vztahy s bohatými 

partnery přehlíženy nezůstaly: „Ochotská: Tajný sex s fotbalistou?“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/37730/ochotska:-tajny-sex-s-fotbalistou?-, 

staženo dne 21. 11. 2010), „Ujfaluši jí dal kopačky, tak teď... Ochotská loví Kadlece?“

(dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/37740/ujfalusi-ji-dal-kopacky,-tak-

ted...-ochotska-lovi-kadlece?, staženo dne 21. 11. 2010), „Zamilovaná Ochotská -

Randila s Nedvědem!“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/38348/zamilovana-ochotska---randila-s-

nedvedem!-, staženo dne 21. 11. 2010), „Odhaleno! Ochotská dostala Ručinského!“ 

(dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/39136/odhaleno!-ochotska-dostala-

rucinskeho!, staženo dne 21. 11. 2010). Pro bulvár je prvořadý její milostný život a 

vzhled, bývá označována za „nováckou prsatku“ (tamtéž) nebo „sexy moderátorku“ 

http://www.super.cz/clanek/12731-lucie-borhyova-na-valentyna-s-bratrem.html
http://revue.idnes.cz/lucie-borhyova-nafotila-sexy-kalendar-dx5-/lidicky.asp?c=A071204_120310_lidicky_koc
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/32815/misa-ochotska,-nova-hvezda-novy---ach-boze,-ten-zadecek
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/37740/ujfalusi-ji-dal-kopacky,-tak-ted...-ochotska-lovi-kadlece
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/38348/zamilovana-ochotska---randila-s-nedvedem!-
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/39136/odhaleno!-ochotska-dostala-rucinskeho
http://www.super.cz/clanek/12731-lucie-borhyova-na-valentyna-s-bratrem.html
http://revue.idnes.cz/lucie-borhyova-nafotila-sexy-kalendar-dx5-/lidicky.asp?c=A071204_120310_lidicky_koc
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/13811/moderatorka/
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/32815/misa-ochotska,-nova-hvezda-novy---ach-boze,-ten-zadecek
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/37730/ochotska:-tajny-sex-s-fotbalistou?-
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/37740/ujfalusi-ji-dal-kopacky,-tak-ted...-ochotska-lovi-kadlece
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(dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/zajimavosti/39146/michaela-ochotska:-taji-

milence-rucinskeho!, staženo dne 21. 11. 2010). 

Zajímavou osobností je také další moderátor Televozních novin Karel Voříšek. Je 

prototypem klasické představy moderátora zpravodajské relace, prezentuje se jako 

slušný, solidní muž, který si střeží své soukromí a nestrhává na sebe pozornost. Ačkoliv 

se na něj bulvární média nezaměřují, nevyvolává žádné skandály a mnoho se o něm 

nepíše, patří v současné době k nejoblíbenějším tvářím TV Nova. To dokazuje i řada 

ocenění v anketě TýTý, kdy v letech 2007 – 2009 získal Karel Voříšek největší počet 

hlasů v kategorii Osobnost televizního zpravodajství, v roce 2010 obsadil druhé místo.

Vedle moderátorů zpravodajství nelze opomenout i tváře jiných pořadů. Z těch 

nejznámějších jmenujme Karla Šípa, Jana Rosáka, Marka Ebena a bulvárem 

nejvyhledávanějšího Leoše Mareše, jemuž je věnována kapitola 7. 1.

5. 2. 8 Hvězdy kulinářství

Požitek z jídla a umění pokrmy kvalitně a dobře připravit se staly výhodným 

marketingovým tahem. Vedle nepřeberného množství kuchařek známých osobností se 

na trhu objevily i časopisy věnující se gastronomii (např. Apetit, F.O.O.D.). Kulinářství 

úspěšně proniklo i na televizní obrazovky, v některých případech se celebrity stávaly 

kuchaři (pořad TV Prima Čápi s mákem, vaření se dlouhodobě věnuje například známý 

bavič Petr Novotný či herečka Jiřina Bohdalová), v poslední době ale můžeme 

pozorovat trend, kdy se kuchaři stávají celebritami. „Tu vlnu celosvětově rozpoutali 

televizní kuchaři, kterých je třeba v Anglii spousta... A vysvětluju si to tím, že do Čech 

došla další vlna zájmu o další oblast lidského života“ (sdělil v pořadu České televize 

Média a svět, vysílaného 27. 7. 2008, provozovatel Café Imperial a tehdy ještě mediálně 

neznámý Zdeněk Pohlreich, dostupné z 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/208411058090030-media-a-svet/, staženo dne 26. 

12. 2010).

Jelikož zahraniční pořady slavných kuchařů, jako je např. Jamie Oliver, slavily na 

českém trhu úspěch, začaly vznikat také původní pořady s českými kuchaři (např. Kluci 

v akci, Babicovy dobroty, Ano, šéfe!). Kuchaři se objevují před kamerami a stávají se 

moderátory, průvodci pořadu. Lze je tedy řadit i k hvězdám moderátorským, ačkoliv u 

http://www.ahaonline.cz/cz/zajimavosti/39146/michaela-ochotska:-taji-milence-rucinskeho
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/208411058090030-media-a-svet/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/208411058090030-media-a-svet/
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těchto osobností lze předpokládat, že se mimo kulinářské pořady k moderování

nedostanou.

Showbyznys zcela pohltil např. moderátora pořadu Ano, šéfe! Zdeňka Pohlreicha. Jeho 

specifický styl projevu zaujal řadu televizních diváků, vznikaly Pohlreichovy fankluby a 

lidé sbírali jeho zajímavé výroky. TV Prima si byla dobře vědoma, jaký trumf má 

v rukávu, a proto začala dávat dohromady nový pořad, vytvořený přímo na tělo Zdeňku 

Pohlreichovi – soutěžní reality show Na nože. 

Zdeněk Pohlreich propůjčil svou tvář nejen několika pořadům, ale také kuchařkám a 

šanonům na sbírání receptů a zároveň zcela nenásilně propagoval svůj podnik, který 

najednou navštěvovali lidé proto, aby mohli říct, že „večeřeli u Zdeňka Pohlreicha“.

Vedle kuchařského umění se bulvár samozřejmě zajímá i o osobní život. Zdeněk 

Pohlreich vystřelil mezi celebrity i proto, že vedle drsných komentářů nejrůznějších 

pokrmů si udělal čas i na nevěru: „Koření Zdeňka Pohlreicha: 674x TY VOLE! Prima 

zatím pořad Ano, šéfe! přesouvat nebude...“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/clanek/trapasy/44655/koreni-zdenka-pohlreicha-674x-ty-vole-

prima-zatim-porad-ano-sefe-presouvat-nebude.html, staženo dne 9. 1. 2011), „Kuchař 

Zdeněk Pohlreich - Opustil manželku! Kvůli milence“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/clanek/trapasy/44982/kuchar-zdenek-pohlreich-opustil-

manzelku-kvuli-milence.html, staženo dne 9. 1. 2011).

5. 2. 9 Hvězdy zločinci

Bulvární média se nezabývají pouze showbyznysem, ale snaží se příjemce informovat o 

dění ve společnosti obecně, k tomu využívají specifických prostředků a vybírají si jen 

určitá témata. Tak se do bulvárních médií dostávají i kriminální případy a jejich 

účastníci. Některé události veřejnost hluboce zasáhly a jejich aktéři se stali pro média 

velmi zajímaví, neboť byli zárukou zisku. Proto se jim začal věnovat i bulvár. Ke 

zločincům, jejichž jméno nelze jen tak zapomenout, patří jistě Rakušan Josef Fritzl, 

který dvacet čtyři let věznil ve sklepení svou dceru a zplodil s ní sedm dětí. Bulvární 

média začala Fritzlovi přezdívat „Incestní monstrum“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-fritzl/103534/spoluvezni-j-fritzla-chteli-ho-znasilnit-

a-zabit.html, staženo dne 26. 12. 2010), „Bestie“ (dostupné 

http://www.ahaonline.cz/clanek/trapasy/44655/koreni-zdenka-pohlreicha-674x-ty-vole-prima-zatim-porad-ano-sefe-presouvat-nebude.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/trapasy/44982/kuchar-zdenek-pohlreich-opustil-manzelku-kvuli-milence.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-fritzl/103534/spoluvezni-j-fritzla-chteli-ho-znasilnit-a-zabit.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/trapasy/44655/koreni-zdenka-pohlreicha-674x-ty-vole-prima-zatim-porad-ano-sefe-presouvat-nebude.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/trapasy/44982/kuchar-zdenek-pohlreich-opustil-manzelku-kvuli-milence.html
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http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-fritzl/111270/bestie-fritzl-prvni-fotky-z-vezeni.html, 

staženo dne 26. 10. 2010), „Tyran“ (tamtéž, staženo dne 26. 10. 2010), „Rakouský 

zvrhlík“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-fritzl/111242/josef-fritzl-

vydelal-pro-sve-obeti-45-milionu.html, staženo dne 26. 10. 2010). Samotný Fritzlův 

případ byl nazván senzací: „Kolik stojí senzace o Fritzlovi?“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-fritzl/110732/kolik-stoji-senzace-o-fritzlovi.html, 

staženo dne 26. 12. 2010). Bulvár pak přinášel informace o dalším životě zločince:

„Zrůda Fritzl: V cele bude mít sprchu, televizi i počítač!“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-fritzl/111857/zruda-fritzl-v-cele-bude-mit-sprchu-

televizi-i-pocitac.html, staženo dne 26. 12. 2010), „Fritzlovy první Vánoce ve vězení!“ 

(dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-fritzl/129027/fritzlovy-prvni-vanoce-ve-

vezeni.html, staženo dne 26. 12. 2010), nebo o tom, jak se lidé snaží na případu vydělat: 

„Ještě ani nestanul před soudem a jeho činy už přicházejí na jeviště. Rakouský 

divadelní režisér Hubsi Kramer zinscenoval satiru s názvem Penzion Fritzl“ (dostupné z

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-fritzl/107757/chysta-se-penzion-fritzl.html, staženo 

dne 26. 10. 2010), „V úterý se objeví na českých pultech kniha britského novináře 

Allana Halla Josef Fritzl: Netvor z Amstettenu.“ (dostupné z

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-fritzl/109682/fritzl-v-mladi-snil-o-sexu-s-

matkou.html, staženo dne 26. 12. 2010).

Pachatelé podobných činů pak byli bulvárními novináři pojmenováni právě po aktérovi 

tohoto rakouského skandálu: „'Argentinský Fritzl' zplodil s dcerou deset dětí“ (dostupné

z http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-zahranici/145521/argentinsky-fritzl-zplodil-s-

dcerou-deset-deti.html, staženo dne 26. 12. 2010), „Fritzl II: Muž sedm let znásilňoval 

dceru“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-zahranici/144720/fritzl-ii-muz-

sedm-let-znasilnoval-dceru.html, staženo dne 26. 12. 2010), „Americký Fritzl: 

Znásilňoval dceru, druhou držel přes rok pod zámkem“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-zahranici/141883/americky-fritzl-znasilnoval-dceru-

druhou-drzel-pres-rok-pod-zamkem.html, staženo dne 26. 12. 2010), „Brazilský 

"Fritzl": Za 16 let zplodil s dcerou 7 dětí“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-zahranici/137501/brazilsky-fritzl-za-16-let-zplodil-

s-dcerou-7-deti.html, staženo dne 26. 12. 2010).
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http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-fritzl/109682/fritzl-v-mladi-snil-o-sexu-s-matkou.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-zahranici/145521/argentinsky-fritzl-zplodil-s-dcerou-deset-deti.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-zahranici/144720/fritzl-ii-muz-sedm-let-znasilnoval-dceru.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-zahranici/141883/americky-fritzl-znasilnoval-dceru-druhou-drzel-pres-rok-pod-zamkem.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-zahranici/137501/brazilsky-fritzl-za-16-let-zplodil-s-dcerou-7-deti.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-fritzl/111270/bestie-fritzl-prvni-fotky-z-vezeni.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-fritzl/111242/josef-fritzl-vydelal-pro-sve-obeti-45-milionu.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-fritzl/110732/kolik-stoji-senzace-o-fritzlovi.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-fritzl/111857/zruda-fritzl-v-cele-bude-mit-sprchu-televizi-i-pocitac.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-fritzl/129027/fritzlovy-prvni-vanoce-ve-vezeni.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-fritzl/107757/chysta-se-penzion-fritzl.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-fritzl/109682/fritzl-v-mladi-snil-o-sexu-s-matkou.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-zahranici/145521/argentinsky-fritzl-zplodil-s-dcerou-deset-deti.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-zahranici/144720/fritzl-ii-muz-sedm-let-znasilnoval-dceru.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-zahranici/141883/americky-fritzl-znasilnoval-dceru-druhou-drzel-pres-rok-pod-zamkem.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-zahranici/137501/brazilsky-fritzl-za-16-let-zplodil-s-dcerou-7-deti.html
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K dalším populárním zločincům bezesporu patří český kriminálník Jiří Kajínek, 

označovaný jako „legendární uprchlík z Mírova“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-zajimavosti/6661/kajinek-rozjima-jonak-tloustne-

roubal-si-stezuje.html, staženo dne 26. 12. 2010), „fenomén Kajínek“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/126806/setkani-hercu-s-

kajinkem-rozplakal-prekladatelku.html, staženo dne 26. 12. 2010. Jeho případem se 

média s přestávkami věnují přes deset let. Kajínkovu popularitu dokazují i výsledky 

výzkumu zveřejněné v roce 2002 v Nedělním Blesku, který se zabýval žebříčkem 

nejpřitažlivějších žen a mužů podle českých respondentů. Jiří Kajínek obsadil 

v absolutním pořadí třinácté místo (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity/8023/sexbomby-a-sexymuzi-po-cesku.html, 

staženo dne 26. 12. 2010). Kajínkova popularita je živena neustálými spekulacemi o 

jeho vině či nevině: „Kajínek: Nevzdám se! Jsem nevinný!“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/10534/kajinek-nevzdam-se-jsem-

nevinny.html, staženo dne 26. 12. 2010). Po delší odmlce zvedl vlnu vězňovy popularity 

film s jednoduchým názvem Kajínek. případ byl znovu probírán v médiích, herci byli 

foceni při setkání se známým odsouzencem: „Setkání herců s Kájínkem: Rozplakal 

překladatelku“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-

celebrity/126806/setkani-hercu-s-kajinkem-rozplakal-prekladatelku.html, staženo dne 

26. 12. 2010), „Redaktorka Blesku: Jak jsem se potkala s Kajínkem“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/139280/redaktorka-blesku-jak-jsem-se-

potkala-s-kajinkem.html, staženo dne 26. 12. 2010), „Jákl chce vězně Kajínka na 

premiéře!“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/bijak-novinky/139483/jakl-chce-

vezne-kajinka-na-premiere.html, staženo dne 26. 12. 2010), v souvislosti s uvedením 

filmu se mimo jiné začaly opět objevovat spekulace o jeho nevině: „Kajínek je nevinný? 

Staré odposlechy – nová šance“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-

krimi/139899/kajinek-je-nevinny-stare-odposlechy-nova-sance.html, staženo dne 26. 

12. 2010), „Odposlechy dávají Kajínkovi šanci!“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/140542/odposlechy-davaji-kajinkovi-

sanci.html, staženo dne 26. 12. 2010).

V souvislosti s případem Jiřího Kajínka se stala mediálně známou i jeho obhájkyně 

Klára Slámová.

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-zajimavosti/6661/kajinek-rozjima-jonak-tloustne-roubal-si-stezuje.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/126806/setkani-hercu-s-kajinkem-rozplakal-prekladatelku.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/10534/kajinek-nevzdam-se-jsem-nevinny.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/126806/setkani-hercu-s-kajinkem-rozplakal-prekladatelku.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/139280/redaktorka-blesku-jak-jsem-se-potkala-s-kajinkem.html
http://www.blesk.cz/clanek/bijak-novinky/139483/jakl-chce-vezne-kajinka-na-premiere.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/139899/kajinek-je-nevinny-stare-odposlechy-nova-sance.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/140542/odposlechy-davaji-kajinkovi-sanci.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-zajimavosti/6661/kajinek-rozjima-jonak-tloustne-roubal-si-stezuje.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/126806/setkani-hercu-s-kajinkem-rozplakal-prekladatelku.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity/8023/sexbomby-a-sexymuzi-po-cesku.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/10534/kajinek-nevzdam-se-jsem-nevinny.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/126806/setkani-hercu-s-kajinkem-rozplakal-prekladatelku.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-pribehy/139280/redaktorka-blesku-jak-jsem-se-potkala-s-kajinkem.html
http://www.blesk.cz/clanek/bijak-novinky/139483/jakl-chce-vezne-kajinka-na-premiere.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/139899/kajinek-je-nevinny-stare-odposlechy-nova-sance.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/140542/odposlechy-davaji-kajinkovi-sanci.html
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5. 2. 10 Hvězdy zvířecí

Tvoří zvláštní skupinu, neboť jsou vždy mezi publikem oblíbeny. Toho velmi dobře 

využívají například zoologické zahrady, které tak budují velmi účinnou propagaci. 

V českém prostředí se doslova „trhákem“ stalo gorilí mládě Moja a později i další 

přírustek, mládě Tatu, s celou svou gorilí rodinkou. Jejich popularita byla podpořená 

reality show „Odhalení“, veřejnost sledovala život v gorilím pavilonu s opravdovým 

zaujetím a gorily se tak staly skutečnými hvězdami. Média zobrazují Moju i Tatu jako 

rozverná, rozkošná mláďátka, jejich otec Richard je pak vyobrazen jako příklad 

pravého, silného a autoritu vzbuzujícího muže. „Richard a Shinda: Milovali se 10x              

za den! Novoroční týden goril z pražské zoo byl plný sexu!“ (dostupné                                     

z http://www.ahaonline.cz/cz/zajimavosti/21842/richard-a-shinda:-milovali-se-10x-za-

den!-novorocni-tyden-goril-z-prazske-zoo-byl-plny-sexu!, staženo dne 30. 12. 2008);

„hlava rodiny Richard... je neomezeným vládcem Richard“ (dostupné                                        

z http://www.ahaonline.cz/cz/zajimavosti/24214/tajemstvi-gorili-loznice?, staženo dne 

30. 12. 2008), „Richard se k ní chová jako správný táta“ (dostupné                             

z http://www.ahaonline.cz/cz/z-domova/32602/nejslavnejsi-gorili-mlade-slavilo-4.-

narozeniny:-moje-snedl-dort-tata-richard!, staženo dne 30. 12. 2008). 

V případě zvířecích hvězd se jedná o obraz, kdy jsou na zvířata přenášeny stereotypy 

ze světa lidí (hrdý otec, hlava rodiny, rozkošné děti). Média přiřazují zvířatům lidské 

vlastnosti, vytvářejí příkladné typy jednání a fungování ve společenství: „Medvěd Bill 

se těší do Německa na nevěstu!“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-

zajimavosti/101675/medved-bill-se-tesi-do-nemecka-na-nevestu.html, staženo dne             

1. 3. 2009), „Lední medvěd Tom už je u milenky“ (dostupné                                                  

z http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-domaci/109842/ledni-medved-tom-uz-je-u-

milenky.html, staženo dne 1. 3. 2009). 

Podobnou vlnu zájmu upoutalo mládě ledního medvěda z berlínské zoologické zahrady, 

na němž zoo vydělala díky prodeji suvenýrů, návštěvnosti a prodejem práv                           

do Hollywoodu kolem 120 milionů Kč.

Zvířata se pravidelně objevují i v hlavní zpravodajské relaci TV Nova. Reportáže                  

o roztomilých mláďatech, dovádějících zvířatech či o určitých kuriozitách patří 

k završení zpravodajské relace, jsou jakýmsi bonbónkem pro diváky.

http://www.ahaonline.cz/cz/z-domova/32602/nejslavnejsi-gorili-mlade-slavilo-4.-narozeniny:-moje-snedl-dort-tata-richard
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-zajimavosti/101675/medved-bill-se-tesi-do-nemecka-na-nevestu.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-domaci/109842/ledni-medved-tom-uz-je-u-milenky.html
http://www.ahaonline.cz/cz/zajimavosti/21842/richard-a-shinda:-milovali-se-10x-za-den!-novorocni-tyden-goril-z-prazske-zoo-byl-plny-sexu
http://www.ahaonline.cz/cz/zajimavosti/24214/tajemstvi-gorili-loznice
http://www.ahaonline.cz/cz/z-domova/32602/nejslavnejsi-gorili-mlade-slavilo-4.-narozeniny:-moje-snedl-dort-tata-richard
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-zajimavosti/101675/medved-bill-se-tesi-do-nemecka-na-nevestu.html
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5. 3 Hvězdy z hlediska genderu

„Média jsou chápána jako prostředí společenského sebeuvědomování, sebepoznávání a 

také reflexe mužských a ženských rolí.“ (J. Jirák a kol., 2005, s. 93) Dělení celebrit 

z genderového pohledu je zajímavé především v tom, jakým způsobem jsou 

zobrazovány ženy a jakým muži, neboť dochází k určité stereotypizaci. Stereotypy nám 

pomáhají pochopit svět a strukturu společnosti, „jsou konstitutivním prvkem sociální 

konstrukce reality – jsou především typizovanými nositeli soudů, postojů, názorů, 

případně předsudků“ (G. Burton, J. Jirák, 2001, s. 189). Ženy jsou mnohem častěji 

„ztvárňovány“ jako sexuální objekty, patrné je to například u kalendářů, kdy jsou 

modelky, herečky či moderátorky fotografovány ve sporém oblečení a ve svůdných 

pozicích. 

Silikonová ňadra dopomohla ke slávě mnohým (Pamela Andersonová, Katie Priceová, 

v českém prostředí Hana Mašlíková, Dominika Mesárošová). Bulvární média tak 

vytváří dojem, že jedinou hodnotou, jíž je dobré si u ženy všímat, je její tělo, kterým má

potěšit mužská ega. Svůdné pozice a přímý pohled očí dávají muži pocit, že odhalená 

krásná žena chce jen jeho. Takové zobrazování však není jen u nahých celebrit, ale 

osvědčuje se i v reklamě nebo v bulvárních rubrikách „Dívka dne“. Velkou část 

bulvární produkce tak zaujímají „nahé celebrity“, o čemž vypovídají titulky článků 

vybrané z internetových stránek  www.blesk.cz a z www.ahaonline.cz :  „Karolina 

Kurková zapózovala nahoře i dole bez“, „Jennifer Aniston nahá na obálce!“, „Jak se 

Čvančarová svlékala do kalendáře“, „Tyhle české krásky se letos odhalily!“, „Speciál 

věnovaný obnaženým celebritám: 35 nahých českých & slovenských hereček“. 

Nahá žena působí jako dobré lákadlo na publikum. Zatímco ženám nevadí dívat se              

na nahou ženu, muži na obnažené muže v médiích nereagují. „Podle šéfredaktora 

týdeníku Marketing & Media Daniela Köppla je prokázáno, že nahá žena na obálce 

zvýší prodej časopisu o 15 procent.“ (Dostupné                                                                              

z http://www.zenyamedia.cz/clanky/zeny-a-stereotypy/zeny-a-reklama_-marne-cekani-

na-zmenu_, staženo dne 31. 12. 2008)

Důraz na tělo a vzhled žen se klade nejen neverbálními prostředky (fotografiemi), které 

jsou zvláště v bulvárním tisku velmi důležité, ale i verbálními složkami komunikace. Při 

http://www.ahaonline.cz/
http://www.zenyamedia.cz/clanky/zeny-a-stereotypy/zeny-a-reklama_-marne-cekani-na-zmenu_
http://www.blesk.cz/
http://www.blesk.cz/clanek/105570/karolina-kurkova-zapozovala-nahore-i-dole-bez.html
http://www.blesk.cz/clanek/105551/jennifer-aniston-naha-na-obalce.html
http://www.blesk.cz/clanek/106012/jak-se-cvancarova-svlekala-do-kalendare.html
http://www.blesk.cz/clanek/106520/tyhle-ceske-krasky-se-letos-odhalily.html
http://www.zenyamedia.cz/clanky/zeny-a-stereotypy/zeny-a-reklama_-marne-cekani-na-zmenu_
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zmínkách o modelkách, herečkách a o slavných ženách vůbec se hojně využívají 

lexémy odkazující ke vzhledu osobnosti: „Šťabajzna Vondráčková“ (dostupné                      

z http://www.super.cz/clanek/15756-stabajzna-vondrackova-je-ji-sedesat-ale-do-penze-

se-rozhodne-nechysta.html, staženo dne 31. 12. 2008), „filmová sexbomba Alice 

Bendová“ (dostupné z http://www.paparazzi.cz/?o=celebrity&podsekce=B&jmeno=92, 

staženo dne 31. 12. 2008), „Sabina Laurinová: Po porodu štíhlá a sexy!“ (dostupné                 

z http://tn.nova.cz/red/celebrity/sabina-laurinova-po-porodu-stihla-a-sexy.html, staženo 

dne 31. 12. 2008), Halina Pawlowská – „nejkypřejší hvězda českého showbyznysu“ 

(dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/21713/to/, staženo dne                        

31. 12. 2008).

Zatímco média vyobrazují ženy jako sexuální symboly a ženy vamp, muži bývají 

vyobrazeni jako úspěšní a aktivní jedinci. Patrný rozdíl ve vytváření stereotypů mužů              

a žen je zejména v reklamě. „Vynikajícím příkladem, který ilustruje rozdíl, jsou pózy 

modelů a modelek v tištěných reklamách. Modelky jsou, podle výzkumů, zachyceny 

převážně vleže, vsedě nebo v situaci, kdy se o něco (případně o někoho) opírají; jejich 

póza je tedy pasivní. Zato muži žijí ten pravý život. Modelové jsou zachyceni v akci, 

kdy buď podávají sportovní výkony, excelují v rámci své kariéry, nebo dělají něco 

podobně zajímavého; ve většině případů jsou zobrazeni jako jednoznačně aktivní. 

Pokud muž v reklamě sedí, má na kolenou ženu.“ (Dostupné                                              

z http://xman.idnes.cz/bude-vas-chtit-kazda-staci-zaplatit-aneb-muzi-v-reklame-p13-

/xman-styl.asp?c=A081027_103306_xman-styl_fro, staženo dne 31. 12. 2008)

Muži v médiích v nás vzbuzují dojem aktivnosti, rozhodnosti, zaopatřenosti. Jsou pány 

situace: „Jaromír Jágr: Zavelí a Inna běží!“ (dostupné                                                                  

z http://www.super.cz/clanek/15610-jaromir-jagr-zaveli-a-inna-bezi.html, staženo dne 

31. 12. 2008). 

Pokud muži často střídají partnerky, jsou považováni obvykle za žádané a úspěšné, 

zatímco ženy získávají spíše nelichotivé nálepky a image těch, které si nedokážou muže 

udržet. Typické oslavování mužské nestálosti můžeme najít u českého režiséra Filipa 

Renče: „Nadsamec Filip Renč - Každou noc s jinou!“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/zajimavosti/44304/nadsamec-filip-renc---kazdou-noc-s-

jinou!, staženo dne 24. 12. 2010).

http://www.super.cz/clanek/15756-stabajzna-vondrackova-je-ji-sedesat-ale-do-penze-se-rozhodne-nechysta.html
http://www.ahaonline.cz/cz/zajimavosti/44304/nadsamec-filip-renc---kazdou-noc-s-jinou
http://www.super.cz/clanek/15756-stabajzna-vondrackova-je-ji-sedesat-ale-do-penze-se-rozhodne-nechysta.html
http://www.paparazzi.cz/?o=celebrity&podsekce=B&jmeno=92
http://tn.nova.cz/red/celebrity/sabina-laurinova-po-porodu-stihla-a-sexy.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/21713/to/
http://xman.idnes.cz/bude-vas-chtit-kazda-staci-zaplatit-aneb-muzi-v-reklame-p13-/xman-styl.asp?c=A081027_103306_xman-styl_fro
http://www.super.cz/clanek/15610-jaromir-jagr-zaveli-a-inna-bezi.html
http://www.ahaonline.cz/cz/zajimavosti/44304/nadsamec-filip-renc---kazdou-noc-s-jinou
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Obraz ženy směřuje k utváření stereotypu mužova doplňku, majetku, objektu mužova 

potěšení, jeho utěšitelky, opečovávatelky. Typickým příkladem, kdy je žena

považována za doplněk slavného partnera, může být Ivana Gottová. Objevovala se 

v bulvárních médiích vždy ve spojitosti s Karlem Gottem, novináři o ní nepsali jako o 

Ivaně Gottové, ale jako o Gottově Ivance. Takové pojmenování vzbuzuje ve čtenáři 

dojem, že je Ivana Gottová nesamostatná, plně závislá na svém choti a že je jeho 

majetkem: „Rehabilitace v Itálii:Gottova Ivanka odjela léčit kolena“ (dostupné z 

http://bleskove.centrum.cz/celebrity/clanek.phtml?redirected=1&id=585053, staženo 

dne 24. 12. 2010), „Gottova Ivanka skončila v práci“ (dostupné z 

http://www.super.cz/clanek/6364-gottova-ivanka-skoncila-v-praci.html, staženo dne 24. 

12. 2010).

5. 4 Hvězdy z hlediska vzhledu

Vzhled je pro mediálně známé osobnosti důležitý, hvězdy prodávají svou tvář. Tím, jak 

média komentují vzhled slavných lidí, nám určují, co je a co není hezké. Určují nám 

hranici vkusu a ovlivňují naše vnímání krásy (například soutěže Miss). Divácky 

oblíbené jsou „módní hlídky“, kde módní stylista nebo vybraná celebrita hodnotí styl 

oblékání celebrit: „Čvančarová vypadá jako zeleno-černý pytel“ (dostupné z 

http://revue.idnes.cz/modni-policie-cvancarova-vypada-jako-zeleno-cerny-pytel-p2k-

/lidicky.asp?c=A081107_125950_lidicky_lut, staženo dne 2. 1. 2009), „Módní policie: 

Tepláková Dara není sexy!“ (dostupné z http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-moda-

a-krasa-modni-policie/143974/modni-policie-teplakova-dara-neni-sexy.html, staženo 

dne 24. 12. 2010)

Nejrůznější časopisy se předhání v anketách o nejkrásnější ženy, muže, nejlépe 

oblékané celebrity: „Natalie Portmanová nejlépe oblékanou hvězdou“ (dostupné                      

z http://zabava.dama.cz/clanek.php?d=8247, staženo dne 2. 1. 2009), „Nejlépe oblékaná 

žena desetiletí: Modelka Kate Moss!“ (dostupné z 

http://ahaonline.cz/cz/spolecnost/43606/nejlepe-oblekana-zena-desetileti:-modelka-

kate-moss!/, staženo dne 24. 12. 2010), největší módní trapasy apod.: „FOTO: Módní 

trapas! Absolonová ukázala krajkové kalhotky!“ (dostupné z 

http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-moda-a-krasa-modni-policie/143974/modni-policie-teplakova-dara-neni-sexy.html
http://zabava.dama.cz/clanek.php?d=8247
http://ahaonline.cz/cz/spolecnost/43606/nejlepe-oblekana-zena-desetileti:-modelka-kate-moss!/
http://bleskove.centrum.cz/celebrity/clanek.phtml?redirected=1&id=585053
http://www.super.cz/clanek/6364-gottova-ivanka-skoncila-v-praci.html
http://revue.idnes.cz/modni-policie-cvancarova-vypada-jako-zeleno-cerny-pytel-p2k-/lidicky.asp?c=A081107_125950_lidicky_lut
http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-moda-a-krasa-modni-policie/143974/modni-policie-teplakova-dara-neni-sexy.html
http://zabava.dama.cz/clanek.php?d=8247
http://ahaonline.cz/cz/spolecnost/43606/nejlepe-oblekana-zena-desetileti:-modelka-kate-moss!/
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http://www.odhaleno.cz/celebrity/5154-foto-modni-trapas-absolonova-ukazala-

krajkove-kalhotky.htm, staženo dne 24. 12. 2010), „Módní trapas: Kobzanová a 

Hanychová ve stejných šatech!“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-

domaci-celebrity/145864/modni-trapas-kobzanova-a-hanychova-ve-stejnych-

satech.html, staženo dne 24. 12. 2010)

Každá velká událost v showbyznysu je zároveň přehlídkou celebrit a jejich vkusu. 

Slavní lidé se stávají středem pozornosti a je vysoce pravděpodobné, že další den bude 

nekompromisně zhodnocen jejich vzhled: „MÓDNÍ POLICIE z TýTý: Šaty Borhyové 

připomínaly luxusní pytel“ (dostupné z http://revue.idnes.cz/modni-policie-z-tyty-saty-

borhyove-pripominaly-luxusni-pytel-p7d-/modni-

policie.asp?c=A100328_221138_modni-policie_ved, staženo dne 24. 12. 2010), 

„MÓDNÍ POLICIE Z OPERY: Z miss Sokolové se stala řecká bohyně“ (dostupné z 

http://revue.idnes.cz/modni-policie-z-opery-z-miss-sokolove-se-stala-recka-bohyne-

poa-/modni-policie.asp?c=A100208_100700_modni-policie_ved, staženo dne 24. 12. 

2010). Světovou akcí číslo jedna je v tomto případě předávání Oscarů. Hodnocení však 

může být případ od případu odlišné, jako tomu bylo např. u Angeliny Jolieové, která si 

na slavnostní ceremoniál oblékla jednoduché černé šaty oživené smaragdově zelenými 

šperky. Zatímco deník Blesk ji označil za jednu z hvězd, které zazářily: „Nejlépe 

placená herečka Hollywoodu byla vždy uměřená a na okázalou zdobnost si nikdy 

nepotrpěla. Skvěle nařasený dekolt a výrazný prsten s náušnicemi pro efekt postačí!“ 

(dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-modni-policie-modni-policie-

clanky/110339/modni-oscarova-bitva-roby-a-katastrofy-vecera.html, staženo dne 3. 1. 

2009), redaktoři revue.idnes.cz ji nepochválili: „Žádný velký zázrak nepředvedla ani 

herečka Angelina Jolie v jednoduchých černých šatech z dílny Elie Saab. Přestože díky 

jednoduchosti šatů dala partnerka Brada Pitta vyniknout smaragdovým náušnicím a 

prstenu, její model splynul s davem.“ (Dostupné z http://revue.idnes.cz/sharon-stone-

ukazala-oscarum-bradavky-dhj-/lidicky.asp?c=A090225_152733_lidicky_map, staženo 

dne 3. 1. 2009)

Vedle oslav krásy a vkusu celebrit jsou snad ještě oblíbenější důkazy jejich 

nedokonalosti a ošklivosti: „Tara Reid: Povislá prsa, celulitida a opravdu nechutný 

http://www.odhaleno.cz/celebrity/5154-foto-modni-trapas-absolonova-ukazala-krajkove-kalhotky.htm
http://revue.idnes.cz/modni-policie-z-tyty-saty-borhyove-pripominaly-luxusni-pytel-p7d-/modni-policie.asp?c=A100328_221138_modni-policie_ved
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-modni-policie-modni-policie-clanky/110339/modni-oscarova-bitva-roby-a-katastrofy-vecera.html
http://ad2.billboard.cz/extra/takeit/takeit_redirect.bb?idpool=8584766&idserver=32210&idsekce=1&idpozice=1&typbanneru=32&idadword=1818&idproduct=2584739&idclient=25107232
http://ad2.billboard.cz/extra/takeit/takeit_redirect.bb?idpool=9408353&idserver=32210&idsekce=1&idpozice=1&typbanneru=32&idadword=19644&idproduct=3414916&idclient=74321552
http://revue.idnes.cz/sharon-stone-ukazala-oscarum-bradavky-dhj-/lidicky.asp?c=A090225_152733_lidicky_map
http://www.odhaleno.cz/celebrity/5154-foto-modni-trapas-absolonova-ukazala-krajkove-kalhotky.htm
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/145864/modni-trapas-kobzanova-a-hanychova-ve-stejnych-satech.html
http://revue.idnes.cz/modni-policie-z-tyty-saty-borhyove-pripominaly-luxusni-pytel-p7d-/modni-policie.asp?c=A100328_221138_modni-policie_ved
http://revue.idnes.cz/modni-policie-z-opery-z-miss-sokolove-se-stala-recka-bohyne-poa-/modni-policie.asp?c=A100208_100700_modni-policie_ved
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-modni-policie-modni-policie-clanky/110339/modni-oscarova-bitva-roby-a-katastrofy-vecera.html
http://revue.idnes.cz/sharon-stone-ukazala-oscarum-bradavky-dhj-/lidicky.asp?c=A090225_152733_lidicky_map
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zadek!“ (dostupné z http://www.odhaleno.cz/exkluzivne/1413-tara-reid-povisla-prsa-

celulitida-a-opravdu-nechutny-zadek.htm, staženo dne 2. 1. 2009), „Celebrity bez make-

upu: Nejodpornější je Britney, zbytek těsně v závěsu!“ (dostupné                                               

z http://www.odhaleno.cz/hollywood/1255-celebrity-bez-makeupu-nejodpornejsi-je-

britney-zbytek-tesne-v-zavesu.htm, staženo dne 2. 1. 2009). Podobné titulky vzbuzují              

u publika pocit, že hvězdy nejsou ničím výjimečným a nejsou zas tak krásné, jak se                 

na první pohled zdá – jenom mají dost peněz a dost lidí na to, aby mohly své nedostatky 

šikovně zamaskovat. Ačkoliv se nejedná o žádný ojedinělý jev či neobvyklou vadu na 

kráse, u hvězd jsou tyto nedostatky mnohem viditelnější a neodpouští se jim. Můžeme 

zde hovořit o výsměchu, pohrdání, o jisté kompenzaci závisti ze strany veřejnosti.

Některé hvězdy naopak zakládají svou image na tom, že svým vzhledem vzbuzují                 

u publika jistý odpor, vlnu nevole, neboť jejich zevnějšek nezapadá do vkusu dané 

kultury. Díky tomu se ovšem neztratí v davu a mnohem rychleji na sebe upozorní. Mezi 

takové osobnosti lze zařadit Marylina Mansona, skupinu Kiss, Ozzyho Osbourna, ale i 

další (death)metalové skupiny.

Média ovlivňují příjemce ve vnímání sebe sama, ale i ve vnímání druhých. Mají vliv 

na výběr oděvů, kosmetických přípravků, ale i na výběr partnera. 

Bulvární tisk klade důraz na vzhled zejména u žen, u některých často používá výrazu

sexbomba a vytyčuje, kdo má nárok na toto označení. I přesto, že se článek vůbec 

nemusí týkat sexuální tématiky, užití výrazu sexbomba s sebou přinese erotickou 

implikaturu a ta vede ke zvýšení zájmu u publika. Tento jev s sebou nese i negativní 

jevy – obyčejné ženy a dívky propadnou iluzi, že musí vypadat jako takto označované 

celebrity, a muži si vysní ideální partnerku „sexbombu“, kterou se snaží najít. Negativa 

jsou znatelná zvláště u mladistvých: „Před několika lety dělal tým amerických 

psychologů výzkum zaměřený na body image adolescentů. Zjistili, že na amerických 

středních školách užívá anabolické steroidy skupina čítající čtyři až dvanáct procent 

všech chlapců. Počet uživatelů steroidů přitom stále stoupá. Dalším varovným zjištěním 

vědců je fakt, že stejný počet dospívajících dívek trpí poruchami příjmu potravy. 

Zatímco tedy ženy pod mediálním tlakem hubnou až k sebezničení, muži jsou ochotní 

obětovat vlastní zdraví za vybudování svalů.“ (Dostupné z http://xman.idnes.cz/bude-

http://www.odhaleno.cz/exkluzivne/1413-tara-reid-povisla-prsa-celulitida-a-opravdu-nechutny-zadek.htm
http://www.odhaleno.cz/hollywood/1255-celebrity-bez-makeupu-nejodpornejsi-je-britney-zbytek-tesne-v-zavesu.htm
http://ad2.billboard.cz/extra/takeit/takeit_redirect.bb?idpool=8592878&idserver=32210&idsekce=1&idpozice=1&typbanneru=32&idadword=382&idproduct=2685520&idclient=41031440
http://www.odhaleno.cz/exkluzivne/1413-tara-reid-povisla-prsa-celulitida-a-opravdu-nechutny-zadek.htm
http://www.odhaleno.cz/hollywood/1255-celebrity-bez-makeupu-nejodpornejsi-je-britney-zbytek-tesne-v-zavesu.htm
http://ad2.billboard.cz/extra/takeit/takeit_redirect.bb?idpool=5920475&idserver=32210&idsekce=1&idpozice=1&typbanneru=32&idadword=137&idproduct=1274821&idclient=61858307
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vas-chtit-kazda-staci-zaplatit-aneb-muzi-v-reklame-p13-/xman-

styl.asp?c=A081027_103306_xman-styl_fro, staženo dne 2. 1. 2009)

5. 5 Hvězdy z hlediska věku

Specifikem této kategorie jsou tzv. „dětské hvězdy“. V mnohých případech se děti 

neznámých rodičů, které vyhrály konkurz na reklamu či na hlavní roli ve filmu apod., 

díky své přirozenosti a roztomilosti velmi snadno stanou miláčky publika. Najednou se 

jim otevře celý svět showbyznysu, je jim nabízena jedna role za druhou a buď ony 

samy, nebo jejich rodiče sní o pohádkové kariéře. Málokteré dětské hvězdičce se ale 

podaří udržet si svou hvězdnost i v dospělosti. 

Mezi ty, kterým se podařilo udržet zájem veřejnosti, jsou např. Mary-Kate a Ashley 

Olsenovy – dvojčata, jejichž kariéra začala v necelém roce jejich života (1987),  kdy se 

střídaly v roli malé Michelle Tannerové v seriálu Full House (Plný dům), a pokračuje 

dodnes. Mají svou vlastní firmu, prodávají kosmetiku, oblečení a mnohé další výrobky. 

Když byly malé, obdivovali je lidé všech věkových kategorií, zatímco dnes jsou 

středem zájmu zejména dospívajících dívek. K dalším hvězdám, které se prosazovaly už 

v dětských letech, můžeme přiřadit Britney Spears a Justina Timberlaka, kteří svou 

kariéru odstartovali vystupováním v pořadu Mickey Mouse Club. V českém prostředí se 

v showbyznysu už od dětských let pohybuje např. Lucie Vondráčková.

Zatímco dětské a dospělé hvězdy mají příznivce ve všech věkových kategoriích,                     

u mladých dospívajících hvězd tomu tak většinou není – příznivce získávají z přibližně 

stejné věkové skupiny příjemců, a to především dívek. Je to dáno zejména psychikou                   

a rozdílným vývojem dívek a chlapců. Dívky mají větší potřebu hledat vzory a idoly, 

někoho obdivovat a někoho milovat. Do mužských hvězd se také dívky zamilovávají, 

čehož zahraniční producenti a manažeři využívají a vznikají boybandy jako New Kids 

on the Block, Take That či Backstreet Boys. Složení skupiny není náhodné, často 

manažeři hledají typově různé jedince, aby vzbudili zájem co největšího počtu fanynek.

Doslova davové šílenství v Česku vyvolala chlapecká skupina Lunetic. Jednalo se o 

http://xman.idnes.cz/bude-vas-chtit-kazda-staci-zaplatit-aneb-muzi-v-reklame-p13-/xman-styl.asp?c=A081027_103306_xman-styl_fro
http://xman.idnes.cz/bude-vas-chtit-kazda-staci-zaplatit-aneb-muzi-v-reklame-p13-/xman-styl.asp?c=A081027_103306_xman-styl_fro
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kopírování zahraničního modelu bobybandů, který na našem trhu do té doby chyběl. Po 

jejich úspěchu u nás začala vznikat další seskupení zaměřená na stejnou část publika. 

U dívčích hvězd je důležité vytvoření vzoru, fanynky se s hvězdami identifikují –

napodobují jejich chování, gesta, styl oblékání. Napodobování a identifikace patří 

k základním postupům socializace jedince. Nejde jen o to hvězdu napodobit, mladí lidé 

touží žít jejich život – mít jejich schopnosti, jejich majetek a také jejich zdánlivě

bezstarostné dny. K idolům mladých lidí v současnosti patří Ewa Farna, Robert 

Pattinson, Lady Gaga, Miley Cyrus nebo Justin Bieber.

Často mladé lidi zaujme nejprve určitá část kultury, „dnešní děti běžně tíhnou spíš ke 

skupinové náležitosti než ke konkrétním ideálům, jakým býval před pětatřiceti lety třeba 

Vinnetou. „Neinklinují k jednotlivým vzorům, ale často se zaměřují na celé referenční 

skupiny, které jsou spojeny s nějakým hudebním žánrem nebo lifestylem, jako jsou 

skejťáci, hip hop a podobně,“ vysvětluje Hana Maříková z Národního institutu“ 

(dostupné z http://instinkt.tyden.cz/rubriky/ostatni/tema/hledame-ideal-ceskych-deti-

pro-rok-2011_25771.html, staženo dne 26. 12. 2010). 

Bez znalosti publika se neobejde žádný mediální produkt. V médiích je základem 

stanovit cílovou skupinu, pro kterou je výsledný mediální produkt (pořad, časopis, 

konkrétní článek) určen. „Publika mají původ buď v lidech a společnosti, nebo 

v médiích a jejich obsazích. V prvním případě může mediální produkce reagovat buď na 

požadavky obce či společnosti – například na potřeby místní veřejnosti nebo politické 

strany – nebo na předpokládané individuální obsahové preference jednotlivých sektorů

publika, například na zájem o sportovní přenosy, komedie, finanční zpravodajství či 

vzdělávání.“ (D. McQuail, 2002, s. 320)

Co se týče celebrit a jejich image, jako cílová skupina jsou téměř opomíjené děti 

předškolního věku. Nevydělávají peníze, tudíž nejsou ekonomicky tolik přínosní. 

Málokterá celebrita se tedy zaměřuje výhradně na děti, jistou výjimku v českém 

prostředí představuje Dáda Patrasová nebo Michal Nesvadba.

Děti mladšího a staršího školního věku jsou velice snadno ovlivnitelné, lehce podléhají 

reklamním trikům, ovšem jejich zájem o celebrity a hledání idolů přichází až v období 

puberty a adolescence. Tato životní etapa je spojena s cíleným sledováním života 

vybraných hvězd, výrazným „fanouškovstvím“ až mánií. Publikum sledující                            

http://instinkt.tyden.cz/rubriky/ostatni/tema/hledame-ideal-ceskych-deti-pro-rok-2011_25771.html
http://instinkt.tyden.cz/rubriky/ostatni/tema/hledame-ideal-ceskych-deti-pro-rok-2011_25771.html
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a obdivující vybraný mediální produkt či konkrétní hvězdu je označováno jako skupina 

fanoušků neboli kultura vkusu. „Jeho existence zcela závisí na nabízeném obsahu,                   

a změní-li se obsah (skončí-li například dlouho běžící show nebo zemře či odejde 

hvězda), musí se takové publikum rozptýlit nebo jinak reformovat. Média příležitostně 

povzbuzují tyto druhy publika k utváření sociálních skupin (jako je tomu u fanklubů), 

případně se taková publika do sociálních skupin transformují spontánně. Mají pak 

charakteristické způsoby oblékání, chování a mluvy.“ (Tamtéž, s. 322)

Dospělé publikum se  již nezaměřuje jen na vybrané populární osobnosti. I přesto, že

dospělí lidé mají své více i méně oblíbené hvězdy, se silným „fandovstvím“ až mánií se 

u nich setkáme velmi zřídka, neboť sledují showbyznys celkově a přijímají bulvární 

zprávy jako prostředek informování o tomto prostředí. Zajímají je nejrůznější aféry a 

senzace týkající se všech celebrit.

Příjemci důchodového věku se zajímají o ty osobnosti, které znají již delší dobu a které 

s nimi „stárnou“ a  hodnotí nově nastupující, zejména mladé hvězdy spíše negativně. 

Jednak to způsobuje už samo cílené zaměření hvězd na jiné skupiny obyvatelstva, 

jednak je to dáno mezigeneračními konflikty mezi mladou, nově nastupující generací a 

starou generací. Více o tom viz další kapitola.

5. 6 Hvězdy z hlediska délky trvání popularity

Karel Gott, Helena Vondráčková, Jiřina Bohdalová... to všechno jsou jména, která se 

v médiích objevují často a po dlouhou dobu. Ale jsou i takové hvězdy, které zaplňují 

stránky bulvárních novin jen po určitý čas a poté přestanou být pro média, a tím               

i pro veřejnost zajímavé, jejich popularita klesne a ony se musí se světem showbyznysu 

rozloučit. 

Přední místa nejrůznějších anket popularity u nás obsazují dlouhodobé hvězdy –

osobnosti, jež veřejnost důvěrně zná. Zatímco mladá generace publika touží po změně, 

dospělá a starší generace se svých „hvězd“ vzdát nehodlá. Jedná se o určitý 

mezigenerační souboj: např. na „neočekávaná“ vítězství Karla Gotta v cenách                      

o nejlepšího zpěváka ČSSR, ČSR a ČR padají jízlivé poznámky z jedné strany, oslavné 

ódy ze strany druhé.
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Hvězdy, jejichž popularita nemá dlouhé trvání, jsou často označovány za 

„rychlokvašky“. Jedná se o účastníky reality show či dlouhodobých soutěží. Dnes už si 

málokdo vzpomene na kuchaře Vladka z Vyvolených, na Lenu Záhorskou z reality 

show Big Brother či na Kláru Zaňkovou, která se probojovala do finále soutěže Česko 

hledá Superstar.

Některé výrazné osobnosti jsou populární i po své smrti a stávají se z nich legendy 

(Marylin Monroeová, Fredie Mercury, John Lenon). Média se k nim často vracejí, 

oživují jejich kult, rozebírají příčiny jejich úmrtí (Lady Diana) či dosud nevyjasněné 

kauzy. Na jejich slávě vydělávají aukční síně, prodejci suvenýrů, filmaři, kteří o těchto 

osobnostech natáčejí filmy, ale i jiní umělci, již sázejí na jejich popularitu a napodobují 

je.

Legendárními se stávají i hvězdy nereálné – komiksové figurky (Spiderman, Batman), 

postavičky z počítačových her (Lara Croft), kreslených seriálů (Simpsonovi).

Podrobněji v následující kapitole.

5. 7 Hvězdy z hlediska reálnosti

V této kapitole ponecháme stranou hvězdy reálné a zaměříme se pouze na ty nereálné, 

tedy fiktivní. První skupinu představují fiktivní hvězdy, které jsou ztvárněny reálnými 

lidmi. Jedná se tedy o různé filmové či seriálové postavy, kterým propůjčují herci svou 

tvář. Veřejnost si pak fiktivní obraz postavy z filmu či seriálu projektuje do osobnosti 

herce a nerozlišuje hranici mezi fikcí a realitou. 

K těmto hvězdám lze řadit například postavy ze seriálu Přátelé. Fanoušci tohoto 

sitcomu fandili vztahu Rachel s Rossem, prožívali milostné eskapády všech postav, 

nechávali si stříhat vlasy podle svých oblíbených hrdinů. Povahové rysy postav 

přesunuli na samotné herce, takže Jennifer Anistonová pro ně byla „dobrou kamarádkou

od vedle, co se vyzná v módě“, Courteney Cox „ztřeštěnou milovnicí pořádku a 

vášnivou kuchařkou“ a David Schwimmer zase „smolařem a citlivým paleontologem“. 

Samotné postavy jsou mnohdy slavnější než jejich představitelé. Když bulvární novináři 

chtějí informovat o novinkách v životě těchto herců, použijí v titulku jejich nejslavnější 

roli nebo alespoň narážku na známý sitcom: „Ross ze seriálu Přátelé: Holky, plačte! 

Bude se ženit!“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/45616/ross-ze-
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serialu-pratele:-holky,-placte!-bude-se-zenit!, staženo dne 26. 12. 2010), „Sympatický 

hodný hoch a věčný smolař Ross z televizního seriálu Přátelé, americký herec David 

Schwimmer (43), chce požádat o ruku svou přítelkyni, příležitostnou fotografku Zoe 

Buckmanovou (23).“ (Tamtéž, staženo 26. 12. 2010), „Aniston a Schwimmer alias 

Rachel a Ross: Konec jejich přátelství!“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/46039/aniston-a-schwimmer-alias-rachel-a-

ross:-konec-jejich-pratelstvi!-, staženo dne 26. 12. 2010), „Ross ze seriálu Přátelé: 

Jejda, já budu taťka!“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/55491/ross-

ze-serialu-pratele:-jejda,-ja-budu-tatka!, staženo dne 26. 12. 2010), „Monika z Přátel: 

Čtyřikrát Vřískot a rozchod!“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/bijak-

novinky/143660/monika-z-pratel-ctyrikrat-vriskot-a-rozchod.html, staženo dne 26. 12. 

2010), „Kdo si to usmažil zadeček, Přátelé?“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-zahranicni-celebrity/145660/kdo-si-to-usmazil-

zadecek-pratele.html, staženo dne 26. 12. 2010).

Stejný postup můžeme pozorovat i u článků věnujících se Danielu Radcliffovi, 

představiteli Harryho Pottera. Samotná filmová série o mladém čarodějovi se stala 

fenoménem a vynesla na vrchol i herce ztvárňující hlavní postavy. Po dobu deseti let 

byl Daniel Radcliff známý jako Harry Potter: „Harry Potter oslavil 21. narozeniny 

vodkou!“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/bijak-novinky/139913/harry-potter-

oslavil-21-narozeniny-vodkou.html, staženo dne 26. 12. 2010), „Harry Potter jak ho 

neznáte: V podprsence!“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/bijak-filmove-

hvezdy/144039/harry-potter-jak-ho-neznate-v-podprsence.html, staženo dne 26. 12. 

2010). K dalším hercům spjatých se svou rolí můžeme řadit Charlieho Sheena (Charlie 

Harper ze seriálu Dva a půl chlapa), Sylvestra Stalloneho (boxer Rocky, válečný 

veterán Rambo), Sarah Jessica Parkerovou (Carrie ze Sexu ve městě). Toto spojení se 

svou nejznámější rolí se netýká pouze zahraničních hvězd, v českém prostředí se řada 

herců stane slavnými díky účinkování v některém oblíbeném seriálu. Jelikož jejich 

pravé jméno by mnoha lidem nic neřeklo, jsou i oni pojmenováni v článcích slavnými 

rolemi: „Doktor Suk z Ordinace se oženil“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/139297/doktor-suk-z-ordinace-

se-ozenil.html, staženo dne 26. 12. 2010), „Vendulka z Ordinace končí! Jde na Primu!“ 

(dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/139066/vendulka-z-

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/55491/ross-ze-serialu-pratele:-jejda,-ja-budu-tatka
http://www.blesk.cz/clanek/bijak-novinky/143660/monika-z-pratel-ctyrikrat-vriskot-a-rozchod.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-zahranicni-celebrity/145660/kdo-si-to-usmazil-zadecek-pratele.html
http://www.blesk.cz/clanek/bijak-novinky/139913/harry-potter-oslavil-21-narozeniny-vodkou.html
http://www.blesk.cz/clanek/bijak-filmove-hvezdy/144039/harry-potter-jak-ho-neznate-v-podprsence.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/139297/doktor-suk-z-ordinace-se-ozenil.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/45616/ross-ze-serialu-pratele:-holky,-placte!-bude-se-zenit
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/46039/aniston-a-schwimmer-alias-rachel-a-ross:-konec-jejich-pratelstvi!-
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/55491/ross-ze-serialu-pratele:-jejda,-ja-budu-tatka
http://www.blesk.cz/clanek/bijak-novinky/143660/monika-z-pratel-ctyrikrat-vriskot-a-rozchod.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-zahranicni-celebrity/145660/kdo-si-to-usmazil-zadecek-pratele.html
http://www.blesk.cz/clanek/bijak-novinky/139913/harry-potter-oslavil-21-narozeniny-vodkou.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/139297/doktor-suk-z-ordinace-se-ozenil.html
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ordinace-konci-jde-na-primu.html, staženo dne 26. 12. 2010). Jedná se vždy o role, 

které lidé vídají na obrazovkách po dobu několika let, jde o dlouhé filmové série či 

dlouhodobé seriály. Bulvár popularity těchto fiktivních postav a seriálů využívá a 

nezmiňuje je pouze v souvislosti s hercovou osobností. 

V poslední době se v bulváru objevují i články o rolích samotných – o životních 

cestách, které si pro ně scénáristé připravili: „Petr Rychlý alias doktor Mázl - Zachrání 

ho nemanželské dítě“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/51671/petr-

rychly-alias-doktor-mazl-zachrani-ho-nemanzelske-dite, staženo dne 26. 12. 2010), 

„Hana Maciuchová v Ulici - Bude babičkou!“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/54940/hana-maciuchova-v-ulici---bude-

babickou!, staženo dne 26. 12. 2010).

U těchto fiktivních postav můžeme rozlišovat dva typy. První kategorii tvoří postavy, 

které po odchodu ze seriálu či po ukončení jeho vysílání z médií zmizí a dál nejsou 

s osobností herce spojovány. Bulvár o nich tedy píše pouze v souvislosti s odkazem na 

seriál či film. Druhou kategorií jsou trvalé fiktivní hvězdy, o nichž lze tvrdit, že se 

výrazně zapsaly do povědomí veřejnosti a doslova zlidověly. Jejich představitel tak 

bude navždy spojován s touto postavou, ačkoliv od natáčení již uplynula řada let. 

Z takových postav jmenujme např. Štěpána Šafránka ze série o básnících, jemuž 

propůjčil tvář herec Pavel Kříž, Popelku Libuši Šafránkovou nebo faráře Otíka, jehož

ztvárnil Luděk Kopřiva.

Další skupinu nereálných hvězd pak tvoří kreslené komiksové, pohádkové a seriálové 

figurky a postavy z počítačových her. Za všechny lze jmenovat například žlutou 

americkou rodinku Simpsonovi. Tato fiktivní rodina si získala srdce milionu fanoušků 

po celém světě, každý člen je jiný, a proto seriál oslovuje tolik lidí různých věkových 

kategorií. Jejich příběh je dán čistě scénářem a televizní obrazovkou. Vše je o nich 

řečeno v seriálu, tudíž není co odhalovat. Jejich představitelé vypnutím televize mizí, 

neodejdou z natáčení na večírek, mimo kamery nic nesdělují. Přesto bulvár takový 

fenomén jako Simpsonovi či například zlobr Shrek nemůže ignorovat. Články informují 

o nových dílech, o umístění v nejrůznějších anketách apod.: „Shrek dostal hvězdu na 

hollywoodském chodníku slávy“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/47718/shrek-dostal-hvezdu-na-hollywoodskem-

chodniku-slavy-, staženo dne 26. 12. 2010), „Simpsonovi: Budou z nich černoši!“ 

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/51671/petr-rychly-alias-doktor-mazl-zachrani-ho-nemanzelske-dite
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/54940/hana-maciuchova-v-ulici---bude-babickou
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/47718/shrek-dostal-hvezdu-na-hollywoodskem-chodniku-slavy-
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/139066/vendulka-z-ordinace-konci-jde-na-primu.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/51671/petr-rychly-alias-doktor-mazl-zachrani-ho-nemanzelske-dite
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/54940/hana-maciuchova-v-ulici---bude-babickou
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/47718/shrek-dostal-hvezdu-na-hollywoodskem-chodniku-slavy-
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(dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/39954/simpsonovi:-budou-z-nich-

cernosi!, staženo dne 26. 12. 2010), zajímavý titulek se objevil v souvislosti s časopisem 

Playboy, na jehož titulní straně se objevila kreslená Marge Simpsonová: „Nahá Marge 

Simpsonová: Už chápete, proč mě Homer miluje?“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/vtipy/42601/naha-marge-simpsonova:-uz-chapete,-proc-me-

homer-miluje?, staženo dne 26. 12. 2010).

Dále lze jmenovat například Spidermana, kocoura Garfielda, Laru Croft, Hello Kitty 

apod.

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/39954/simpsonovi:-budou-z-nich-cernosi
http://www.ahaonline.cz/cz/vtipy/42601/naha-marge-simpsonova:-uz-chapete,-proc-me-homer-miluje
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/39954/simpsonovi:-budou-z-nich-cernosi
http://www.ahaonline.cz/cz/vtipy/42601/naha-marge-simpsonova:-uz-chapete,-proc-me-homer-miluje
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6. Prostředky používané k zobrazování hvězd v bulváru

Mediální trh v České republice pokrývá několik vydavatelských společností a styl jejich 

produktů je dosti podobný. Co se týče bulvárně zaměřených médií, je nabídka velmi 

pestrá. 

Český bulvární trh ovládá vydavatelství Ringier, pod jehož patronát patří vedle dalších 

titulů i bulvární deníky Blesk a Aha!.

Z týdeníků a čtrnáctideníků zaměřených na dění ve společnosti uveďme Šíp, Šťastný 

Jim, Pestrý svět, Rytmus života, které vydává společnost Bauermedia, a časopis Story, 

vycházející pod Sanoma Magazines. Do ledna roku 2011 vycházel také časopis In 

Touch, který byl zaměřen na zahraniční celebrity.

S narůstající oblibou internetu se začaly objevovat bulvární servery

(http://pikant.centrum.cz/, http://www.odhaleno.cz/, http://www.starmagazin.cz/, 

http://bleskove.aktualne.centrum.cz/, http://www.super.cz/ atd.) a i tištěný bulvár získal 

svou internetovou podobu ( www.blesk.cz, www.ahaonline.cz). Kromě toho zařazují 

bulvární rubriky do své skladby i zpravodajské portály www.idnes.cz či www.tn.cz. 

Bulvární internetové stránky se staly konkurencí podobně zaměřených tiskovin, jsou 

snadno dostupné, přinášejí aktuální informace, navíc umožňují okamžitou reakci 

čtenářů v podobě diskuzí a komentářů k jednotlivým článkům. S nárůstem 

internetového zpravodajství nastala i změna v produkci zpráv a nárocích, které jsou 

kladeny na novináře.

Rozdíl v tištěném a internetovém zpravodajství spočívá především v rychlosti.

Novináři, kteří upravují zprávu pro webové stránky, se nazývají „content providers“          

(J. Bartošek, 2002, s. 69). Na jedné straně je pro diváka přínosem, že se dozví důležité 

informace takřka v přímém přenosu, na druhé straně je kladen větší tlak na novináře                

a na jeho schopnost v co nejkratší době sestavit zprávu či článek. To potvrzuje                           

i redaktorka internetového serveru: „Redaktor internetového portálu nemá čas si 

rozmýšlet vhodná slova, hrát si s textem. Zatímco v týdeníku jsem nad jedním článkem 

strávila zhruba 20 hodin, tady strávím nad článkem třeba 15 minut, během kterých 

musím sestavit text, přidat fotografii či fotogalerii a většinou ještě sestříhat video.“              

(Z rozhovoru dne 6. 2. 2009) Zatímco u tištěných týdeníků či deníků se novináři                      

a fotografové často pohybují v terénu, u internetových portálů to funguje jinak –

http://pikant.centrum.cz/
http://www.odhaleno.cz/
http://www.starmagazin.cz/
http://bleskove.aktualne.centrum.cz/
http://www.super.cz/
http://www.blesk.cz/
http://www.ahaonline.cz/
http://www.tn.cz/
http://www.odhaleno.cz/
http://bleskove.aktualne.centrum.cz/
http://www.super.cz/
http://www.idnes.cz/
http://www.tn.cz/
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novináři tráví celou pracovní dobu v redakci, sledují zpravodajské agentury, od kterých 

se zprávy přejímají. Díky vyspělé technice funguje okamžitá spolupráce také s reportéry 

v terénu a s pracovníky jiných redakcí společnosti. Základem je rychlost, celou dobu 

musí mít novinář základní cíl: být první. Nezáleží až tolik na kvalitě textu, v tak 

krátkém časovém limitu novinář stihne původní zprávu z agentury jen mírně upravit. To 

potvrzuje i J. Bartošek: „Nedostatek času vede k jevu označovanému jako metoda rip 

and read (odtržení textu z přístroje a přečtení), tzn. k mechanickému přejímání obecně 

stylizovaných agenturních zpráv i s údaji, které jsou pro konkrétní publikum  

bezvýznamné...“ (J. Bartošek, 2002, s. 70)

„Pracuji v internetovém zpravodajství a naší prioritou je informovat čtenáře co 

nejrychleji. Informace nejsou tedy úplně pokryty, není čas si s nimi hrát, ale to je podle 

mě posláním internetu – informovat rychle a stručně. Od zdlouhavějšího                                  

a vyčerpávajícího informování jsou tu deníky, týdeníky, tam je na to čas. Myslím si, že 

jsme rychlí a dokážeme konkurovat i ostatními serverům. Ale co se týče kvality, tak se 

to bohužel na tom někdy podepisuje. U internetového zpravodajství je někdy rychlost 

prosazována na úkor kvality,“ přiznává redaktorka (z rozhovoru dne 6. 2. 2009).

Z důvodu rychlosti práce však není zanedbána kvalita textu jen z hlediska stylistiky, ale 

také z hlediska pravopisného, novinář ve spěchu občas nějaké chyby přehlédne. „Sice 

máme v redakci korektora, ale i on musí svou práci udělat co nejrychleji. Stane se, že 

nějaká ta chybka se v článku objeví. Buď si jí pak všimne nějaký redaktor, nebo se 

v diskuzi pod článkem ozvou často jízlivé poznámky čtenářů. Chyby se pak opravují 

dodatečně. Už se mi takhle stalo, že jsem měla volno a viděla jsem ve svém článku 

chybu, tak jsem volala do práce, aby to opravili. Je z toho vždycky problém,“ přiznává 

redaktorka (z rozhovoru dne 6. 2. 2009).

„Bulvární média mají specifické požadavky na práci svých redaktorů, nevyžadují 

vzdělanost redaktorů či schopnost analýzy, ale naopak je nutná absence vkusu, 

kultivovanosti, mravní integrity a vstřícnost zájmům majitele při manipulaci s fakty a 

při vytváření umělé mediální reality a mediálních kauz.“ (J. Jirák a kol., 2005, s. 105) 

Samotná práce bulvárních novinářů se ale od těch, kteří pracují v tzv. seriózních 

médiích, mnoho neliší. Pro televizní magazín Tajemství, který byl vysílaný 18. 9. 2010 

na TV Barrandov, prozradil zástupce šéfredaktora deníku Aha, že mají tři až čtyři 
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porady denně, na kterých se rozhoduje o skladbě budoucího vydání a poté se redaktoři 

rozejdou a věnují se zadané práci. (Dostupné z http://www.barrandov.tv/58743-

tajemstvi-bulvaru-lide-kolem-nej, staženo dne 31. 10. 2010).

I nelichotivě vyznívající informace je pro známou hvězdu reklamou. Jsou osobnosti, 

které o takovou reklamu a popularitu nestojí, ale pak jsou ti, kdo moci médií využívají                  

a sami novináře zvou na nejrůznější akce. „Ano, je to tak. Některé známé celebrity 

zavolají a dají informaci, že ten a ten den budou tam a tam, budou dělat to a to a budou 

tam s tím a s tím....“ potvrzuje redaktorka.

Novinář si aféry a skandály nevymýšlí, mnohdy ho navede i celebrita sama. Jak 

prozradil bulvární fotograf Vadim Kamer: „Ta sorta lidí, kteří volají do bulváru, jsou ti, 

kteří vznikli hodně rychle. Karel Gott zpívá čtyřicet let, ten na sebe volat nemusí, toho 

my naopak v uvozovkách chceme fotit...Ale je to ta sorta lidí, kteří chtějí, aby je lidi 

znali, ale oni je tak úplně neznají.“ (tamtéž) Jmenovitě byla označena silikonová 

modelka Dominika Mesarošová, která informaci nepopřela a přiznala, že s novináři a 

fotografy občas spolupracuje. (tamtéž) Fakt, že samotné populární osobnosti s novináři 

spolupracují, potvrdil i David Zápal, tehdejší zástupce šéfredaktora deníku Aha!: 

„Existuje spousta celebrit, které se navenek prezentují jako nenávistníci bulváru, které 

pak samy zavolají k nám do redakce a prosí nás, jestli bychom nemohli napsat, že mají 

bouračku, že si zlomily nohu a podobně.“ (tamtéž) Pavel Novotný, syn baviče Petra 

Novotného, s tvrzením souhlasil: „Devadesát procent všech informací dodávají 

celebrity samy. Buďto práskají samy na sebe pozitivní věci, nebo práskají negativní věci 

na ostatní celebrity výměnou za pozitivní články o sobě. Zejména v modelingu je 

vysoké konkurenční prostředí...Showbyznys je prostředí, ve kterém se švindluje, 

podvádí, lže a intrikuje. A to vlastně dělá bulvár bulvárem.“ (tamtéž)

6. 1 Tematická skladba bulvárních médií

Bulvárně lze zpracovat jakékoli téma – ekonomiku, politiku, kulturu, sport. 

Politická témata se velice často opírají o osobnost politika. Nejde ani tak o politiku jako 

takovou, ale spíše o vytváření obrazu jednotlivých činitelů: „Stehlíková se balila!“

(dostupné z http://sip.denik.cz/politika/stehlikova-se-balila20090123.html, staženo dne 

http://www.barrandov.tv/58743-tajemstvi-bulvaru-lide-kolem-nej
http://sip.denik.cz/politika/stehlikova-se-balila20090123.html
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9. 2. 2009), „Barack Obama – Takhle tančí, takhle líbá“ (dostupné                                            

z http://sip.denik.cz/politika/barack-obama---takhle-tanci-takhle-liba20090122.html, 

staženo dne 9. 2. 2009). Zejména o českých politicích bulvár často informuje s určitou 

familiérností, někdy až s pohrdáním: „Štědrý strýček Topolánek: Zruším daně pro 

podnikatele“ (Dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/z-domova/34022/stedry-strycek-

topolanek:-zrusim-dane-pro-podnikatele/, staženo dne 9. 2. 2009), „...‘buldozer‘ 

Paroubek...“ (Blesk, č. 42, 17, s. 2). Kromě jejich politických aktivit bulvární média 

informují i o soukromém životě (milenky, život v luxusu, rodinné trable): „Jiří 

Paroubek a krásná Petra: První krize!“ (Dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/servis-

penize/84477/jiri-paroubek-a-krasna-petra-prvni-krize.html, staženo dne 9. 2. 2008), 

„Topolánek se synem (16) na noční diskotéce! Ti ale řádili!“ (dostupné                                   

z http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/32972/topolanek/, staženo dne 9. 2. 2009).

Bulvár z vysoce postavených politiků vytváří hvězdy. U českých politiků (Jiří 

Paroubek, Mirek Topolánek, Martin Bursík) hledá spíše negativní informace, ale např.

americký prezident Barack Obama je zobrazován v bulváru dosud spíše kladně.

Tatáž situace je i u sportu, kdy se bulvár zaměřuje na sportovní hvězdy. Novináři se 

nevěnují sportovcům – profesionálům, ale sportovcům – celebritám. Stejně jako            

u politiků, i u sportovních hvězd lákají více než jejich výkony právě životní příběhy a 

milostné vztahy. Na českém trhu existuje deník, který se věnuje pouze sportu, a to deník 

Sport. Dříve se jednalo skutečně o noviny informující o sportovních výsledcích, 

nejrůznějších turnajích a utkáních, ale od doby, kdy přešel pod vydavatelství Ringier, se 

bulvarizoval. Sice stále informuje čistě o sportovní tematice, ale vedle toho zde čtenář 

najde i příběhy ze života sportovců a jejich blízkých, milostné aféry, skandály atd.: 

„Ujfi, Ochotská spala se Sámerem, co ty na to?“ (dostupné z 

http://deniksport.blesk.cz/clanek/stripky/65155/ujfi-ochotska-spala-se-samerem-co-ty-

na-to.html, staženo dne 6. 3. 2009), „Partnerkám fotbalistů kraluje maminka Medková“ 

(dostupné                                                                                                    z 

http://deniksport.blesk.cz/clanek/stripky/68705/partnerkam-fotbalistu-kraluje-maminka-

medkova.html, staženo dne 6. 3. 2009), „Krásné tenistky odhalily sexy křivky 

v plavkách“ (dostupné z http://deniksport.blesk.cz/clanek/stripky/66962/krasne-

tenistky-odhalily-sexy-krivky-v-plavkach.html, staženo dne 6. 3. 2009). Deník Sport 

zašel až tak daleko, že některé články nemají se sportem společného vůbec nic a jsou 

http://www.ahaonline.cz/cz/z-domova/34022/stedry-strycek-topolanek:-zrusim-dane-pro-podnikatele/
http://www.blesk.cz/clanek/servis-penize/84477/jiri-paroubek-a-krasna-petra-prvni-krize.html
http://deniksport.blesk.cz/clanek/stripky/65155/ujfi-ochotska-spala-se-samerem-co-ty-na-to.html
http://deniksport.blesk.cz/clanek/stripky/68705/partnerkam-fotbalistu-kraluje-maminka-medkova.html
http://deniksport.blesk.cz/clanek/stripky/66962/krasne-tenistky-odhalily-sexy-krivky-v-plavkach.html
http://sip.denik.cz/politika/barack-obama---takhle-tanci-takhle-liba20090122.html
http://www.ahaonline.cz/cz/z-domova/34022/stedry-strycek-topolanek:-zrusim-dane-pro-podnikatele/
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/32972/topolanek/
http://deniksport.blesk.cz/clanek/stripky/65155/ujfi-ochotska-spala-se-samerem-co-ty-na-to.html
http://deniksport.blesk.cz/clanek/stripky/68705/partnerkam-fotbalistu-kraluje-maminka-medkova.html
http://deniksport.blesk.cz/clanek/stripky/66962/krasne-tenistky-odhalily-sexy-krivky-v-plavkach.html
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ryze bulvárního charakteru: „Prsa Victorie Beckham ovládají mimozemštané! Jak jinak 

by bylo možné, že je má opět o něco větší, když sama tvrdí, že nepodstoupila žádný 

lékařský zákrok?“ (dostupné z http://deniksport.blesk.cz/clanek/stripky/65285/victoria-

beckham-zase-vetsi-prsa.html, staženo dne 6. 3. 2009)

Největší zájem je mezi čtenáři o milostné aféry a zprávy se sexuálním podtextem. Když 

se objevují fotografie nahé celebrity, stoprocentně je bulvární média zveřejní, neboť je 

to záruka zisku. zájem čtenářů o sexuální témata potvrzuje i redaktorka při rozhovoru 

dne 6. 2. 2009: „Největší počet zhlédnutí mívají články o sexuálních aférách a 

odhalených celebritách. Redaktoři u nás většinou začínají v bulvární rubrice, témata 

nejsou náročná a člověk tak má víc času seznámit se s technikou a s programy, které se 

používají pro sestříhání videa či tvorbu fotogalerií. Tady stačí, když znáte deset výrazů 

pro prsa....,“ říká trochu nadneseně redaktorka (z rozhovoru dne 6. 2. 2009). Sexuální 

tematika v bulváru se ale netýká jen odhalených hvězd, objevují se určité sexuální rady, 

statistiky: „Expert na životosprávu Vítek Chaloupka: Osvědčené recepty pro lepší sex!“ 

(dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/vtipy/54074/expert-na-zivotospravu-vitek-

chaloupka:-osvedcene-recepty-pro-lepsi-sex!/, staženo dne 26. 12. 2010) Maximum 

dokáží bulvární média vytěžit i z páření zvířat. Podávají takové téma jako obdivuhodné, 

přirovnávají živočichy k náruživým lidem a jejich páření k neuvěřitelným milostným 

hrátkám: „Brutální varaní sex - Aranka sváděla Leonarda!“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/aha-zverinec/50018/brutalni-varani-sex---aranka-svadela-

leonarda!, staženo dne 26. 12. 2010), „Ti si dokážou užívat života! Vedle želvího samce 

by kdekterý muž mohl jen závistivě polknout a ženy by se mohly zasnít o protějšku, na 

jehož sexuálním apetitu ani výkonnosti se ani věk nepodepisuje. Mohou každý den a to i 

ve stopadesáti letech.“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/aha-

zverinec/46040/fotoreportaz-zelvi-sex:-muzou-denne-nekolikrat-a-to-i-ve-stopadesati!, 

staženo dne 26. 12. 2010), „Sameček Calvin - První rande, a hned sex!“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/zajimavosti/38154/samecek-calvin---prvni-rande,-a-hned-

sex!, staženo dne 26. 12. 2010).

Základ bulvárních médií vždy tvoří informace o hvězdách. Důležité pro novináře je 

umět vytvořit skandál, šokující zprávu, která upoutá pozornost. „Slovo skandál je 

http://www.ahaonline.cz/cz/vtipy/54074/expert-na-zivotospravu-vitek-chaloupka:-osvedcene-recepty-pro-lepsi-sex!/
http://www.ahaonline.cz/cz/aha-zverinec/50018/brutalni-varani-sex---aranka-svadela-leonarda
http://www.ahaonline.cz/cz/aha-zverinec/46040/fotoreportaz-zelvi-sex:-muzou-denne-nekolikrat-a-to-i-ve-stopadesati
http://www.ahaonline.cz/cz/zajimavosti/38154/samecek-calvin---prvni-rande,-a-hned-sex
http://deniksport.blesk.cz/clanek/stripky/65285/victoria-beckham-zase-vetsi-prsa.html
http://www.ahaonline.cz/cz/vtipy/54074/expert-na-zivotospravu-vitek-chaloupka:-osvedcene-recepty-pro-lepsi-sex!/
http://www.ahaonline.cz/cz/aha-zverinec/50018/brutalni-varani-sex---aranka-svadela-leonarda
http://www.ahaonline.cz/cz/aha-zverinec/46040/fotoreportaz-zelvi-sex:-muzou-denne-nekolikrat-a-to-i-ve-stopadesati
http://www.ahaonline.cz/cz/zajimavosti/38154/samecek-calvin---prvni-rande,-a-hned-sex
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klíčové, když žádný skandál není, tak je potřeba ho vytvořit.“ (dostupné z 

http://www.barrandov.tv/58743-tajemstvi-bulvaru-lide-kolem-nej, staženo dne 31. 10. 

2010). Bulvární novináři by měli každý den přijít s nečekaným sdělením ze života 

celebrit, protože „s politikou nebo se zdražením másla neuspějí. A nechytnou se ani 

s pouhým slavným obličejem – fakt, že Karel Gott nazpíval novou píseň, nikoho 

nedojme a nepobaví“ (T. Poláček, 2009, s. 22).

Pozitivních a pochvalných informací najdeme v bulvárních podstatně méně než těch 

záporných. Běžný čtenář nechce číst o cizím štěstí, chce vidět, že i slavní, známí a 

bohatí zažívají krušné chvilky. Tematickou skladbu bulvárních médií (v tomto případě 

bulvárních časopisů) s kritickým tónem shrnula v magazínu TV Barrandov Tajemství i 

zpěvačka Bára Basiková: „Když si ten časopis celý prolistujete, tak vlastně tam není 

jediná pozitivní věc o nikom, tam není jediná pochvalná věta, že třeba nějaký herec měl 

úspěšnou premiéru, režisér natočil výborný film. Všichni chlastaj, lžou, kradou, 

podváděj, mají smrtelné nemoce, mají manželské krize, rozvádějí se, jejich děti jsou 

parchanti atd.“ (Dostupné z http://www.barrandov.tv/58743-tajemstvi-bulvaru-lide-

kolem-nej, staženo dne 31. 10. 2010).

V Magazínu Dnes byla zveřejněna názorná tabulka pro výpočet skandálu. „Aby vznikla 

hlavní aféra dne, měla by mít rovnice celebrita plus událost výsledek nejméně jedenáct 

bodů...Pokud dáme Karlu Gottovi deset bodů, protože dnes opravdu patří s Lucií Bílou 

a Leošem Marešem do skupiny nejžádanějších celebrit, průměrný Sámer Issa jich 

dostane pět a nevýrazný zpěvák Zbyněk Drda jeden. Podobně můžeme odstupňovat                 

i sílu té které události...“ (Tamtéž, s. 21n) K událostem ohodnoceným maximálním 

počtem deseti bodů patří sebevražda a smrt za neobvyklých okolností, devět bodů získal 

výskyt hvězdy v pornu a vážná nemoc, na třetím místě  je nevěra a spáchání trestného 

činu, na sedm bodů dosáhlo nečekané zbohatnutí či bankrot a psychické problémy, šest 

bodů mají neobvyklé sexuální praktiky a drogový exces, pěti body je ohodnoceno 

těhotenství a skandální chování ve společnosti, čtyři body má radikální plastická 

operace a svatba, tři body zranění při havárii a vulgární vyřizování účtů, předposlední 

místo zaujímá opilost na večírku a narození potomka a pouhý jeden bod dostal zápal 

plic a nevhodný oděv na veřejnosti. Celkový žebříček v té době (v únoru roku 2009) 

vedli Karel Gott, Lucie Bílá a Leoš Mareš, devět bodů obdržel Václav Klaus, Vendula 

http://www.barrandov.tv/58743-tajemstvi-bulvaru-lide-kolem-nej
http://www.barrandov.tv/58743-tajemstvi-bulvaru-lide-kolem-nej
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Svobodová a Libuše Šafránková (což je vzhledem k jejímu nízkému výskytu 

v bulvárních médiích překvapivé), na třetím místě se umístila zpěvačka Helena 

Vondráčková, moderátorka Lucie Borhyová a bývalý prezident České republiky Václav 

Havel, čtvrtou pozici držel Jiří Langmajer, Ivana Macháčková a Iveta Bartošová (ta se 

na rozdíl od výše zmiňované Libuše Šafránkové vyskytovala v bulváru snad každý 

týden), páté místo obsadila modelka Agáta Hanychová spolu s hercem Jiřím Mádlem a 

Jiřím Paroubkem, 5 bodů a celkové šesté místo získali Sámer Issa, Richard Krajčo a 

skladatel Michal Horáček, na pomyslném sedmém místě se objevila modelka Diana 

Kobzanová, Ondřej Brzobohatý a David Koller (v bulváru málo viděný), třemi body 

byla ohodnocena například Anna K., modelka Hana Mašlíková a fotbalista Milan Baroš, 

předposlední místo obsadila zpěvačka Lenka Dusilová, modelka Dominika Mesarošová 

a vítěz X Faktoru Jiří Zonyga, na desátém (posledním) místě byl uveden Zbyněk Drda, 

Olga Šípková a Robert N.

6. 2 Horizontální a vertikální členění textu

„Horizontálním členěním textu rozumíme jeho lineární členění na úvodní, střední a 

závěrečnou část, v psaném textu i členění na kapitoly, odstavce.“ (M. Čechová a kol., 

Praha, 2003, s. 85) Bulvární články nebývají moc rozsáhlé, větší důraz je kladen na 

neverbální složky.

Nejnápadnější částí textu je titulek a v některých případech podtitulek. Jak uvádí 

Praktická encyklopedie žurnalistiky, titulek je „nadpis a u většiny tiskovin obvykle i 

hlavní poutač, který svým ztvárněním a umístěním zásadně ovlivňuje působení 

tiskoviny. Má informační, orientační i estetickou funkci“ (B. Osvaldová, J. Halada a 

kol., 2004, s. 195). „Titulky jsou výraznou a plně funkční součástí psaných komunikátů 

a jejich stylizace je vždy ukázkou tvůrčího přístupu původce komunikátu k jeho obsahu,

funkci a cíli. Jedny titulky se snaží podat co nejstručněji a nejvýstižněji maximální 

množství informací, tj. resumé následujícího textu, titulky druhého typu sledují záměr 

jiný – podat jen informace částečné, které by měly vzbudit pozornost k dalšímu 

obsahu.“ (J. Chloupek a kol., 1991, s. 221) Vymyslet výstižný a pro čtenáře atraktivní 

titulek není jednoduché, dalo by se říct, že psaní titulků představuje samostatnou 
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novinářskou disciplinu. „Jako nováčkovi mi bylo vyčítáno, že titulky mi nejdou,“ 

přiznává redaktorka internetového portálu, „titulek by neměl být delší jak pět slov, měl 

by šokovat, překvapit nebo působit emotivně“ (z rozhovoru dne 6. 2. 2009) Titulky 

„patří k rámcovým složkám komunikátu a jsou též součástí grafické úpravy tisku. 

Zběžným čtením titulkových komplexů se čtenáři rychle orientují v obsahu periodika a 

zvláště při tzv. rychlém čtení jim obvykle věnují největší pozornost.“ (M. Čechová a 

kol., 2003, s. 232) 

Pro bulvár je typické uvádět v titulku přímou řeč. A to zejména u článků týkajících se 

celebrit, kdy je uvedeno jméno celebrity a její údajná promluva, která ale není 

v uvozovkách. Čtenář tak nabývá dojmu, že daná slova hvězda skutečně pronesla, 

přitom to ale nemusí být pravda, ačkoli obsah článku s titulkem souvisí: „Michaela 

Ochotská: Zneužili mě!“ (dostupné                                              z 

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/34190/michaela-ochotska:-zneuzili-me!/, 

staženo dne 12. 2. 2009), „Radka Kocurová: Chci se už vdávat!“ (dostupné                               

z http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/34013/radka-kocurova:-chci-se-uz-vdavat!/, 

staženo dne 12. 2. 2009). V titulcích se hojně vyskytují také otázky: Gesto za všechny 

prachy? Bartošová bez práce! Kde bude brát peníze? (dostupné                                                

z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/109636/bartosova-bez-prace-

kde-bude-brat-penize.html, staženo dne 13. 2. 2009), Večírek Novy: Brožová má 

konečně chlapa? (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-

showbiz/109487/vecirek-novy-brozova-ma-konecne-chlapa.html, staženo dne                   

13. 2. 2009), „Proč Adamovská práskla dveřmi? Tají John nemanželské dítě?“ 

(dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/34236/proc-adamovska-praskla-

dvermi?-taji-john-nemanzelske-dite?/, staženo dne 13. 2. 2009). Mnohdy se čtenář 

odpověď na otázku nedozví, následující text pouze rozvádí spekulaci z titulku. Pokud 

chce novinář odpověď uvést, často je součástí titulku, nebo alespoň naznačí, že 

odpověď zná, a to buď v titulku, nebo v tzv. perexu: „Proč předseda ODS prohrál?

Topolánek: Bože, proč? Známe 15 důvodů“ (dostupné                                                               

z http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-domaci/101854/topolanek-boze-proc-zname-15-

duvodu.html, staženo dne 13. 2. 2009), „Proč Iveta plivla na režiséra? Poslal jí dámské 

vložky!“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-

http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/109636/bartosova-bez-prace-kde-bude-brat-penize.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/109487/vecirek-novy-brozova-ma-konecne-chlapa.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/34236/proc-adamovska-praskla-dvermi?-taji-john-nemanzelske-dite?/
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-domaci/101854/topolanek-boze-proc-zname-15-duvodu.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/34190/michaela-ochotska:-zneuzili-me!/
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/34013/radka-kocurova:-chci-se-uz-vdavat!/
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/109636/bartosova-bez-prace-kde-bude-brat-penize.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/109487/vecirek-novy-brozova-ma-konecne-chlapa.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/34236/proc-adamovska-praskla-dvermi?-taji-john-nemanzelske-dite?/
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-domaci/101854/topolanek-boze-proc-zname-15-duvodu.html
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showbiz/109578/proc-iveta-plivla-na-rezisera-poslal-ji-damske-vlozky.html, staženo 

dne 13. 2. 2009).

Slova jako šok, skandál, senzace, trapas se v titulcích používají pro posílení 

„senzačnosti“ informace, která by jinak mohla být přehlédnuta, nebo by nebyla 

považována za tak překvapivou a důležitou: „Madonna zase šokuje!“ (dostupné                                                                           

z http://www.starmagazin.cz/2009/02/11/madonna-zase-sokuje/, staženo dne 13. 2. 

2009), „ŠOK! Karel Gott opouští Novu, na Silvestra bude na Primě!“ (dostupné                        

z http://www.odhaleno.cz/exkluzivne/1406-karel-gott-opousti-novu-na-silvestra-

vystoupi-na-prime.htm, staženo dne 13. 2. 2009), „Trapas! Agáta Hanychová naletěla! 

Máme video!“ (dostupné z http://www.super.cz/clanek/19448-trapas-agata-hanychova-

naletela-mame-video.html, staženo dne 13. 2. 2009), „Trapas! Hvězda Přátel Courtney 

Cox nechtěně ukázala prso!“ (dostupné z http://www.odhaleno.cz/hollywood/1516-

trapas-hvezda-pratel-courtney-cox-nechtene-ukazala-prso.htm, staženo dne 13. 2. 2009), 

„Skandál na České Miss 2009: Jedna z finalistek lhala o plastice! Máme foto!“ 

(dostupné z http://www.super.cz/clanek/28479-skandal-na-ceske-miss-2009-jedna-z-

finalistek-lhala-o-plastice-mame-foto.html, staženo dne 13. 2. 2009), „To nikdo 

nečekal! Šok pro Lucii Borhyovou: V anketě Anno vyhořela!“ (dostupné                                 

z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/109437/sok-pro-lucii-

borhyovou-v-ankete-anno-vyhorela.html, staženo dne 13. 2. 2009).

Samotný článek se pak dělí na odstavce, ale u zajímavějších článků bývají mnohdy 

zařazeny i tzv. boxy – podkapitoly, které jsou pomocí grafiky včleněny do různých 

rámečků se samostatnými názvy. Např. v deníku Blesk ze středy 21. ledna 2009 u 

článku „Barack Obama: tak přísahám!“ mají tyto podkapitoly (Co řekl nový prezident, 

Sázka na „pořádný rachot“, Nej z inaugurací, Zvláštnosti prezidentů, Babička přijela, 

dvojník ne) dohromady pomalu stejný rozsah jako hlavní text (Blesk, č. 17, 18, s. 2n), 

kromě událostí kolem nové politické hvězdy článek obsahoval i podkapitoly, které se 

samotným Barackem Obamou neměly nic společného.

„Vertikálním členěním textu rozumíme způsoby vyjádření odrážející hierarchii 

jednotlivých informací a jejich vzájemné vztahy, které se děje na ploše celého textu a 

může jej i přesahovat dík intertextovosti...Persvazivní funkci textu je rozčleňování 

podřízeno v některých publicistických žánrech, především v reklamě, kde se různým 

http://www.starmagazin.cz/2009/02/11/madonna-zase-sokuje/
http://www.odhaleno.cz/exkluzivne/1406-karel-gott-opousti-novu-na-silvestra-vystoupi-na-prime.htm
http://www.odhaleno.cz/hollywood/1516-trapas-hvezda-pratel-courtney-cox-nechtene-ukazala-prso.htm
http://www.super.cz/clanek/28479-skandal-na-ceske-miss-2009-jedna-z-finalistek-lhala-o-plastice-mame-foto.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/109437/sok-pro-lucii-borhyovou-v-ankete-anno-vyhorela.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/109578/proc-iveta-plivla-na-rezisera-poslal-ji-damske-vlozky.html
http://www.starmagazin.cz/2009/02/11/madonna-zase-sokuje/
http://www.super.cz/clanek/19448-trapas-agata-hanychova-naletela-mame-video.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/109437/sok-pro-lucii-borhyovou-v-ankete-anno-vyhorela.html
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způsobem zvýrazňuje část faktů tak, aby ovlivnila předpokládaného příjemce a 

formovala jeho postoj.“ (M. Čechová a kol., Praha, 2003, s. 86) Vertikální členění 

hierarchizuje obsah textu a usnadňuje jeho recepci, text se tímto způsobem rozděluje 

pomocí vsuvek, komentářů a v grafické podobě pak navíc pomocí různých typů a 

velikosti či barvy písma. V bulvárních médiích se různé typy a barevnost písma 

využívají zejména v titulcích, samotné texty mají stejnou velikost a typ písma, barva 

záleží na zvoleném podkladu, ale většinou se setkáme s černým písmem. 

Uspořádání informací má v publicistickém stylu určená pravidla. Po titulku následuje 

perex (běžně napsán tučným písmem), který má poskytnout čtenáři veškeré důležité 

informace a odpovědět na základní zpravodajské otázky (kdo?, co?, kdy?, kde?, 

případně ještě jak? a proč?). Zbytek textu již pouze rozvíjí fakta z perexu, často 

obsahuje přímé vyjádření účastníků události, svědků apod. Nejméně podstatné 

informace se řadí na konec textu. Důvodem je také praktičnost – pokud je třeba při 

grafické úpravě text zkrátit, stačí „odseknout“ poslední odstavec, novinář má zaručené, 

že žádný závažný údaj neunikne, neboť je obsažen v perexu, tedy v prvním odstavci 

textu. „Mluví se o schématu tzv. obrácené pyramidy, která jako modelová                            

je charakteristická zvl. pro tematicko–kompoziční výstavbu textu psaných zpráv.“ 

(Tamtéž, s. 226)

U tištěných bulvárních médií je velký důraz kladen zejména na titulní stránku. Ta celý 

výtisk prodává. Zatímco pravidelní čtenáři si daný deník či časopis koupí, aniž by 

věděli, o čem se dočtou, náhodní čtenáři výtisk prolistují, popřípadě se podívají na 

titulní stranu, která je musí zaujmout na první pohled, oslovit je. Jak sdělil bulvární 

novinář Ondřej Höppner v pořadu České televize Média a svět, vysílaném 13. 5. 2007, 

při výběru materiálu na titulní stranu „záleží na mediální síle celebrity, pak na sloganu, 

který k ní je, pak je důležitá realita a pak samozřejmě také hravost“ (dostupné z 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/207411058090019-media-a-svet/, staženo dne 26. 

12. 2010)

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/207411058090019-media-a-svet/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/207411058090019-media-a-svet/
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6. 3 Verbální prostředky bulváru

„Stěžejní úkoly žurnalistiky a publicistiky spjaté s jejími základními funkcemi, 

získávací a přesvědčovací, ovlivňují výběr jazykových prostředků a jejich užití.“ (M. 

Čechová a kol., Praha, 2003, s. 211) Persvaze lze dosáhnout jak složkou verbální, tak 

neverbální, kam řadíme prostředky akustické a vizuální a prostředky ideografické. 

„Účinnost persvaze v publicistice často násobí i užití situační, jazykové či kreslené 

komiky.“ (A. Jaklová, 2002, s. 171)

Konkrétní podoba mediálního produktu závisí na několika faktorech. Kromě 

požadavku být první, kdo zprávu přinese, ovlivňuje konečnou podobu sám novinář, 

neboť je to on, kdo text vytváří a kdo konkrétní události zpracovává. Navíc zde působí 

také tlak média, který „je důsledkem celkové redakční či vydavatelské filozofie: 

podporovat zaměstnavatele nebo zaměstnance, vládu nebo opozici, liberální nebo tzv. 

sociálně odpovědnou, levicovou či pravicovou politiku, ten nebo onen sportovní klub 

aj.“ (J. Bartošek, 2002, s. 72)

Výstavba jednotlivých vydání deníků či časopisů, ale i samotných článků se vyznačuje 

jistou stereotypností. Vzhledem k omezenému času, který má novinář k dispozici, je 

zachování ustáleného a ověřeného postupu výhodou. „Publicisté uvědoměle této 

stereotypnosti využívají, ale na druhé straně ji stejně vědomě porušují... Rovněž i při 

volbě jazykovýh prostředků pozorujeme vedle tendence k modelovosti také průvodní 

jev opačný.“ (M. Čechová a kol., 2003, s. 212) 

Co se týče jazykových prostředků, redakce si často stanovuje určitá pravidla, což 

potvrdila v řízeném rozhovoru ze dne 6. 2. 2009 i redaktorka internetového portálu: „U 

nás platí určité zásady pro psaní článků. Například se hodně zkracuje. Pokud chci uvést 

nějakou osobu, která má více titulů, uvedu jen ten nejvyšší, pokud má nějaká profese či 

instituce dlouhý název a je možno ho zkrátit, tak to udělám. Nemůže přece půlku 

odstavce zabírat pouze název nějakého úřadu, čtenáře by to odpudilo, potřebuje rychle 

získat informace. Zpráva musí mít nějaký spád. Další pravidla se týkají případů, kdy 

jsou kodifikované dvě podoby slova, například u použití dlouhých a krátkých 

samohlásek jako třeba ve slově balon a balón. U nás se opět řídíme pravidlem 

zkracovat, tudíž používáme slova s krátkou samohláskou. Nejde o to, že bychom 

neuznávali druhou variantu, ale pokud se stanoví tato norma, kterou budou redaktoři 
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dodržovat, budou všechny texty jednotné, jde vlastně o image portálu, o to, abychom 

působili seriózně a jednotně.“

6. 3. 1 Fonetické prostředky

Pokud budeme hovořit o určitých rysech zvukové stránky jazyka v médiích, musíme si 

uvědomit, že se nejedná přímo o fonetické prostředky, ale o jazykové hříčky vyplývající 

z hláskové podoby slov. V bulvárních textech, a to zejména v titulcích, je důraz kladen 

také na hravost, proto jsou využívány různé kombinace hlásek a jejich grafémů, jejichž 

výsledná podoba má po přečtení v příjemci probudit zájem o další informace. 

„Hlásková instrumentace spočívá ve využívání zvukových kvalit hlásek – jejich 

záměrným hromaděním nebo organizací jejich vzájemných vztahů (sekvence, 

korespondence).“ (J. Peterka, 2006, s. 90) Jde především o nejrůznější slovní hříčky 

vyplývající z hláskové podoby slov, např. „Ochotská ochotně ukázala své tělo“ 

(Dostupné z http://www.super.cz/clanek/29688-ochotska-ochotne-ukazala-sve-

telo.html, staženo dne 13. 2. 2009), „Slavní slaví Valentýna aneb Na tohle rande 

nezapomenu!“ (dostupné                                                             z

http://www.blesk.cz/clanek/pro-zeny-valentyn/109738/slavni-slavi-valentyna-aneb-na-

tohle-rande-nezapomenu.html, staženo dne 21. 2. 2009), kde můžeme hovořit o 

aliteraci, „opakování hlásek či hláskových skupin na začátku slov“ (J. Peterka, 2006, s. 

91), aliterace „má především funkci zdůrazňovací a upamatovávací, ale také funkci 

eufonickou a sémantickou (navozuje významový vztah mezi slovy, které spíná)“ (P. 

Karlík a kol., 2002, s. 35), dále se objevuje paronomázie – „vršení slov se stejným 

základem nebo slov podobně znějících“ (J. Peterka, 2006, s. 91): „Tereza Kostková 

v kostce“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-

showbiz/116475/tereza-kostkova-v-kostce.html, staženo dne 12. 6. 2009), „Jitka 

Čvančarová ve StarDance dočvančala!“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/145623/jitka-cvancarova-ve-

stardance-docvancala.html, staženo dne 27. 12. 2010)., „Liška má v noře rivala! Boková 

ulovila »bokovku«?“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/zajimavosti/54460/liska-

ma-v-nore-rivala!-bokova-ulovila-%C2%BBbokovku%C2%AB?/, staženo dne 28. 12. 

2010).

http://www.super.cz/clanek/29688-ochotska-ochotne-ukazala-sve-telo.html
http://www.blesk.cz/clanek/pro-zeny-valentyn/109738/slavni-slavi-valentyna-aneb-na-tohle-rande-nezapomenu.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/116475/tereza-kostkova-v-kostce.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/145623/jitka-cvancarova-ve-stardance-docvancala.html
http://www.ahaonline.cz/cz/zajimavosti/54460/liska-ma-v-nore-rivala!-bokova-ulovila-%C2%BBbokovku%C2%AB?/
http://www.super.cz/clanek/29688-ochotska-ochotne-ukazala-sve-telo.html
http://www.blesk.cz/clanek/pro-zeny-valentyn/109738/slavni-slavi-valentyna-aneb-na-tohle-rande-nezapomenu.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/116475/tereza-kostkova-v-kostce.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/145623/jitka-cvancarova-ve-stardance-docvancala.html
http://www.ahaonline.cz/cz/zajimavosti/54460/liska-ma-v-nore-rivala!-bokova-ulovila-%C2%BBbokovku%C2%AB?/
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Některé titulky využívají hláskové podoby slov k vytvoření iluze rýmu: „Viki čeká na 

mimi!“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/107977/viki-

ceka-na-mimi.html, staženo dne 13. 2. 2009), „Pomeje se vomeje: Skočil do ledové 

Vltavy“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-

celebrity/151368/pomeje-se-vomeje-skocil-do-ledove-vltavy.html, staženo dne 9. 4. 

2011), kde můžeme u slovesa vomeje pozorovat i v psané podobě protetické v, a „Leoš 

Mareš má dvojníka! Moniko, víš, s kým spíš?“ (dostupné                                            

z http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/34143/leos-mares-ma-dvojnika!-moniko,-vis,-

s-kym-spis?/, staženo dne 13. 2. 2009), zde je zároveň patrná intertextovost, neboť 

stejná otázka byla v minulosti používána v kampani STOP AIDS.

„Mluvený, ale do značné míry i psaný jazykový projev charakterizuje rovněž určitá 

intonace (melodie). Spočívá v proměnlivé síle a výšce hlasu při jeho členění.“ (J. 

Peterka, 2006, s. 91) Kromě ukončenosti nebo neukončenosti výpovědi může intonace 

rozlišovat i různé významové odstíny, např. komunikační funkci, emoce či postoje 

mluvčího apod. Zatímco podobu mluveného projevu ovlivňují suprasegmentální 

prostředky řeči, u psaného projevu se využívá diakritika a v poslední době stále 

rozšířenější emotikony. Typickým rysem pro bulvár je nadměrný výskyt vykřičníků, a 

to především v titulcích: „Dvořáková vyvedla milence! …a pak šla na masáž!“ 

(dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/55397/dvorakova-vyvedla-milence!-

%E2%80%A6a-pak-sla-na-masaz!/, staženo dne 27. 12. 2010), „Krásná Liz Hurley na 

dně! Manžela opustila, milenec ji zradil!“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/55369/krasna-liz-hurley-na-dne!-manzela-

opustila,-milenec-ji-zradil!/, staženo dne 27. 12. 2010). Díky vykřičníku má čtenář 

tendenci brát takové tvrzení za velmi naléhavé. Mezi další prostředky, které nahrazují 

tempo řeči, intonaci či dynamiku, patří grafické zpracování, které dokáže čtenáře přimět 

k určitému způsobu recepce.

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/151368/pomeje-se-vomeje-skocil-do-ledove-vltavy.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/34143/leos-mares-ma-dvojnika!-moniko,-vis,-s-kym-spis?/
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/55397/dvorakova-vyvedla-milence!-%E2%80%A6a-pak-sla-na-masaz!/
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/55369/krasna-liz-hurley-na-dne!-manzela-opustila,-milenec-ji-zradil!/
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/107977/viki-ceka-na-mimi.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/151368/pomeje-se-vomeje-skocil-do-ledove-vltavy.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/34143/leos-mares-ma-dvojnika!-moniko,-vis,-s-kym-spis?/
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/55369/krasna-liz-hurley-na-dne!-manzela-opustila,-milenec-ji-zradil!/
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6. 3. 2 Morfologické prostředky

Publicistický styl obecně charakterizuje vysoká frekvence obecných i vlastních 

podstatných jmen. Pro větší důraz sdělení se často použije v titulku místo celé věty 

pouze podstatné jméno, popř. se vynechá sloveso, v takovém případě hovoříme o titulku 

statickém (M. Čechová a kol., 2003, s. 232): „Oscarový pár Irglová a Hansard: 

ROZCHOD!“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-

showbiz/108694/oscarovy-par-irglova-a-hansard-rozchod.html, staženo dne                              

14. 2. 2009), „Jan Šťastný z Ordinace: Nevěra manželky“ (dostupné                                         

z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/109005/jan-stastny-z-ordinace-

nevera-manzelky.html, staženo dne 14. 2. 2009). Nelze ale říci, že by jinak nějaký 

slovní druh byl novináři cíleně upřednostňován. „Tak nad tím fakt nepřemýšlím,“ 

odpověděla redaktorka v rozhovoru dne 6. 2. 2009 na dotaz, zda píše text s ohledem na 

zastoupení různých slovních druhů. To záleží spíše na rozsahu zprávy. V krátkých 

zprávách ryze informačního charakteru není dán velký prostor takovým slovním 

druhům, které by zprávu rozvíjeli, blíže charakterizovali a upřesňovali okolnosti –

přídavná jména, příslovce. „Frontman skupiny Aerostmith Steven Tyler (60) tvrdí, že 

první sex měl v sedmi letech. Do tajů erotiky ho prý zasvětili v kostele!“ (Blesk, č. 18, 

18, s. 14) V textu je nadměrný podíl podstatných jmen, dále se objevují slovesa, 

číslovky, předložky, jedno zájmeno, spojka a částice „prý“. Modální částice (prý, 

pravděpodobně, asi, snad, nejspíš atd.) v textu vytváří prostor pro spekulace, dohady               

a zároveň má publicista díky nim možnost informaci později bez následků popřít nebo 

se ke zprávě vrátit, přidávat podrobnosti a další informace. Modální částice se využívají 

právě v bulvárních médiích pro šíření drbů, polopravd a neověřených zpráv: „Miss 

Lutovská prý byla na potratu!“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-

domaci-showbiz/111610/miss-lutovska-pry-byla-na-potratu.html, staženo dne 14. 6. 

2009), „Další útok na Mareše: Byl prý nevěrný den po svatbě!“ (dostupné                             

z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/116556/dalsi-utok-na-marese-

byl-pry-neverny-den-po-svatbe.html, staženo dne 14. 6. 2009), „Její ňadra jsou k vidění 

kdykoli a kdekoli. Snad jen v oblíbeném pánském časopise je pánové neuvidí.“ 

(dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/55148/kdy-hanychova-ukazuje-

prsa?-na-vecirku-ano,-v-magazinu-pro-pany-ne!, staženo dne 27. 12. 2010), „Americká 

zpěvačka Pink (31) je nejspíš těhotná.“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/108694/oscarovy-par-irglova-a-hansard-rozchod.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/109005/jan-stastny-z-ordinace-nevera-manzelky.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/111610/miss-lutovska-pry-byla-na-potratu.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/111610/miss-lutovska-pry-byla-na-potratu.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/116556/dalsi-utok-na-marese-byl-pry-neverny-den-po-svatbe.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/55148/kdy-hanychova-ukazuje-prsa?-na-vecirku-ano,-v-magazinu-pro-pany-ne
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/108694/oscarovy-par-irglova-a-hansard-rozchod.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/109005/jan-stastny-z-ordinace-nevera-manzelky.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/111610/miss-lutovska-pry-byla-na-potratu.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/116556/dalsi-utok-na-marese-byl-pry-neverny-den-po-svatbe.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/55148/kdy-hanychova-ukazuje-prsa?-na-vecirku-ano,-v-magazinu-pro-pany-ne
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http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/54029/pink-je-v-tom?!, staženo dne 27. 12. 

2010)

Bulvární novináři neposkytují pouze informace o dění ve společnosti, ale mají 

tendenci toto dění i hodnotit a komentovat. Nejedná se ale o subjektivní hodnocení 

novináře, ale o snahu veškeré informace vystupňovat, ať už pozitivním či negativním 

směrem, aby byly pro čtenáře lákavější. Tuto hodnotící funkci mají podstatná jména, 

přídavná jména a příslovce. „Hodnocením se vyznačuje, zda objekt, čin, vztah, 

vlastnost, popř. celá situace jsou dobré či špatné, žádoucí či nežádoucí, hodné chvály či 

odsouzení, zda jsou krásné a milé, příjemné nebo naopak ošklivé, nemilé, nepříjemné.“ 

(J. V. Bečka, 1986, s. 22) Např. „chlípná učitelka“ (Blesk, č. 18, 18, s. 1), „TOP10 -

Největší mrcha showbyzu“ (dostupné z 

http://sip.denik.cz/zpravy/brozova_top1020071218.html, staženo dne 14. 2. 2008), „To 

je štěstí! Oblíbená herečka Alena Antalová (32) porodila v brněnské porodnici holčičku 

Alenku.“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity/36208/ma-dceru.html, 

staženo dne 8. 9. 2010), „Kocáb štědře vyplatil manželku! Je milionářka!“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/139023/kocab-stedre-vyplatil-

manzelku-je-milionarka.html, staženo dne 8. 9. 2010). Hodnocení se netýkají pouze 

samotných osob, ale také nejrůznějších situací, které jsou komentovány slovy jako 

zrada, lež, podvod, štěstí, zázrak atd.

Běžně se v bulvárních médiích vyskytují chybné koncovky slov, např. u číslovky 

„dva“, kdy se jedná o projev hyperkorektnosti: „Populární snowboarďák si totiž vyrazil 

se dvěmi mladičkými slečnami...“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/13290/madl-randi-s-pubertackami, staženo dne 

14. 2. 2009), „Potkali se před devatenácti lety a před dvěmi měsíci uzavřeli registrované 

partnerství...“ (dostupné                                                                                            z 

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/6456/manzele-pavel-vitek-&-janis-sidovsky:-

mrkli-jsme-na-sebe-a-od-te-doby...litame-v-oblacich!, staženo dne 14. 2. 2009). 

Mnohdy se také setkáme s nesprávnými tvary ohebných slovních druhů: „Hudebník 

svoji nezodpovědností ohrozil i své dva syny, které jeli s ním.“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/zajimavosti/55040/%C2%BBsikula%C2%AB-nick-cave:-

narazil-autem-do-kamery-mereni-rychlosti!/, staženo dne 28. 12. 2010). K dalším 

http://sip.denik.cz/zpravy/brozova_top1020071218.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/139023/kocab-stedre-vyplatil-manzelku-je-milionarka.html
http://www.ahaonline.cz/cz/zajimavosti/55040/%C2%BBsikula%C2%AB-nick-cave:-narazil-autem-do-kamery-mereni-rychlosti!/
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/54029/pink-je-v-tom
http://sip.denik.cz/zpravy/brozova_top1020071218.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity/36208/ma-dceru.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/139023/kocab-stedre-vyplatil-manzelku-je-milionarka.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/13290/madl-randi-s-pubertackami
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/6456/manzele-pavel-vitek-&-janis-sidovsky:-mrkli-jsme-na-sebe-a-od-te-doby...litame-v-oblacich
http://www.ahaonline.cz/cz/zajimavosti/55040/%C2%BBsikula%C2%AB-nick-cave:-narazil-autem-do-kamery-mereni-rychlosti!/
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častým jevům patří chybné užití koncovky „-ej“ u tvarů přídavných jmen (milej, 

hezkej). Často se tyto chybné tvary vyskytují v přímé řeči: „On je ještě mladej kluk!“ 

(dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/sport/fotbal/31706/tomas-necid:-lita-v-

oblacich?!-, staženo dne 14. 2. 2009), v takovém případě se buď jedná o doslovný 

přepis řeči, nebo o záměrné použití chybné koncovky, která má navodit ráz mluvenosti 

a autentičnosti.

6. 3. 3 Lexikální prostředky

U bulvárních textů je kladen důraz na nenáročnost a srozumitelnost. V článcích se 

nevyskytují historismy, archaismy, dialektismy, opouští se od odborných termínů. 

Naopak se používají neologismy i okazionalismy – „příležitostné neologismy, které (na 

rozdíl od vlastních neologismů) obvykle nemají možnost včlenit se do lexikálního 

systému nebo ji mají malou“ ( V. Staněk, 2002, s. 57), dále módní výrazy, slova přejatá 

z cizích jazyků či cizojazyčné výrazy. U některých lexémů cizí původ již nepociťujeme, 

u jiných je patrný na první pohled, neboť grafická stránka těchto slov si většinou 

zachovává svou původní podobu, slova nejsou adaptovaná, ale začlenila se do českého 

jazyka a běžní uživatelé jim již rozumí, aniž by museli umět komunikovat v jazyce, ze 

kterého tato slova pochází. Nejčastěji se v médiích setkáme s anglicismy. „Love story 

Topolánek a Talmanová – ODHALENÍ!“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/z-

domova/22678/love-story-topolanek-a-talmanova---odhaleni!, staženo dne 14. 2. 2009), 

„Casting České Miss - Přihlásila se i Střihavkova dcera!“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/54486/casting-ceske-miss---prihlasila-se-i-

strihavkova-dcera!, staženo dne 27. 12. 2010), „Fotbalová megastar Wayne Rooney v 

Praze! Slepuje manželství?“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/sport/52562/fotbalova-megastar-wayne-rooney-v-praze!-

slepuje-manzelstvi?, staženo dne 27. 12. 2010). Často pozorujeme kompozita, jejichž 

první část tvoří slovo „super“, nebo slova s prefixem ex- (D. Svobodová, 1996, s. 101): 

„Zpívající superhvězda Beyonce Knowlesová...“ (dostupné z

http://www.blesk.cz/clanek/pro-muze-sex-a-tabu/18854/beyonce-ma-novou-

kolekci.html, staženo dne 9. 4. 2011), „Z malé Ginny z Harryho Pottera je superkočka!“ 

(dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/bijak-filmove-hvezdy/151309/z-male-ginny-z-

http://www.ahaonline.cz/cz/z-domova/22678/love-story-topolanek-a-talmanova---odhaleni
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/54486/casting-ceske-miss---prihlasila-se-i-strihavkova-dcera
http://www.ahaonline.cz/cz/sport/52562/fotbalova-megastar-wayne-rooney-v-praze!-slepuje-manzelstvi
http://www.blesk.cz/clanek/pro-muze-sex-a-tabu/18854/beyonce-ma-novou-kolekci.html
http://www.ahaonline.cz/cz/sport/fotbal/31706/tomas-necid:-lita-v-oblacich?!-
http://www.ahaonline.cz/cz/z-domova/22678/love-story-topolanek-a-talmanova---odhaleni
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/54486/casting-ceske-miss---prihlasila-se-i-strihavkova-dcera
http://www.ahaonline.cz/cz/sport/52562/fotbalova-megastar-wayne-rooney-v-praze!-slepuje-manzelstvi
http://www.blesk.cz/clanek/pro-muze-sex-a-tabu/18854/beyonce-ma-novou-kolekci.html
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harryho-pottera-je-superkocka.html, staženo dne 9. 4. 2011), „Expřítelkyně Gibsona: 

Bil mě i při sexu!“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/bijak-filmove-

hvezdy/147257/expritelkyne-gibsona-bil-me-i-pri-sexu.html, staženo dne 9. 4. 2011),

„Expartner Dary Rolins (38) Matěj Homola (37) z kapely Wohnout...“ (dostupné z

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/150756/wohnout-homola-maka-

jako-delnik.html, staženo dne 9. 4. 2011). „Výskyt velkého množství anglických 

kompozit v české publicistice lze v převážné většině případů zdůvodnit nesnadností 

nalézt či nově vytvořit vhodný jednoslovný domácí ekvivalent... Existuje však i celá 

řada takových kompozit, která svůj ekvivalent v češtině mají a jejichž užití lze pak často 

vysvětlit pouze snahou o modernost a mezinárodnost vyjadřování.“ (D. Svobodová, 

1999, s. 122)

Bulvární články jsou často zpestřeny sociolektismy, které dodávají textu neformální 

charakter. Ovšem platí, že text lze zpestřit jen tak, aby nebylo narušeno pochopení 

textu: „Kérku Martina Hanzala nepřehlédnete“ (dostupné                                                         

z http://www.ahaonline.cz/cz/sport/hokej/26153/hanzalova-kerka---a-nezmizi,-a-

nezmizi%85, staženo dne 14. 2. 2009), „Španěl Fernando Verdasco jej poslal domů               

s dvěma potupnými kanáry.“ (dostupné                                                  

z http://www.ahaonline.cz/cz/sport/tenis/33720/radek-stepanek:--dva-kanari-a-odchod!, 

staženo dne 14. 2. 2009), 

Vedle neutrální slov bulvár využívá výrazy s příznakem expresivnosti, ať už se jedná                

o kladně či záporně zabarvená slova, jako např. „Lucka v šoku: Plekanec je prý ženatý a 

má fakana!“ (dostupné z http://www.superspy.cz/celebrity/nestastne-hvezdy/3306-

lucka-v-soku-plekanec-je-pry-zenaty-ma-fakana, staženo dne 20. 5. 2011).

Ke kladně zabarveným výrazům patří nejrůznější zdrobněliny, jako např. „Roman 

Tříska radil Ivetě Bartošové: Dopřej si sexík!“ (dostupné                                                            

z http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/25623/roman-triska-radil-ivete-bartosove:-

doprej-si-sexik!, staženo dne 17. 2. 2009), „Faltýnová poprvé od porodu v prádle: 

Zadeček k nakousnutí!“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-

celebrity/146363/faltynova-poprve-od-porodu-v-pradle-zadecek-k-nakousnuti.html, 

staženo dne 27. 12. 2010), „Kocurová: Luxusní prádélko potěší“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-zajimavosti/13306/kocurova-luxusni-pradelko-

http://www.blesk.cz/clanek/bijak-filmove-hvezdy/147257/expritelkyne-gibsona-bil-me-i-pri-sexu.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/150756/wohnout-homola-maka-jako-delnik.html
http://www.ahaonline.cz/cz/sport/hokej/26153/hanzalova-kerka---a-nezmizi,-a-nezmizi%85
http://www.superspy.cz/celebrity/nestastne-hvezdy/3306-lucka-v-soku-plekanec-je-pry-zenaty-ma-fakana
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/25623/roman-triska-radil-ivete-bartosove:-doprej-si-sexik
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/146363/faltynova-poprve-od-porodu-v-pradle-zadecek-k-nakousnuti.html
http://www.blesk.cz/clanek/bijak-filmove-hvezdy/151309/z-male-ginny-z-harryho-pottera-je-superkocka.html
http://www.blesk.cz/clanek/bijak-filmove-hvezdy/151309/z-male-ginny-z-harryho-pottera-je-superkocka.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/150756/wohnout-homola-maka-jako-delnik.html
http://www.ahaonline.cz/cz/sport/hokej/26153/hanzalova-kerka---a-nezmizi,-a-nezmizi%85
http://www.ahaonline.cz/cz/sport/tenis/33720/radek-stepanek:--dva-kanari-a-odchod
http://www.superspy.cz/celebrity/nestastne-hvezdy/3306-lucka-v-soku-plekanec-je-pry-zenaty-ma-fakana
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/25623/roman-triska-radil-ivete-bartosove:-doprej-si-sexik
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/146363/faltynova-poprve-od-porodu-v-pradle-zadecek-k-nakousnuti.html
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potesi.html, staženo dne 27. 12. 2010), eufemismy a hypokoristika, která jsou účinným 

prostředkem, jak přiblížit populární osobnost čtenáři (např. Jirka Paroubek, Míša 

Ochotská). 

Někdy se lze setkat v bulvárním textu i s užitím přezdívky, a to zejména u sportovců, 

jejichž přezdívka, kterou užívají mezi lidmi ve své profesi, je veřejně známá. Kromě 

přebírání již vytvořených přezdívek média také přezdívky hvězdám dávají. Přezdívka 

vyjadřuje kromě původní funkce hanlivého pojmenování i pozitivní sociální statut 

v nějaké uzavřené formální i neformální skupině. Pokud je v médiích přezdívka užita, 

nejedná se o zesměšnění či negativní stanovisko vůči dané osobě, ale jde o určitou 

familiérnost, přiblížení se hvězdě, vytvoření imaginárního přátelského vztahu ke 

čtenáři: „»Ujfiho« Míša – Miláčku, chceš mě?“ (dostupné z

http://www.ahaonline.cz/cz/sport/fotbal/31345/%C2%BBuj%EF%AC%81ho%C2%AB

-misa---milacku,-chces-me?, staženo dne 14. 2. 2009), „Teď se »Růža« na lavičku vrátil 

a hned se děly velké věci!“ (dostupné                                                                                          

z http://www.ahaonline.cz/cz/sport/hokej/31662/kouzlo-funguje!-cesti-hokejiste-byli-

jediny-gol-od-triumfu-na-karjala-cupu, staženo dne 14. 2. 2009), „»Dominátor« končí“ 

(dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/sport/hokej/27161/%BBdominator%AB-konci, 

staženo dne 15. 2. 2009). 

Vulgární slova se vyskytují v textu ojediněle, jsou součástí přímé řeči: „Brooke Shields 

(42): ‚I já tě mám ráda. Ale jinak jsi úplnej kretén. Napomádovanej prťavej kretén!‘‘ 

(dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/ze-sveta/24470/kyble-hollywoodske-spiny---

nejstavnatejsi-urazky-ve-svetovem-showbyznysu-, staženo dne 24. 4. 2009), „Missky už 

nejsou pipky, jediný blbec jsem já, říká Jan Kraus“ (dostupné                                                        

z http://revue.idnes.cz/missky-uz-nejsou-pipky-jediny-blbec-jsem-ja-rika-jan-kraus-

p3d-/lidicky.asp?c=A090419_233355_lidicky_ved, staženo dne 24. 4. 2009).

Celkem neopodstatněné jsou případy, kdy se novinář rozhodne nezveřejnit celé slovo, 

ale pouze několik počátečních písmen doplněných třemi tečkami nebo místo několika 

písmen uvede hvězdičku: „Petr Zvěřina »z Václaváku«: Říkám to pořád, Vladko je

kre...“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/14916/petr-zverina-%BBz-

vaclavaku%AB:-rikam-to-porad,-vladko-je-kre..., staženo dne 14. 2. 2009), „Režisér na 

Bartošovou: Kam to šlapeš, ty pí...?!“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-

domaci-showbiz/109482/reziser-na-bartosovou-kam-to-slapes-ty-pi.html, staženo dne                        

http://www.ahaonline.cz/cz/sport/fotbal/31345/%C2%BBuj%EF%AC%81ho%C2%AB-misa---milacku,-chces-me
http://www.ahaonline.cz/cz/sport/hokej/31662/kouzlo-funguje!-cesti-hokejiste-byli-jediny-gol-od-triumfu-na-karjala-cupu
http://www.ahaonline.cz/cz/sport/hokej/27161/%BBdominator%AB-konci
http://www.ahaonline.cz/cz/ze-sveta/24470/kyble-hollywoodske-spiny---nejstavnatejsi-urazky-ve-svetovem-showbyznysu-
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/14916/petr-zverina-%BBz-vaclavaku%AB:-rikam-to-porad,-vladko-je-kre
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/109482/reziser-na-bartosovou-kam-to-slapes-ty-pi.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-zajimavosti/13306/kocurova-luxusni-pradelko-potesi.html
http://www.ahaonline.cz/cz/sport/fotbal/31345/%C2%BBuj%EF%AC%81ho%C2%AB-misa---milacku,-chces-me
http://www.ahaonline.cz/cz/sport/hokej/31662/kouzlo-funguje!-cesti-hokejiste-byli-jediny-gol-od-triumfu-na-karjala-cupu
http://www.ahaonline.cz/cz/sport/hokej/27161/%BBdominator%AB-konci
http://www.ahaonline.cz/cz/ze-sveta/24470/kyble-hollywoodske-spiny---nejstavnatejsi-urazky-ve-svetovem-showbyznysu-
http://revue.idnes.cz/missky-uz-nejsou-pipky-jediny-blbec-jsem-ja-rika-jan-kraus-p3d-/lidicky.asp?c=A090419_233355_lidicky_ved
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/14916/petr-zverina-%BBz-vaclavaku%AB:-rikam-to-porad,-vladko-je-kre
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14. 2. 2009), „Uhlíř se rozvedl: Manželka dostane ho**o!“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/146725/uhlir-se-rozvedl-

manzelka-dostane-ho-o.html, staženo dne 27. 12. 2010), „Polívka a Liška: Vykoupali se 

ve sra...ch, kterým říkají "pomeje"“ (dostupné http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-

domaci-celebrity/145526/polivka-a-liska-vykoupali-se-ve-sra-ch-kterym-rikaji-

pomeje.html, staženo dne 27. 12. 2010).

Kvůli požadavku na rychlost uveřejnění zprávy, větší tempo (jak u mluveného slova, 

tak při četbě) se lze často setkat s univerbizací slov: „ROSENBERG VE VAZBĚ! Jeho 

dítě skončilo v kojeňáku!“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/z-

domova/18924/rosenberg-ve-vazbe!-jeho-dite-skoncilo-v-kojenaku!, staženo dne               

14. 2. 2009). Zajímavé je spojení jmen Brada Pitta a Angeliny Jolie, které bylo užito 

v deníku Blesk: „Je pravda, že poslední měsíce to mezi „Brangelinou“ pořádně 

skřípalo“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-zahranicni-

showbiz/114061/magazin-in-touch-sokuje-brad-pitt-opustil-angelinu.html, staženo dne 

25. 4. 2009). Zde byl výraz použit místo užití obou jmen celebrit a vyjadřuje vztah 

Brada Pitta a Angeliny Jolie. Tento výraz slouží jako přezdívka hereckého páru 

v showbyznysu a pomáhá i novinářům při snaze dodat textu potřebný spád: „Jednička 

Hollywoodu? Brangelina!“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-zahranicni-

showbiz/99303/jednicka-hollywoodu-brangelina.html, staženo dne 25. 4. 2009),  

„Brangelina prodala dům v New Orleans“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-zahranicni-showbiz/92741/brangelina-prodala-

dum-v-new-orleans.html, staženo dne 25. 4. 2009) – při užití tohoto spojení se o 

hvězdách píše v jednotném čísle, předpokládá se znalost čtenářů a přehled o dění 

v showbyznysu.

Bulvár klade velký důraz na emoce: „Šéfové na nás hodně tlačí, abychom každou 

zprávu co nejvíce emotivně vyhrotili. Toto pravidlo platí u výběru fotek, u videa, ale                 

i při psaní textů, kdy se člověk musí nejvíc zaměřit na titulek. Používají se slova jako 

tragédie, šok, otřesné, hrůza, skandál apod.“ (Z rozhovoru dne 6. 2. 2009) Velice 

osvědčené slovo, které stoprocentně upoutá pozornost, je sex. Emoce ale vzbuzují                     

i výrazy jako pláč, slzy, smutek, smrt, smích, štěstí.

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/146725/uhlir-se-rozvedl-manzelka-dostane-ho-o.html
http://www.ahaonline.cz/cz/z-domova/18924/rosenberg-ve-vazbe!-jeho-dite-skoncilo-v-kojenaku
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-zahranicni-showbiz/114061/magazin-in-touch-sokuje-brad-pitt-opustil-angelinu.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-zahranicni-showbiz/99303/jednicka-hollywoodu-brangelina.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-zahranicni-showbiz/92741/brangelina-prodala-dum-v-new-orleans.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/146725/uhlir-se-rozvedl-manzelka-dostane-ho-o.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/145526/polivka-a-liska-vykoupali-se-ve-sra-ch-kterym-rikaji-pomeje.html
http://www.ahaonline.cz/cz/z-domova/18924/rosenberg-ve-vazbe!-jeho-dite-skoncilo-v-kojenaku
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-zahranicni-showbiz/114061/magazin-in-touch-sokuje-brad-pitt-opustil-angelinu.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-zahranicni-showbiz/99303/jednicka-hollywoodu-brangelina.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-zahranicni-showbiz/92741/brangelina-prodala-dum-v-new-orleans.html
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V publicistickém stylu se často vyskytují obrazná pojmenování, ta plní „nejen svou 

funkci informativní, ale poutají čtenářskou pozornost a dodávají jazykovému projevu 

živosti a naléhavosti. Jimi obohacené sdělení pak bývá emocionálnější, procítěnější.“ 

(M. Čechová a kol., 2003, s. 214) Pro oživení textu se v publicistickém stylu užívá

zejména metafora, metonymie či personifikace: „Ochotská zůstává! A z Vás někdo 

poletí...“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-

showbiz/113852/ochotska-zustava-a-z-vas-nekdo-poleti.html, staženo dne 24. 4. 2009), 

„Jurinová rozcupovala Borhyovou: Nemoderuj!“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/113759/jurinova-rozcupovala-

borhyovou-nemoderuj.html, staženo dne 24. 4. 2009), „Ben Cristovao vyfoukl hit 

Rytmusovi!“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-

celebrity/146623/ben-cristovao-vyfoukl-hit-rytmusovi.html, staženo dne 27. 12. 2010), 

„Nova vzala Rolins Slavíka: To jim neprojde!“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/144834/nova-vzala-rolins-

slavika-to-jim-neprojde.html, staženo dne 27. 12. 2010), „Bára Nesvadbová: Utekla jí 

prsa“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/143154/bara-

nesvadbova-utekla-ji-prsa.html, staženo dne 27. 12. 2010), „Nova jen kouká: Mareš jí 

zahýbá s Primou!“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-

celebrity/135549/nova-jen-kouka-mares-ji-zahyba-s-primou.html, staženo dne 31. 12. 

2010), „Bílá ve výprodeji: S cenou šla pod dvě stovky!“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/57131/bila-ve-vyprodeji-s-cenou-sla-pod-

dve-stovky.html, staženo dne 9. 4. 2011).

„Metaforika obrazných vyjádření publicistického stylu nebývá složitá a publicistický 

obraz na rozdíl od metafory umělecké lze vždy v podstatě jednoznačně dešifrovat.“ (M. 

Čechová a kol., 2003, s. 215). Dle Evy Minářové lze na základě obrazných 

pojmenování odhalit i autorův postoj k informacím v textu: „Užitím obrazného 

vyjádření nedochází jen k pouhému konstatování sdělovaného, ale právě 

prostřednictvím obrazů jsou odhaleny i projevy kladného nebo záporného vztahu autora 

k obsahu sdělení a projev nabývá větší působivosti.“ (E. Minářová, 2011, s. 201n)

K metaforám se na svém blogu „Čeština před kamerou“ vyjádřil i jazykový poradce 

zpravodajství České televize Petr Vybíral: „Náš verbální život, naši dennodenní 

komunikaci provázejí metafory – žijeme jimi a užíváme je, aniž bychom si to 

http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/113852/ochotska-zustava-a-z-vas-nekdo-poleti.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/113759/jurinova-rozcupovala-borhyovou-nemoderuj.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/146623/ben-cristovao-vyfoukl-hit-rytmusovi.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/144834/nova-vzala-rolins-slavika-to-jim-neprojde.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/143154/bara-nesvadbova-utekla-ji-prsa.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/135549/nova-jen-kouka-mares-ji-zahyba-s-primou.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/57131/bila-ve-vyprodeji-s-cenou-sla-pod-dve-stovky.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/113852/ochotska-zustava-a-z-vas-nekdo-poleti.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/113759/jurinova-rozcupovala-borhyovou-nemoderuj.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/146623/ben-cristovao-vyfoukl-hit-rytmusovi.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/144834/nova-vzala-rolins-slavika-to-jim-neprojde.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/143154/bara-nesvadbova-utekla-ji-prsa.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/135549/nova-jen-kouka-mares-ji-zahyba-s-primou.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/57131/bila-ve-vyprodeji-s-cenou-sla-pod-dve-stovky.html
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uvědomovali (zvedla se mi nálada, rozmetal mě svými argumenty). Superstar je taky 

typem metafory – dřív jsme my Češi měli své hvězdy. Tak se označovali zcela 

výjimeční umělci. Hvězdou se ale postupně stával každý, o kom se psalo. Původní 

význam tohoto slova se v češtině natolik vyprázdnil, že se ho spíš frázovitě začalo 

užívat pro označení víceméně průměrných herců i zpěváků. A tuhle sémantickou erozi 

(významové rozmělnění) se podařilo zastavit anglickým slovem star. Anglické star je 

dneska už víc než česká hvězda. Obě sice září na nebi tím, co umějí nebo by umět měly, 

ale star jakoby jasněji, intenzivněji. A protože české hvězdy už nemají své šlágry, ale 

hity, nemůžou si vystačit ani s oním prostým hvězda. Původní význam slova se tak 

podařilo vystihnout/vrátit už ne díky jinému slovu českému, ale anglickému. Nic proti 

tomu – jenže ono ale i to anglické slovo star v češtině natolik degenerovalo (inflačně se 

ho užívá dnes pro označení každého, kdo zazpívá a jehož fotku otiskne, většinou na 

objednávku, bulvár), že přestalo stačit a muselo se „vymyslet” slovo o třídu vyšší. A tak 

byla superstar na světě.“ (Dostupné z http://www.ct24.cz/blogy/cestina-pred-

kamerou/28183-cestina-pred-kamerou-2/, staženo dne 17. 2. 2009) Dovolujeme si 

s tímto názorem nesouhlasit, neboť významový rozdíl mezi českým slovem hvězda                   

a jeho anglickým ekvivalentem nepociťujeme. Oba výrazy slouží pro označení celebrit, 

stejně tak jako výraz superstar. Média celebrity netřídí na hvězdy, star či superstar, 

nelze proto tvrdit, že superstar je „slovo o třídu vyšší“. V českém prostředí je označení 

superstar spojeno s účastníky hudební soutěže Česko hledá superstar. Ani účast 

v soutěži a užívání titulu superstar nedokázalo mnohé z nich výrazněji prosadit 

v českém showbyznysu a stát se populárnějšími než jiné hvězdy.

Velice častým jevem je publicistická frazeologie. „Frazeologické obraty jsou spojení 

slov vytvářejících jeden významový celek vstupující do věty jako pojmenovávací 

jednotka“ (J. V. Bečka, 1986, s. 28): „Jasné jako facka, odfoukne si a jde do toho 

znovu.“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/sport/fotbal/14992/pavel-nedved-

nekonci!-v-juventusu-bude-hrat-dal!, staženo dne 15. 2. 2009), „Kateřina Emmons 

hodila flintu do žita – Nevyspím se už teď“ (dostupné                               

z http://www.ahaonline.cz/cz/sport/34464/katerina-emmons-hodila-%EF%AC%82intu-

do-zita---nevyspim-se-uz-ted/, staženo dne 22. 2. 2009), „Kvůli ní mají tichou 

domácnost“ (Blesk, č. 60, 17, s. 2n), „Krainová: Utrhla se od plotny! V luxusním 

http://www.ct24.cz/blogy/cestina-pred-kamerou/28183-cestina-pred-kamerou-2/
http://www.ahaonline.cz/cz/sport/fotbal/14992/pavel-nedved-nekonci!-v-juventusu-bude-hrat-dal
http://www.ahaonline.cz/cz/sport/34464/katerina-emmons-hodila-%EF%AC%82intu-do-zita---nevyspim-se-uz-ted/
http://www.ct24.cz/blogy/cestina-pred-kamerou/28183-cestina-pred-kamerou-2/
http://www.ahaonline.cz/cz/sport/fotbal/14992/pavel-nedved-nekonci!-v-juventusu-bude-hrat-dal
http://www.ahaonline.cz/cz/sport/34464/katerina-emmons-hodila-%EF%AC%82intu-do-zita---nevyspim-se-uz-ted/
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svetru“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-

celebrity/146269/krainova-utrhla-se-od-plotny-v-luxusnim-svetru.html, staženo dne 27. 

12. 2010), „Zawadská: Utekla jsem hrobníkovi z lopaty“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/146216/zawadska-utekla-jsem-

hrobnikovi-z-lopaty.html, staženo dne 27. 12. 2010).

Problémem v českých médiích jsou ženská příjmení zahraničních političek, sportovkyň 

a uměleckých hvězd. Otázka přechylování čas od času vyvolává diskuze, Petr Vybíral 

říká: „Odmítáním -ová bychom si v češtině vytvořili – zcela zbytečně a nelogicky –

nekonečnou skupinu nesklonných ženských příjmení. Čeština je přitom jazyk, který má 

z těch slovanských nejrozvinutější flexi (ohýbání) a my bychom jí uměle vytvářeli něco, 

co jí je – hlavně v mluvené řeči – poměrně cizí“ (dostupné z 

http://www.ct24.cz/blogy/cestina-pred-kamerou/26465-cestina-pred-kamerou-86/,

staženo dne 21. 2. 2009). 

Bulvární média ženská příjmení cizího původu většinou nepřechylují: „Princezna 

Shiloh Jolie-Pitt“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/ze-sveta/34427/princezna-

shiloh-jolie-pitt:-oci-po-tatovi,-pusa-po-mame/, staženo dne 21. 2. 2009), „Pamela 

Anderson – Páni, to je zadeček! Co na tom, že jí je 41 let...“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/ze-sveta/34396/pamela-anderson---pani,-to-je-zadecek!-co-

na-tom,-ze-ji-je-41-let.../, staženo dne 21. 2. 2009), „Heidi Klum: Proč ji nikdo nechce? 

Prý je malá, tlustá a má příliš velká prsa...“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/ze-

sveta/34367/heidi-klum:-proc-ji-nikdo-nechce?-pry-je-mala,-tlusta-a-ma-prilis-velka-

prsa.../, staženo dne 21. 2. 2009), „Tori Spelling odhalila své příšerné silikony“ 

(dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-zahranicni-celebrity/151353/tori-

spelling-odhalila-sve-priserne-silikony.html, staženo dne 9. 4. 2011)

V únoru 2009 vzbudila otázka přechylování opět pozornost. Mistrovství světa                        

v klasickém lyžování v Liberci spolukomentovala také Zuzana Kocumová. Spolupráce 

s ní byla ukončena proto, že nepřechylovala příjmení závodnic. O této kauze 

informovala snad všechna média: „Televize zakázala Kocumové komentovat. Říkala 

ženská jména bez -ová na konci“ (dostupné z http://sport.ihned.cz/c1-34853720, staženo 

dne 28. 2. 2009), „LN: Neříkala -ová, dostala od ČT padáka“ (dostupné                        z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/146269/krainova-utrhla-se-od-plotny-v-luxusnim-svetru.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/146216/zawadska-utekla-jsem-hrobnikovi-z-lopaty.html
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3962899275&to=http%3a%2f%2fwww%2eahaonline%2ecz%2fcz%2fze%2dsveta%2f34427%2fprincezna%2dshiloh%2djolie%2dpitt%3a%2doci%2dpo%2dtatovi%2c%2dpusa%2dpo%2dmame%2f%2c
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-zahranicni-celebrity/151353/tori-spelling-odhalila-sve-priserne-silikony.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/146269/krainova-utrhla-se-od-plotny-v-luxusnim-svetru.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/146216/zawadska-utekla-jsem-hrobnikovi-z-lopaty.html
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3962899275&to=http%3a%2f%2fwww%2ect24%2ecz%2fblogy%2fcestina%2dpred%2dkamerou%2f26465%2dcestina%2dpred%2dkamerou%2d86%2f%2c
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3962899275&to=http%3a%2f%2fwww%2eahaonline%2ecz%2fcz%2fze%2dsveta%2f34427%2fprincezna%2dshiloh%2djolie%2dpitt%3a%2doci%2dpo%2dtatovi%2c%2dpusa%2dpo%2dmame%2f%2c
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3962899275&to=http%3a%2f%2fwww%2eahaonline%2ecz%2fcz%2fze%2dsveta%2f34396%2fpamela%2danderson%2d%2d%2dpani%2c%2dto%2dje%2dzadecek
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3962899275&to=http%3a%2f%2fwww%2eahaonline%2ecz%2fcz%2fze%2dsveta%2f34367%2fheidi%2dklum%3a%2dproc%2dji%2dnikdo%2dnechce%3f%2dpry%2dje%2dmala%2c%2dtlusta%2da%2dma%2dprilis%2dvelka%2dprsa%2e%2e%2e%2f%2c
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-zahranicni-celebrity/151353/tori-spelling-odhalila-sve-priserne-silikony.html
http://sport.ihned.cz/c1-34853720
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http://www.lidovky.cz/ln-televize-vyhodila-komentatorku-neprechylovala-jmena-pkl-

/ln-media.asp?c=A090226_145616_ln-media_hrn, staženo dne 28. 2. 2009), 

„Kocumová nepřechylovala příjmení, ČT ji odstavila ze šampionátu“ (dostupné                             

z http://zpravy.idnes.cz/kocumova-neprechylovala-prijmeni-ct-ji-odstavila-ze-

sampionatu-pwh-/media.asp?c=A090226_155722_media_pei, staženo dne 28. 2. 2009), 

„Ota Černý: Vyhodil komentátorku kvůli koncovce -ová!“ (dostupné                                          

z http://www.blesk.cz/clanek/sport-bulvar/109936/ota-cerny-vyhodil-komentatorku-

kvuli-koncovce-ova.html, staženo dne 28. 2. 2009).

Tento incident vyvolal debatu, zda přechylovat, či nikoliv. „Zastánci přechylování, jako 

je třeba šéf sportu v České televizi Ota Černý, říkají, že je prostě vlastností češtiny, 

národní identitou. Nelíbí se jim, že v globálním světě stále více Čechů na koncovku 

zapomíná... Kritici přechylování, jako je televizní spolukomentátorka Zuzana 

Kocumová, namítají, že ženám cizích národností pokřivujeme jména vnucováním 

vlastních koncovek. Ti nejradikálnější si dokonce myslí, že koncovka -ová není ničím 

jiným než neslušným vyjádřením toho, jak si drsný chlap křehkou ženu přivlastňuje 

jako majetek. Neboli že paní Nováková je vlastnictvím pana Nováka.“ (Dostupné                     

z http://zpravy.idnes.cz/prechylovani-zenskych-jmen-hrozi-hillary-clinton-i-piafova-

pqa-/domaci.asp?c=A090227_220955_domaci_dp, staženo dne 1. 3. 2009)

Mnohým lidem se nelíbilo, jak tvrdý dopad může mít nepřechylování na České televizi. 

Aby pan Černý odvrátil silné tlaky veřejnosti a zmírnil tak negativní image, kterou 

veřejnoprávní televizi vytvořil, Zuzaně Kocumové se omluvil a nabídl 

spolukomentování závodu mužů.

6. 3. 4 Syntaktické prostředky

Články v bulváru neobsahují dlouhá souvětí nebo složité větné konstrukce. Přednost je 

dána kratším větným celkům, které usnadňují recepci textu. Vedle jednoduchých 

dvojčlenných vět se užívají i souvětí, ale spíše souvětí podřadná, kdy je jedna hlavní 

věta rozvíjena jednou, nanejvýš dvěma vedlejšími větami.

Hlavně v titulcích není často respektována valence sloves, dochází tak k modifikaci 

větné struktury: „Šimůnek se dočkal“ (Blesk, č. 231, 16, s. 21) – dočkal koho, čeho?, 

„Janda se bojí“ (Blesk, č. 34, 17, s. 10) – bojí se koho, čeho? Informace v titulku chybí 

http://www.blesk.cz/clanek/sport-bulvar/109936/ota-cerny-vyhodil-komentatorku-kvuli-koncovce-ova.html
http://ad2.billboard.cz/extra/takeit/takeit_redirect.bb?idpool=8591232&idserver=32210&idsekce=1&idpozice=1&typbanneru=32&idadword=465&idproduct=2685427&idclient=27574164
http://ad2.billboard.cz/extra/takeit/takeit_redirect.bb?idpool=8628547&idserver=32210&idsekce=1&idpozice=1&typbanneru=32&idadword=2920&idproduct=2755041&idclient=27884821
http://ad2.billboard.cz/extra/takeit/takeit_redirect.bb?idpool=9477071&idserver=32210&idsekce=1&idpozice=1&typbanneru=32&idadword=11&idproduct=2693770&idclient=11101122
http://www.lidovky.cz/ln-televize-vyhodila-komentatorku-neprechylovala-jmena-pkl-/ln-media.asp?c=A090226_145616_ln-media_hrn
http://zpravy.idnes.cz/kocumova-neprechylovala-prijmeni-ct-ji-odstavila-ze-sampionatu-pwh-/media.asp?c=A090226_155722_media_pei
http://www.blesk.cz/clanek/sport-bulvar/109936/ota-cerny-vyhodil-komentatorku-kvuli-koncovce-ova.html
http://zpravy.idnes.cz/prechylovani-zenskych-jmen-hrozi-hillary-clinton-i-piafova-pqa-/domaci.asp?c=A090227_220955_domaci_dp
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záměrně, aby byl čtenář donucen si noviny či časopis koupit a odpověď vyhledat 

v článku. 

Zejména titulky jsou psány formou řečnických otázek, které vytvářejí prostor                            

pro spekulace a nepodložené domněnky: „Agáta Hanychová má nového chlapa! Na jak 

dlouho?“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-

showbiz/113908/agata-hanychova-ma-noveho-chlapa-na-jak-dlouho.html, staženo dne 

26. 4. 2009), „Barbara a Červín: Dají se dohromady kvůli dceři?“ (dostupné                              

z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/113764/barbara-a-cervin-daji-

se-dohromady-kvuli-dceri.html, staženo dne 26. 4. 2009); nebo otázek, na které novinář 

následně odpoví v textu: „Kam se poděli vítězové SuperStar?“ (dostupné                              

z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/114114/kam-se-podeli-

vitezove-superstar.html, staženo dne 26. 4. 2009), „Nová Dáša Havlová: Kam zmizely 

její vrásky?“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/36311/nova-dasa-

havlova:-kam-zmizely-jeji-vrasky?/, staženo dne 26. 4. 2009).

Díky grafické podobě jsou často titulky rozděleny tak, že na první pohled vynikne 

pouze část věty, někdy jedno slovo, např. v titulku „Paroubkův přítel postřelen!“ (Blesk,  

č. 42, 17, s. 1) je slovo „postřelen“ psáno většími písmeny, navíc s velkým písmenem 

na začátku slova. Jisté dramatičnosti a spádu lze docílit také vynecháním přísudku: 

„Bartošová v porodnici. Umělé oplodnění!“ (nedělní Blesk, č. 7, 18, s. 1), „Sexy 

macecha Langmannová: Dítě ve 22!“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-

domaci-showbiz/109776/sexy-macecha-langmannova-dite-ve-22.html, staženo dne                   

15. 2. 2009), „Adamovská a John: Válka o majetek“ (dostupné                                                  

z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/109642/adamovska-a-john-

valka-o-majetek.html, staženo dne 15. 2. 2009).

Z hlediska komunikačních funkcí lze výpovědi ve zpracovávaných textech o 

celebritách zařadit nejen k asertivní třídě. Výpovědi asertivní třídy komunikačních 

funkcí jsou tvořeny s cílem informovat čtenáře o skutečnostech ze života hvězd. 

Součástí článku může být také anketa či výzva určená čtenářům, tu bychom pak 

z hlediska komunikačních funkcí řadili k funkci direktivní: „Zvolte sexy pár roku 2009! 

FINÁLE“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/37391/zvolte-sexy-par-

http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/113908/agata-hanychova-ma-noveho-chlapa-na-jak-dlouho.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/113764/barbara-a-cervin-daji-se-dohromady-kvuli-dceri.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/114114/kam-se-podeli-vitezove-superstar.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/36311/nova-dasa-havlova:-kam-zmizely-jeji-vrasky?/
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/109776/sexy-macecha-langmannova-dite-ve-22.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/109642/adamovska-a-john-valka-o-majetek.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/113764/barbara-a-cervin-daji-se-dohromady-kvuli-dceri.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/114114/kam-se-podeli-vitezove-superstar.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/36311/nova-dasa-havlova:-kam-zmizely-jeji-vrasky?/
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/109776/sexy-macecha-langmannova-dite-ve-22.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/109642/adamovska-a-john-valka-o-majetek.html
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roku-2009-finale/, staženo dne 13. 6. 2009), „V čem má Iveta gratulovat Karlovi?

Oblékněte Bartošovou na Gottovy narozeniny!“ (Dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-70-narozeniny-karla-gotta/116158/obleknete-

bartosovou-na-gottovy-narozeniny.html, staženo dne 13. 6. 2009). 

Různé třídy komunikačních funkcí mohou představovat samostatné titulky, ale je velice 

nepravděpodobné, že by taková výpověď byla tvořena záměrně s touto funkcí, jedná se 

jen o určitou strategii upoutání zájmu a pozornosti. Výpověď v titulku tak může mít 

komunikační funkci interogativní: „S kým chodila Michelle Obama před Barackem?“ 

(dostupné z  http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-domaci-politika/110685/s-kym-chodila-

michelle-obama-pred-barackem.html, staženo dne 3. 1. 2009), „Milenec Vilhelmové 

Dyk na útěku. Trpí snad fóbií?“ (dostupné z http://www.super.cz/clanek/46022-

milenec-vilhelmove-dyk-na-uteku-trpi-snad-fobii.html, staženo dne 9. 4. 2011),

direktivní: „Bolku a ostatní: Trochu na sebe dbejte!“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/113991/bolku-a-ostatni-trochu-

na-sebe-dbejte.html, staženo dne 26. 4. 2009), komisivní: „Kobzanová se vrací: Všem 

se vám ukážu!“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-

showbiz/109108/kobzanova-se-vraci-vsem-se-vam-ukazu.html, staženo dne 3. 1. 2009), 

expresivní: „Andreo, to dítě se vám povedlo!“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/34625/andreo,-to-dite-se-vam-povedlo!/, staženo 

dne 3. 1. 2009).

6. 4 Stylistika bulvárních sdělení týkajících se hvězd

6. 4. 1 Užívání proprií

Publicistické texty často využívají ustálené, rutinní postupy, ale v bulvárních médiích 

nejsou tak striktně dodržovány, texty se snaží být čtivé, mnohdy až autenticky živé.

Vcelku oblíbeným oživením je oslovování známých osobností nabádající k reakci či

odpovědi: „Pane Menzele, Brabec vám ukradl ženu i auto!“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/110262/pane-menzele-brabec-

vam-ukradl-zenu-i-auto.html, staženo dne 24. 2. 2009), „Lucko, koukej – Noid má 

novou holku!“ (dostupné                                               z 

http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-70-narozeniny-karla-gotta/116158/obleknete-bartosovou-na-gottovy-narozeniny.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-domaci-politika/110685/s-kym-chodila-michelle-obama-pred-barackem.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/113991/bolku-a-ostatni-trochu-na-sebe-dbejte.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/109108/kobzanova-se-vraci-vsem-se-vam-ukazu.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/110262/pane-menzele-brabec-vam-ukradl-zenu-i-auto.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/37391/zvolte-sexy-par-roku-2009-finale/
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-70-narozeniny-karla-gotta/116158/obleknete-bartosovou-na-gottovy-narozeniny.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-domaci-politika/110685/s-kym-chodila-michelle-obama-pred-barackem.html
http://www.super.cz/clanek/46022-milenec-vilhelmove-dyk-na-uteku-trpi-snad-fobii.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/113991/bolku-a-ostatni-trochu-na-sebe-dbejte.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/34625/andreo,-to-dite-se-vam-povedlo!/
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/110262/pane-menzele-brabec-vam-ukradl-zenu-i-auto.html
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http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/34237/lucko,-koukej---noid-ma-novou-holku!/, 

staženo dne 24. 2. 2009), „Iveto, brzdi! Tohle už je moc!“ (dostupné                                          

z http://sip.denik.cz/show/iveto-brzdi-tohle-uz-je-moc20090207.html, staženo dne                 

24. 2. 2009), „Kocábe, Lejlo, vy se jich štítíte?“ (dostupné                                   

z http://www.ahaonline.cz/cz/z-domova/34534/kocabe,-lejlo,-vy-se-jich-stitite?/, 

staženo dne 24. 2. 2009). V posledním uvedeném titulku se projevuje odlišné užití jmen 

obou osobností. Zatímco u tehdejšího ministra Michala Kocába je užito příjmení, u jeho 

mluvčí Lejly Abbasové redaktor zvolil křestní jméno. Lze se domnívat, že je to i proto,

že jméno Lejla zní v českém prostředí exoticky a ihned si pod ním čtenář představí 

konkrétní osobu, zatímco u Michala Kocába by užití křestního jména jasnou představu 

nevyvolalo. Oslovování křestním jménem se používá pouze u těch osobností, které se 

v bulváru objevují častěji a jsou čtenářům důvěrně známé – Lucka (Lucie Bílá), Iveta 

(Iveta Bartošová), Leoš (Leoš Mareš), Agáta (Agáta Hanychová). Kromě četnosti 

výskytu zde hraje roli i jedinečnost křestních jmen, mezi celebritami se neobjevuje jiný 

Leoš či Agáta, podobně je to i s Dominikou Mesárošovou. Jde rovněž o jména, která 

nejsou ve světě showbyznysu ani mimo něj příliš běžná. 

Problém nastává v případě častěji užívaných jmen. Pokud je ve výpovědi užito jen 

křestní jméno, může si k němu čtenář zprvu přiřadit jinou osobnost. Příkladem může být 

titulek „Ostříhaná Lucka: Jako z Postřižin!“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/clanek/sport/20638/ostrihana-lucka-jako-z-postrizin.html, 

staženo dne 14. 8. 2011). Jméno Lucie se v českém showbyznysu vyksytuje poměrně 

často (Lucie Bílá, Lucie Vondráčková, Lucie Borhyová atd.), leč v tomto případě se 

informace týkala české tenistky Lucie Šafářové.

V případě párů, kdy je jeden z partnerů slavný, je jeho jméno užíváno i v souvislosti 

s méně známým protějškem (Gottova Ivanka, Leošova Monika, Jágrova Inna atd.).

6. 4. 2 Atributy hvězd

U některých celebrit používají novináři ustálená přízviska. Bulvár přiřazuje celebritám 

přívlastky poměrně často, neboť poslouží k bližší identifikaci osobnosti, k vytvoření 

image a představení určité role. Podle toho, jaké přízvisko celebrita od bulvárních 

novinářů dostane, se zařadí do povědomí čtenářů – rocková babička Tina Turner, král 

popu Michael Jackson, slavice Lucie Bílá, pornokrál Robert Rosenberg, mistr Karel 

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/34237/lucko,-koukej---noid-ma-novou-holku!/
http://sip.denik.cz/show/iveto-brzdi-tohle-uz-je-moc20090207.html
http://www.ahaonline.cz/cz/z-domova/34534/kocabe,-lejlo,-vy-se-jich-stitite?/
http://www.ahaonline.cz/clanek/sport/20638/ostrihana-lucka-jako-z-postrizin.html
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Gott: „Mistr Karel Gott (69) myslí na zadní vrátka“ (dostupné z

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/34014/karel-gott---radeji-dcerku-pojistil, staženo 

dne 1. 3. 2009), „Mistr má co vysvětlovat! Karel Gott (69) při přebírání ceny TýTý 

2008 zapomněl s děkováním na svou rodinu“ (dostupné                                                                                          

z http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/36167/karel-gott-po-vyhlaseni-tyty:-proboha,-

ja-zapomnel-na-ivanku!, staženo dne 29. 4. 2009), božský Karel Gott: „Božský Karel 

(67) se rozčílil a deník Aha! byl u toho!“ (dostupné z

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/12129/gott-se-rozcilil-na-korce!, staženo dne 13. 

6. 2009), „Božský Kája už není k mání“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/showbiz/81685/karel-gott-tajna-svatba-v-las-vegas.html, 

staženo dne 29. 4. 2009), popová princezna Iveta Bartošová: „Popová princezna Iveta 

Bartošová (42), jejíž vnady díky pár kilům navíc utěšeně bují, má novou desku!“ 

(dostupné z

http://ahaonline.cz/cz/spolecnost/31184/comment?module=phorum&action=new, 

staženo dne 13. 6. 2009), paní Jiřina (Jiřina Jirásková): „Tam jí také donesl kytku 

prezident Václav Klaus, po jehož víkendové návštěvě paní Jiřina pookřála“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/96608/jiraskova-do-hrobu-uz-

nepolezu.html, staženo dne 29. 4. 2009) atd. 

Často hvězdy získají přízviska díky svému chování a sebeprezentaci. Díky milostné 

aféře s hercem Jiřím Langmajerem si česká modelka Petra Faltýnová vysloužila image 

nevěrné, sexuchtivé dračice, která se s jedním mužem nespokojí: „Nevěrné modelce 

Petře Faltýnové (30) již začíná docházet, že život je o něčem jiném než o prchavém 

poblouznění.“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/33868/zoufala-

faltynova---utika-od-langmajera?, staženo dne 1. 3. 2009), „Nevěrná Faltýnová: Oškube

prachatého Štekla?“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-

showbiz/107591/neverna-faltynova-oskube-prachateho-stekla.html, staženo dne 1. 3. 

2009).

K dalším patří rebelka Agáta Hanychová: „Rebelka českého showbyznysu Agáta 

Hanychová“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-

showbiz/94512/agata-hanychova-vlasy-ma-az-z-indie.html, staženo dne 3. 1. 2009), 

„Rebelku mezi českými modelkami Agátu Hanychovou provokace baví.“ (dostupné                  

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/36167/karel-gott-po-vyhlaseni-tyty:-proboha,-ja-zapomnel-na-ivanku
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/96608/jiraskova-do-hrobu-uz-nepolezu.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/107591/neverna-faltynova-oskube-prachateho-stekla.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/94512/agata-hanychova-vlasy-ma-az-z-indie.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/34014/karel-gott---radeji-dcerku-pojistil
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/12129/gott-se-rozcilil-na-korce
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz/81685/karel-gott-tajna-svatba-v-las-vegas.html
http://ahaonline.cz/cz/spolecnost/31184/comment?module=phorum&action=new
http://ad2.billboard.cz/extra/takeit/takeit_redirect.bb?idpool=10043067&idserver=33353&idsekce=1&idpozice=1&typbanneru=32&idadword=13201&idproduct=3619471&idclient=49810332
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/96608/jiraskova-do-hrobu-uz-nepolezu.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/33868/zoufala-faltynova---utika-od-langmajera
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/107591/neverna-faltynova-oskube-prachateho-stekla.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/94512/agata-hanychova-vlasy-ma-az-z-indie.html
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z http://www.blesk.cz/clanek/erotika-nahe-celebrity/102591/ceske-bradavky-v-hlavni-

roli.html, staženo dne 3. 1. 2009), „Rebelka Agáta Hanychová (23) a její maminka 

herečka Veronika Žilková (42) jsou na ostří nože.“ (dostupné                                                       

z http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/32582/zilkova-a-hanychova---ostra-hadka-

kvuli-darku!, staženo dne 1. 3. 2009). Agáta Hanychová je také často označována         

za českou Paris Hilton. Srovnávání českých celebrit se zahraničními hvězdami patří 

k osvědčeným postupům novinářů. Ihned tak čtenář dokáže domácí hvězdu zařadit                  

a vybaví se mu žádoucí konotace: „Česká Amy Winehouse? Klára z Toxique!“ 

(dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/110879/ceska-amy-

winehouse-klara-z-toxique.html, staženo dne 7. 3. 2009) – zpěvačka se specifickým 

stylem oblékání, „Mladá topmodelka Hana Jiříčková (16), které se přezdívá česká Kate 

Moss“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/107976/ceska-

kate-moss-ma-svuj-kalendar.html, staženo dne 7. 3. 2009) – velmi štíhlá modelka, 

Richardu Krajčovi přezdívají média český Brad Pitt – lamač dívčích srdcí, pohledný 

muž, přezdívka je to natolik známá, že ji použil i server www.lidovky.cz: „Brad Pitt 

nesmí přibrat“ (dostupné z http://www.lidovky.cz/brad-pitt-nesmi-pribrat-0vw-

/ln_kultura.asp?c=A070413_122836_ln_kultura_hlm, staženo dne 7. 3. 2009). V titulku 

je dokonce uvedeno pouze jméno amerického herce, až podle fotografie Richarda 

Krajča pod titulkem a podle úvodní věty perexu je čtenář informován, o jaké hvězdě 

uvedený text pojednává. O modelce Kláře Medkové a fotbalistovi Radoslavu Kováčovi 

média píší jako o českých Beckhamových: „Již několik let tvoří dokonalý pár právě s 

Radoslavem Kováčem starším. Dokonce se jim díky několika povedeným aktům 

přezdívá Beckhamovi!“ (dostupné z 

http://deniksport.blesk.cz/clanek/stripky/68705/partnerkam-fotbalistu-kraluje-maminka-

medkova.html, staženo dne 7. 3. 2009).

6. 4. 3 Intertextovost

Z mnoha typů intertextů se v médiích uplatňuje zejména parafráze, záměrně nepřesný 

citát, a aluze, narážka či náznak vztahující se k jinému textu, dílu či osobě. Pro příklad 

uvádíme narážku na reklamu: „Přítel Mesarošové: On je tvá půjčka od Komerčky?“ 

(dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/146512/pritel-

http://www.blesk.cz/clanek/erotika-nahe-celebrity/102591/ceske-bradavky-v-hlavni-roli.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/32582/zilkova-a-hanychova---ostra-hadka-kvuli-darku
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/110879/ceska-amy-winehouse-klara-z-toxique.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/107976/ceska-kate-moss-ma-svuj-kalendar.html
http://www.lidovky.cz/
http://www.lidovky.cz/brad-pitt-nesmi-pribrat-0vw-/ln_kultura.asp?c=A070413_122836_ln_kultura_hlm
http://deniksport.blesk.cz/clanek/stripky/68705/partnerkam-fotbalistu-kraluje-maminka-medkova.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/32582/zilkova-a-hanychova---ostra-hadka-kvuli-darku
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/107976/ceska-kate-moss-ma-svuj-kalendar.html
http://www.lidovky.cz/
http://www.lidovky.cz/brad-pitt-nesmi-pribrat-0vw-/ln_kultura.asp?c=A070413_122836_ln_kultura_hlm
http://deniksport.blesk.cz/clanek/stripky/68705/partnerkam-fotbalistu-kraluje-maminka-medkova.html
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mesarosove-on-je-tva-pujcka-od-komercky.html, staženo 27. 12. 2010), v textu je 

později pro neznalé čtenáře intertextovost vysvětlena: „Její nový vztah připomíná 

známou reklamu s nevěstou, která o starém ženichovi říká: „Z jaké lásky? Pro peníze si 

ho beru!“ (Tamtéž, staženo dne 27. 12. 2010), dále využití syntaktické konstrukce stejné

jako názvu u známého českého filmu Jak utopit doktora Mráčka, aneb konec vodníků 

v Čechách: „Jak nás bavil Bouček, aneb konec Mareše v Čechách!“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/145638/jak-nas-bavil-boucek-

aneb-konec-marese-v-cechach.html, staženo dne 27. 12. 2010), narážku na televizní 

pořad: „Rozvod na nože: Pohlreichova žena trpí!“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/142327/rozvod-na-noze-

pohlreichova-zena-trpi.html, staženo dne 27. 12. 2010) a také spojení českého herce 

s akčním hrdinou: „Z Vaculíka je Český Rambo!“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/108906/z-vaculika-je-cesky-

rambo.html, staženo dne 21. 2. 2009) – titulek odkazuje k jinému filmu, a to konkrétně 

k americkému snímku Rambo se Sylvestrem Stallonem v hlavní roli. Spojení Vaculík –

Rambo tak vyvolává konotace svaly, svalnatá postava, mužnost.

Herci bývají často spojováni se svou nejslavnější rolí, děje se tak zejména u těch, jež by 

čtenář podle jména nemusel identifikovat, neboť nejsou tak populární: „Narodila se 

další ‚sněženka‘. Viki Cabadaj Duchoslav má syna!“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/108596/viki-cabadaj-duchoslav-

ma-syna.html, staženo dne 21. 2. 2009) Zde je jméno herce (Jan Antonín Duchoslav) 

spojeno se jménem jeho role ve filmu Sněženky a machři. Na film odkazuje i titulek 

slovem sněženka, které je dáno do uvozovek. Další identifikace s rolí nastala v případě 

herečky Dany Vávrové: „Leontýnka: Bojovala do poslední minuty!“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/109637/leontynka-bojovala-do-

posledni-minuty.html, staženo dne 21. 2. 2009). Dalším příkladem může být vytváření 

přezdívky na základě jiného textu: „Golfu vládne Tigernátor“ (Blesk, č. 66, 17, s. 24).

Základem pro vytvoření přezdívky se stal název filmu Terminátor a jméno slavného 

golfisty Tigera Woodse. Deník Blesk opodstatňuje přirovnání golfisty k filmovému 

hrdinovi díky tomu, že Tiger Woods má přesné oči, ocelové svaly, bezchybné ruce a 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/145638/jak-nas-bavil-boucek-aneb-konec-marese-v-cechach.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/142327/rozvod-na-noze-pohlreichova-zena-trpi.html
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3962899275&to=http%3a%2f%2fwww%2eblesk%2ecz%2fclanek%2fshowbiz%2ddomaci%2dshowbiz%2f108906%2fz%2dvaculika%2dje%2dcesky%2drambo%2ehtml%2c
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3962899275&to=http%3a%2f%2fwww%2eblesk%2ecz%2fclanek%2fshowbiz%2ddomaci%2dshowbiz%2f108596%2fviki%2dcabadaj%2dduchoslav%2dma%2dsyna%2ehtml%2c
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3962899275&to=http%3a%2f%2fwww%2eblesk%2ecz%2fclanek%2fshowbiz%2ddomaci%2dshowbiz%2f109637%2fleontynka%2dbojovala%2ddo%2dposledni%2dminuty%2ehtml%2c
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/146512/pritel-mesarosove-on-je-tva-pujcka-od-komercky.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/145638/jak-nas-bavil-boucek-aneb-konec-marese-v-cechach.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/142327/rozvod-na-noze-pohlreichova-zena-trpi.html
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3962899275&to=http%3a%2f%2fwww%2eblesk%2ecz%2fclanek%2fshowbiz%2ddomaci%2dshowbiz%2f108906%2fz%2dvaculika%2dje%2dcesky%2drambo%2ehtml%2c
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3962899275&to=http%3a%2f%2fwww%2eblesk%2ecz%2fclanek%2fshowbiz%2ddomaci%2dshowbiz%2f108596%2fviki%2dcabadaj%2dduchoslav%2dma%2dsyna%2ehtml%2c
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3962899275&to=http%3a%2f%2fwww%2eblesk%2ecz%2fclanek%2fshowbiz%2ddomaci%2dshowbiz%2f109637%2fleontynka%2dbojovala%2ddo%2dposledni%2dminuty%2ehtml%2c
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pevné nervy (tamtéž). Podobný postup byl již v minulosti použit u českého hokejového 

brankáře Dominika Haška (Dominátor). U něj se přezdívka vžila a zůstala mu.

6. 4. 4 Mystifikace jako konstitutivní rys bulváru

Pro získání zájmu a pozornosti využívají novináři mystifikaci. Titulek často primárně 

sděluje jinou skutečnost než samotný text. Nejedná se o lež, „...dnešní bulvární deníky 

dost často nelžou – což platí hlavně pro nejčtenější Blesk. Ano, přehánějí, z komárů 

dělají velbloudy. Občas napíší nesmysl, ale aspoň prazáklad zpráv bývá reálný...“                  

(T. Poláček. 2009, s. 21) 

Pokud chybí větší kauza ze světa showbyznysu a je třeba vydání oživit, dokáže 

bulvární novinář záměrně běžnou informaci podat skandalizujícím způsobem. Velice 

často je tento postup užíván při psaní titulků. K odhalení pravdivé informace stačí 

kromě titulku přečíst i zbytek článku. Příkladem může být například titulek „Porno-

kšeft. Rosenberg: Mašlíková v pornu za 2,5 milionu“ (Dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/108987/rosenberg-maslikova-v-

pornu-za-2-5-milionu.html, staženo dne 21. 2. 2009). Informaci lze pochopit tak, že 

jakási Mašlíková (pro znalce současné společenské scény modelka Hana Mašlíková)

natočí či natočila pornografický film za honorář 2,5 milionu korun. Takovou recepci 

podporuje i nadtitulek „porno-kšeft“. Z textu se ale čtenář dozví, že Robert Rosenberg 

pouze takovou práci modelce nabídl a jednalo se spíše o vtip, takže pornoscény s 

modelkou nebude možno zhlédnout. Mystifikace se užívá i v případě, kdy je potřeba 

napsat text na určené téma a chybí zásadní zápletka. 

Dalším příkladem může být článek ze serveru www.super.cz. Po přečtení titulku „Leoš 

Mareš: Načapán na romantické večeři s neznámou dívkou! Už zase začíná?“ (dostupné 

z http://www.super.cz/clanek/45755-leos-mares-nacapan-na-romanticke-veceri-s-

neznamou-divkou-uz-zase-zacina.html, staženo dne 9. 4. 2011) se čtenář domnívá, že 

bulvární novináři objevili další Marešovu milenku, ale z níže uvedeného textu vyplývá, 

že večeři s moderátorem vyhrála dívka z České Lípy v soutěži TV Nova. Mystifikaci 

bulvární novináři užívají k zatraktivnění daného tématu, výpověď „Dívka z České Lípy 

vyhrála večeři s Leošem Marešem“ by nevzbudila takový zájem jako skutečně použitý 

titulek.

http://email.seznam.cz/redir?hashId=3962899275&to=http%3a%2f%2fwww%2eblesk%2ecz%2fclanek%2fshowbiz%2ddomaci%2dshowbiz%2f108987%2frosenberg%2dmaslikova%2dv%2dpornu%2dza%2d2%2d5%2dmilionu%2ehtml%2c
http://www.super.cz/
http://www.super.cz/clanek/45755-leos-mares-nacapan-na-romanticke-veceri-s-neznamou-divkou-uz-zase-zacina.html
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3962899275&to=http%3a%2f%2fwww%2eblesk%2ecz%2fclanek%2fshowbiz%2ddomaci%2dshowbiz%2f108987%2frosenberg%2dmaslikova%2dv%2dpornu%2dza%2d2%2d5%2dmilionu%2ehtml%2c
http://www.super.cz/clanek/45755-leos-mares-nacapan-na-romanticke-veceri-s-neznamou-divkou-uz-zase-zacina.html
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Pokud však čtenáři nevěnují pozornost celému textu, ale vystačí si s fakty 

vyplývajícími z titulků či z perexu, mohou vnímat realitu zcela zkresleně. Jako poslední 

uveďme příklad z deníku Aha!: „Nováková a Bendig: Přistiženi při líbačce! Herečka 

Sandra Nováková (28) to nejspíš se svým snoubencem Janem Nejedlým (41) nemyslí 

příliš vážně. Svedla totiž podstatně mladšího finalistu SuperStar Jana Bendiga (17).“ 

(dostupné z http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/62045/novakova-a-bendig-

pristizeni-pri-libacce.html, staženo dne 17. 8. 2011). Až dále v textu se objevuje 

vysvětlení: „S Bendigem se líbala během natáčení filmu Školní výlet, který se v kinech 

objeví v březnu příštího roku.“ (tamtéž)

6. 4. 5 Zesměšňování hvězd a užití humoru

V českém prostředí se vždy vyplatí sázet na humor. Bulvární média ale více než                       

o komiku usilují o posměšky: „Slavní ´trpaslíci´ a jejich ´žirafy´“ (dostupné                               

z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/109563/slavni-trpaslici-a-jejich-

zirafy.html, staženo dne 15. 2. 2009) – článek představoval páry, kde partnerka je vyšší, 

ovšem nešlo o diametrální rozdíl, u většiny dvojic se jednalo o tři centimetry.

V označení „trpaslíci“ a „žirafy“ je tak patrná hyperbolizace.

K zesměšnění bývá využívána ironie, jak dokazuje článek o Pamele Andersonové. 

Titulek článku „Pamela Anderson – Páni, to je zadeček! Co na tom, že jí je 41 let...“ 

vyznívá spíše obdivně k její postavě, samotný text ale pak celkem ironicky srovnává její 

věk s jejími činy a navíc zesměšňuje její rytmické nadání: „Americká sexbomba Pamela 

Anderson (41) se předvedla jako správná seriózní dáma ve středních letech...K takové 

image přece neodmyslitelně patří odvážné zlaté plavky, ve kterých to rozjela na molu 

při show amerického módního návrháře Richieho Riche. I přes svůj věk se nebála 

pořádně odvázat a vystavit na odiv své perfektní tělo, vypracovaný zadeček a svoji 

blonďatou hřívu. Její pohyby však připomínaly spíše tanečky afrických domorodců než 

taneční kreace.“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/ze-sveta/34396/pamela-

anderson---pani,-to-je-zadecek!-co-na-tom,-ze-ji-je-41-let.../, staženo dne 21. 2. 2009). 

Popisek u fotografie Pamely Andersonové v plavkách „Pamela na molu doslova zářila“ 

(tamtéž) však vyznívá pro tuto celebritu opět kladně, obdivně.

K dalším posměšným titulkům, jež využívají ironii a sarkastický humor, patří: „Kdo to 

je? Filipa Kratochvílová? Bílá ještě nedávno měla syna...“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/62045/novakova-a-bendig-pristizeni-pri-libacce.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/109563/slavni-trpaslici-a-jejich-zirafy.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/62045/novakova-a-bendig-pristizeni-pri-libacce.html
http://email.seznam.cz/redir?hashId=3962899275&to=http%3a%2f%2fwww%2eahaonline%2ecz%2fcz%2fze%2dsveta%2f34396%2fpamela%2danderson%2d%2d%2dpani%2c%2dto%2dje%2dzadecek
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http://www.ahaonline.cz/cz/zajimavosti/54592/kdo-to-je?-filipa-kratochvilova?-bila-

jeste-nedavno-mela-syna.../, staženo dne 28. 12. 2010)

Komika bulvárních textů je vždy založena na jazykové kreativitě novinářů. Bulvární 

novináři mají mnohem větší volnost při psaní textů a čím více dokážou cit pro jazyk 

využít, tím lépe.: „Karolína Kurková - Sexy, nebo anorexy?“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/zajimavosti/54002/karolina-kurkova---sexy,-nebo-

anorexy?/, staženo dne 28. 12. 2010), „Katie Houmles, pardon, Holmes... 3 miliony 

měsíčně za oblečení!“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/zajimavosti/53771/katie-

houmles,-pardon,-holmes...-3-miliony-mesicne-za-obleceni!-a-tom-cruise-to-klidne-

plati.../, staženo dne 28. 12. 2010), „Charlie Sheen: Jsem sexuální maSHEENa“ 

(dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/pro-muze-novinky/149436/charlie-sheen-jsem-

sexualni-masheena.html, staženo dne 9. 4. 2011).

V bulvárních médiích se často objevují nejrůznější ankety a žebříčky. Na webových 

portálech mohou lidé přímo hlasovat o nekrásnějších či nejhloupějších celebritách,                

o nejroztomilejším mazlíčkovi českých modelek atd. Dne 7. 3. 2009 byla na serveru 

http://www.ahaonline.cz/ na úvodní stránce tato anketní otázka: Co je podle vás 

nejteplejší? Lidé mohli volit ze tří možných odpovědí – jaro, hrnek čaje a Lukáš 

Vaculík. Otázka samozřejmě naráží na právě probíhající kauzu s hercem Lukášem 

Vaculíkem, který se soudí s časopisem Pestrý svět, protože ho označil za homosexuála: 

„Přiznání Lukáše Vaculíka: Přišel jsem o miliony! Kvůli homosexualitě!“ (dostupné              

z http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/34846/priznani-lukase-vaculika:-prisel-jsem-o-

miliony!-kvuli-homosexualite!/, staženo dne 7. 3. 2009). Nejrůznější výsledky anket              

a žebříčky všeho možného dostávají prostor zejména tehdy, když novináři nerozebírají 

žádnou velkou kauzu a potřebují zaplnit prostor. Vcelku osvědčeně zabírá hodnocení 

nahých žen, nejkrásnějších ňader apod. Stačí vybrat pět či deset starších fotek 

obnažených celebrit a napsat k nim krátké hodnotící komentáře. S takovými články se 

přichází také tehdy, když je potřeba vydání oživit nějakým sexuálně vyznívajícím 

tématem: „Nejkrásnější prsa Hollywoodu? Salma Hayek!“ (dostupné                                       

z http://www.blesk.cz/clanek/erotika-nahe-celebrity/110242/nejkrasnejsi-prsa-

hollywoodu-salma-hayek.html, staženo dne 7. 3. 2009), „Tyhle české krásky se letos 

http://www.ahaonline.cz/cz/zajimavosti/54592/kdo-to-je?-filipa-kratochvilova?-bila-jeste-nedavno-mela-syna.../
http://www.ahaonline.cz/cz/zajimavosti/54002/karolina-kurkova---sexy,-nebo-anorexy?/
http://www.blesk.cz/clanek/pro-muze-novinky/149436/charlie-sheen-jsem-sexualni-masheena.html
http://www.ahaonline.cz/
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/34846/priznani-lukase-vaculika:-prisel-jsem-o-miliony!-kvuli-homosexualite!/
http://www.blesk.cz/clanek/erotika-nahe-celebrity/110242/nejkrasnejsi-prsa-hollywoodu-salma-hayek.html
http://www.ahaonline.cz/cz/zajimavosti/54592/kdo-to-je?-filipa-kratochvilova?-bila-jeste-nedavno-mela-syna.../
http://www.ahaonline.cz/cz/zajimavosti/54002/karolina-kurkova---sexy,-nebo-anorexy?/
http://www.ahaonline.cz/cz/zajimavosti/53771/katie-houmles,-pardon,-holmes...-3-miliony-mesicne-za-obleceni!-a-tom-cruise-to-klidne-plati.../
http://www.blesk.cz/clanek/pro-muze-novinky/149436/charlie-sheen-jsem-sexualni-masheena.html
http://www.ahaonline.cz/
http://www.blesk.cz/clanek/erotika-nahe-celebrity/110242/nejkrasnejsi-prsa-hollywoodu-salma-hayek.html
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odhalily!“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/erotika-nahe-celebrity/106520/tyhle-

ceske-krasky-se-letos-odhalily.html, staženo dne 7. 3. 2009).

6. 5. Neverbální prostředky bulváru

Bulvár je úzce spjat s obrazovým materiálem. „Článek nevznikne, pokud k němu 

nemám alespoň fotografie. Optimálně by ale kromě fotogalerie měl článek obsahovat i 

video.“ (Z rozhovoru dne 6. 2. 2009)

Texty samy o sobě by mnoho čtenářů nepřilákaly, důležité je text doplnit fotografiemi, 

které nejen že platí za „důkazní materiál“, zaplňují podstatnou část vydání, ale hlavně 

jsou poutačem pro čtenáře. Čtenář bulváru nemá potřebu číst dlouhé texty, hlavní je 

obrazová stránka a stručné popisky.

Bulvár obecně sází na výraznou grafickou stránku – velké fotografie, barvy, výrazné 

titulky. Např. u titulku „Exkluzivní rozhovor. Radek John: Odpovím na vše. Majetek, 

nevěra, rozvod!“ (Blesk, č. 49, 18, s. 1) jsou slova „Exkluzivní rozhovor“ psána černě 

na bílém podkladě, slova „Radek John: Odpovím na vše“ bílou barvou na červeném 

podkladě a slova „Majetek, nevěra, rozvod!“ černou barvou na bílém podkladě a navíc 

jsou podtržena červeně. Bílá, černá a červená jsou v bulvárních denících používány 

nejčastěji, hodně bijí do očí, jsou to výrazné, kontrastní barvy, červená působí 

agresivně, útočně, dráždivě a naléhavě, černá dramaticky, v naší kultuře je považována 

za barvu smutku, značí často tragédii. Bílý podklad s černým písmem tvoří klasický 

formát pro žurnalistické texty.

Barva u konkrétního článku vypovídá často o jeho charakteru. U textu o smrti 

Radovana Lukavského byl použit černý podklad s bílým a červeným písmem (Blesk,           

č. 60, 17, s. 1), u informace o lásce mezi hlavními hrdiny filmu Mamma Mia! (Blesk,           

č. 18, 18, s. 24) je kromě tradičního bílého podkladu s černým písmem použita růžová 

barva jak v písmu v části titulku, tak ve zvýraznění nadtitulku.

Grafická úprava týdeníků je, co se týče barevnosti, ještě výraznější. Např. Pestrý svět je 

na barvy velmi bohatý, jednotlivé články jsou i s fotografiemi rozděleny do barevných 

rámečků a titulní straně pro upoutání pozornosti vévodí červená.

http://www.blesk.cz/clanek/erotika-nahe-celebrity/106520/tyhle-ceske-krasky-se-letos-odhalily.html
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Fotografie tvoří hlavní náplň tištěných bulvárních médií. Často využívaným 

prostředkem je kromě velké „základní“ fotografie nějaké celebrity ještě detailní záběr 

na nějakou část, které se text článku týká. Např. u textu „Základní instinkt Sharon Stone 

(50): Nahoře i dole bez“ (Blesk, č. 47, 18, s. 24) Jsou u základní fotografie herečky 

v černé róbě označena oranžovými kruhy intimní partie, takto označené pravé ňadro je 

navíc ve zvláštním oranžovém kruhu detailně přiblíženo a slouží tak jako důkaz tvrzení 

z titulku. Stejně tak je u článku „Kokainová máma Kate Moss (35): Už ani gram...Je 

v tom!“ (Blesk, č. 40, 18, s. 24) část hlavní fotografie je opět zvětšena a vložena                

do bílého kruhu (pravděpodobně symbolizuje lupu). Nedílnou součástí fotografií jsou 

také jejich popisky, které mají spíše informativní charakter.

Kromě barev a fotografií se využívá členění textu do různých barevných rámečků, 

infografika (šipky, tabulky, grafy, ilustrace). Oblíbené jsou tzv. boxy (z angl. box –

krabice, rámeček, obdélník). Díky nim lze i několika málo větami zaplnit velkou část 

stránky, text se tak zdá být delší, i když čtenáři jeho přečtení zabere sotva několik 

minut. Příkladem může být např. článek „Kolik stojí dlouhé nohy?“ (Blesk, 2008, 

roč.17, č. 63, s. 18 – 19). Celý text včetně fotografií zaplnil jednu stranu deníku, která 

odpovídá zhruba formátu A3. Článku doplněnému sytě růžovým podkladem 

dominovala fotografie tří finalistek soutěže o nekrásnější nohy – modelky Petry 

Foltýnové, Lucie Váchové a moderátorky Kateřiny Kristelové. Kromě stručného 

perexu, který čtenáře seznamoval se soutěží a se třemi otázkami pro finalistky, byl celý 

text rozdělen do tří boxů – tedy tabulek, které obsahovaly fotografii finalistky a jejich 

stručné odpovědi. Dalším příkladem, jak s minimem textu zaplnit maximum plochy, 

může být text „Celebrity vyzrály nad zimou. hromadný úprk před mrazem.“ (Blesk, 

2009, roč. 18, č. 7, s. 12 – 13). Podklad článků tvoří pomyslná mapa světa (modré 

vodstvo a bílé plochy světadílů). U jednotlivých destinací jsou v kroužku vyfocené tváře 

českých celebrit a u nich v rámečku stručný popis, kam která celebrita míří na 

dovolenou. Kromě těchto informací celý článek obsahoval perex složený ze dvou 

větných celků. 

Pokud text pojednává o větší události, může být použito několik různých typů boxů. 

Takový případ byl např. u článku „Zemřel Radovan Lukavský (†88). Se smrtí se smířil. 

A naposledy vydechl v náručí své vnučky.“ (Blesk 2008, roč. 17, č. 60, s. 5). Vedle

základního textu o sklonku života a smrti herce Radovana Lukavského jsou připojeny
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tzv. boxy „Průběh nemoci“, „Střípky vzpomínek hereckých kolegů“, „Radovan

Lukavský, * 1. 11. 1919, Praha – † 10. 3. 2008, Praha“. 

Graf novináři využili například u článku „Zuna a Čejková v ohrožení!“ (Blesk, 2008, 

roč. 17, č. 50, s. 9), ten znázorňoval úpadek sledovanosti hlavní zpravodajské relace TV 

Prima. 

Přehledné tabulky jsou využívány v případě různých anket a žebříčků, např. u článku 

„Kdo má největší cenu?“ (Blesk, 2008, roč. 17, č. 59), který se zabýval platy herců za 

natáčecí den. Vedle krátkého obecně pojatého textu byly otištěny dvě tabulky – Top 

herci a Top herečky, tedy umělci s nejvyšším příjmem. Šipky a tabulky doplněné 

fotografiemi můžeme vidět u textů typu „tak šel čas s...“, „milostné trojúhelníky a 

víceúhelníky“ apod.

Bulvární televizní pořady používají kromě výrazné grafiky a barev také zvukové 

efekty. V současné době je nejznámější pořad na TV Prima Top Star magazín. TV Nova 

se snažila o konkurenční útok s pořadem Přísně tajné, ale veškerá snaha moderátorů 

Sagvana Tofiho a Jitky Kocurové vyzněla spíše trapně, a tak byl pořad z důvodu nízké 

sledovanosti stažen z vysílání. Top Star magazín využívá jako základní barvu v úvodní 

znělce a v dalších „mezistřizích“ fialovou se zlatým písmem. Zlatá evokuje lesk, slávu 

lidí, o kterých magazín informuje, fialová působí tajemně. K pořadu patří rychlé střihy, 

výrazné hlasy komentátorů a hudební doprovod odpovídající náladě a tématu konkrétní 

reportáže. Celým pořadem pak provází moderátorka Mahulena Bočanová, která uvádí 

jednotlivé reportáže.

Vysílání dostupné na http://prima.stream.cz/category/119/229634/?autoplay=1 (Top 

Star magazín 4, video vloženo 29. 1. 2009, staženo 7. 3. 2009) nabídlo divákům výrazné 

střídání emocí. V úvodu byl divák nalákán na exkluzivní reportáž, kdy jako první uvidí 

miminko Olgy Menzelové. První reportáž se týkala také miminka, a to novorozené 

dcery Sabiny Laurinové. Celá reportáž ukazovala, jak je herečka šťastná, bezstarostná a 

užívá si života. Po rychlém přehledu zpráv o Karlu Gottovi, Ivetě Bartošové a Evě 

Aichmajerové (růžový a zelený podklad) přichází reportáž o bouračce Heleny 

Vondráčkové. Krátkou úvodní grafiku v černé barvě vystřídala výpověď zpěvačky                

a poté Anife Vyskočilová ve škole smyku. Další příspěvek navodil smutek a 

vzpomínky, neboť se jednalo o připomenutí tragického úmrtí Karla Svobody, opět 

http://prima.stream.cz/category/119/229634/?autoplay=1
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tmavá grafika, výrazný hlas komentátorů byl doplněn dojemnou tichou hudbou.                 

Po tomto pietním aktu se pozornost od mrtvého skladatele přenesla na Vendulu 

Svobodovou a její vztah k čarodějnickému spolku. Smuteční tón pokračoval                             

po stručném nahlédnutí do tištěného bulváru i v dalším spotu, kdy byli připomenuti jiní

slavní muži, kteří tragicky zemřeli. Aby smutku nebylo moc, pořad pokračoval už            

ve veselejším duchu – reportáž z přehlídky svatebních šatů (modelky), Kateřina 

Kristelová se svým přítelem v Tropical Island, Olga Menzelová s dcerou, reportáž 

Gábiny Partyšové z večírku (modelky) a v závěru pravidelné rubriky Módní policie a 

Barometr (měřič kauz z online deníku Super).

Od července roku 2010 přibyl na TV Prima další pořad zaměřený na život hvězd – VIP 

zprávy. Jeho moderátorkami se staly známé tváře showbyznysu Martina Gavriely, která 

ale později kvůli pornofotografiím post moderátorky opustila, a Ivana Gottová. VIP 

zprávy se staly hlavní součástí zpravodajské relace a z formátu televizního 

zpravodajství převzaly zejména rychlost sledu jednotlivých zpráv, stručnost vyjadřování 

a krátké trvání jednotlivých reportáží, čímž se výrazně liší od Top Star magazínu. 

Náhodně zvolené vydání VIP zpráv z 25. 11. 2010 (dostupné z 

http://www.iprima.cz/videoarchiv/, staženo dne 28. 12. 2010) nabídlo během čtrnácti 

minut sedm reportáží. Grafické schéma pořadu je laděno do zlaté barvy, která evokuje

slávu a luxus. V úvodní znělce se objevuje honosné prostředí velké budovy, schodiště 

s rudým kobercem, rozsvícené lustry, třpyt. V divácích má patrně tento obraz vzbudit 

dojem, že nyní „vstupují do velkého světa“. Tuto domněnku podporuje i zvukový 

materiál, kdy je k nezajímavé hudbě připojen zvuk otevření lahve šampaňského. 

Následují stručné upoutávky na jednotlivé reportáže dnešního dílu a pak už kamery 

zabírají výrazně nalíčenou moderátorku (zvoleným dílem provází Ivana Gottová). 

Jednoduché studio s pultem a několika obrazovkami je rovněž laděno do zlatavých 

odstínů. Úvodní reportáž nabídne pohled na novou přehlídku Taťány Kovaříkové 

nazvanou Black and white (modelky). Vcelku vtipně je zvoleno hudební podbarvení  

hitem Michaela Jacksona Black or white. Další reportáž se věnuje blížícímu se finále 

soutěže Česko Slovensko má talent, což je samozřejmě vcelku nenásilná reklama. 

Pohled za hranice České republiky nabízí reportáž o filmu Tron Legacy a částečně i 

připomínka výročí devatenácti let od úmrtí zpěváka Freddieho Mercuryho, které bylo 

spojeno s koncertem české revivalové skupiny Queene. Následuje upoutávka na 

http://www.iprima.cz/videoarchiv/
http://www.iprima.cz/videoarchiv/
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reportáž z druhé části pořadu o novém CD a nové lásce Lucky Vondráčkové. Po 

upoutávce se na obrazovkách objeví Iveta Bartošová, hlavní tvář večírkové reportáže 

zaměřené na problém „o čem ten showbyznys vlastně je“. Nutno podotknout, že 

informační hodnota celého příspěvku je nulová. Pro posílení dynamiky pořadu jsou 

vloženy tzv. rychlé zprávy – spor Michala Davida s Monikou Absolonovou a 

nemovitost zpěvačky Lady Gaga. A již vidíme slíbenou Lucku Vondráčkovou na křtu 

nového CD, reportáž je prostřižena několika záběry z jejího videoklipu k písni Vánoční 

strom. Následuje opět rychlá zpráva ze zahraničí o krizi ve vztahu Toma Cruise a Katie 

Holmesové. Pořad začínal modelkami a modelkami také končí, díky kamerám se 

dostáváme na další módní přehlídku, tentokrát k Osmanu Laffitovi. Při loučení 

nezapomene moderátorka Ivana Gottová pozvat diváky na speciální díl Top Star 

magazínu.

Bulvární tematiku lez pochopitelně nalézt také na internetu. Výhoda internetových 

stránek spočívá v okamžité aktualizaci informací, během dne mohou redaktoři 

doplňovat informace, čtenář se tak dozví všechny novinky téměř ihned. Atraktivnosti 

těchto portálů napomáhá zajímavá grafika, texty doplněné mnoha fotografiemi, dokonce 

i videoukázkami. Např. web http://www.super.cz/ sází hodně na červenou barvu, ale 

v základním schématu se objevuje i s černou a bílou. Stránky jsou rozděleny do 

několika pododdílů, na úvodní stránce nahoře je zobrazena část hlavní, „šokující“ 

zprávy. Navíc na těchto stránkách fungují fankluby celebrit a diskuze jak u jednotlivých 

celebrit, tak u každého článku, což je bežné na každém portálu. Probíhá na nich tedy i 

navazování sociálních kontaktů díky určitým společným zájmům jednotlivých čtenářů 

(zájem o dění ve společnosti, obdiv ke konkrétní celebritě atd.).

Mezi další internetové portály patří http://revue.idnes.cz/, jehož logo tvoří příznačně 

zlatá hvězda, http://pikant.centrum.cz/, který má v názvu místo grafému „i“ obrázek 

červené pálivé papričky. K základním barvám patří khaki, bílá, černá a červená. Další je 

např. http://www.starmagazin.cz/ věnující se zahraničním hvězdám                                           

a http://www.paparazzi.cz/, server, který nepřináší vlastní zprávy ze společnosti, ale 

shromažďuje a archivuje články o celebritách z ostatních portálů.

http://www.super.cz/
http://revue.idnes.cz/
http://pikant.centrum.cz/
http://www.starmagazin.cz/
http://www.paparazzi.cz/
http://www.super.cz/
http://revue.idnes.cz/
http://pikant.centrum.cz/
http://www.starmagazin.cz/
http://www.paparazzi.cz/


112

7. Hvězda a sexbomba v českém bulváru – kognitivní analýza

V následující podkapitole se zaměříme na analýzu lexému hvězda v českých bulvárních 

médiích, na to, co vůbec slovo hvězda v takovém kontextu znamená a kteří lidé jsou 

bulvárními novináři označováni za hvězdy. V druhé podkapitole sledujeme, jaké typy 

osobností jsou pojmenovávány lexémem sexbomba.

V kognitivní lingvistice je jazyk chápán jako obraz světa, jako jeho interpretace. „Jazyk 

je součástí poznávání a poznání, podílí se na tom, jak světu rozumíme, jak ho 

kategorizujeme, jaký obraz světa si vytváříme a jak ho předáváme dál.“ (Vaňková a 

kol., 2005, s. 21)  Pomocí našich smyslů a jazyka si budujeme určité kategorie, kterým 

přiřazujeme určitý význam. 

„To, jak mluvíme, může podávat svědectví o různých dimenzích našeho lidství: o naší 

kognitivitě, o kulturní podmíněnosti jazyků (i přístupu ke světu), o vývoji lidské 

společnosti a vůbec o lidském vztahu ke skutečnosti.“ (Vaňková a kol., 2007, s. 13s)        

Na světě existuje mnoho jazyků a každý jazyk představuje specifickou interpretaci světa 

určitého národa, určité kultury. V této souvislosti zmiňuje Vaňková (tamtéž) rozdílnost 

názorů mezi univerzalisty a relativisty. „Univerzalisté tvrdí, že to podstatné je pro lidi 

jakožto příslušníky jednoho biologického druhu společné a že se tato relativní stejnost 

ukazuje i v sémantické struktuře jednotlivých jazyků, že lidstvo sdílí jakousi psychickou 

jednotu, a to, v čem se lišíme (a v čem se liší naše jazyky), má jen marginální povahu. 

Podle relativistů se naopak ve svém prožívání a kategorizaci světa různíme podle toho, 

jaký mateřský jazyk jsme v útlém dětství přijali a rozvíjeli ve svém kulturním 

prostředí...“ (tamtéž, s. 52) V publikaci Co na srdci, to na jazyku (Vaňková a kol., 2005) 

se autoři zmiňují o brýlích mateřského jazyka, které máme jako lidé nasazené, a proto 

vnímáme svět skrz naši kulturu. Ovšem dodávají, že pod brýlemi máme oči, které nás –

lidstvo – jakožto druh homo sapiens spojují a umožňují nám vidět věci stejně. 

V souvislosti s tím se hovoří o jazykovém determinismu, kdy je zastáván názor, že 

způsob vidění světa a způsob našeho přemýšlení a uvažování je ovlivněn naším 

mateřským jazykem, a jazykovém relativismu, kdy jednotlivé jazyky představují 

rozdílné náhledy na svět. Jazyk, díky němuž poznáváme svět kolem nás, ovlivňuje, jak 

mu rozumíme a jak ho hodnotíme. Protože na každého působí kultura, v níž vyrůstá, a 



113

jazyk, jímž se dorozumívá a jehož prostřednictvím uchopuje svět, mohou se názory 

mluvčích pocházejících z různých kulturních prostředí lišit.

7. 1 Kognitivní analýza lexému hvězda

Tezaurus českého jazyka uvádí lexém hvězda v souvislosti s těmito slovy a slovními 

spojeními: důležitý člověk (osobnost, významná osobnost, prominent, VIP), nebeské 

těleso, obrácení, odznak, osobnost (persóna, honorace, pilíř společnosti, velikán, 

autorita, pýcha národa), paní, společenský člověk, veličina, velikán, vyznamenání, vzor. 

(A. Klégr, 2007). Podle Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost je hvězda 

„zářící nebeské těleso“          (J. Filipec a kol., 2005) a „umělecká nebo sportovní 

vynikající osobnost“ (tamtéž).

Je tedy patrné, že slovo hvězda má více významů a konotací v nás vyvolává mnoho. 

V následující analýze se pokusíme objasnit, v jaké souvislosti je lexém hvězda užit 

v českých bulvárních médiích. Při výzkumu jsem se zaměřila na webové portály dvou 

bulvárních deníků, deníku Blesk a Aha!. Materiál pro analýzu byl získán ve dnech 29. 

12. 2010               a 15. 8. 2011.

Z celkového počtu sta sledovaných článků dne 29. 12. 2010 se pouze dva nevěnovaly 

hvězdám ve spojitosti s lidmi. V prvním případě se jednalo o hvězdu jako grafický 

symbol  (v názvu pohádky Princezna se zlatou hvězdou na čele), v druhém případě o 

hvězdu jako vesmírné tělěso (konotace [+ tvar], [+ symbol]). Podle předpokladu se však 

ve většině případů setkáváme s označením hvězda pro určité typy lidí (konotace [+ 

osoba]).

Nejčastěji se zvolený lexém objevoval ve vztahu k oblasti filmu, lexém hvězda tedy 

konotuje především hereckou profesi, konotace a s ní spojené jevy [+ herec], [+ 

herečka], [+ film], [+Hollywood].: „Tou dívkou totiž není nikdo jiný než hollywoodská 

hvězda Cameron Diaz (38).“ (dostupné            z 

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/55258/kdo-je-ta-krasna-roztleskavacka?-prece-

cameron-diaz!, staženo dne 29. 12. 2010), „Hollywoodská hvězda Angelina Jolie                   

v sobotu v nemocnici v Nice porodila zdravá dvojčata...“ (dostupné                                                 

z http://www.blesk.cz/clanek/video/94149/herecka-angelina-jolie-porodila-

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/55258/kdo-je-ta-krasna-roztleskavacka?-prece-cameron-diaz
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/55258/kdo-je-ta-krasna-roztleskavacka?-prece-cameron-diaz
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dvojcata.html, staženo dne 15. 8. 2011), „Tak přesně to je americký herec Brad Pitt 

(47)! Nejžádanější filmová hvězda...“ (dostupné z http://bijak.blesk.cz/clanek/bijak-

filmove-hvezdy/156607/exkluzivne-pro-reflex-rozhovor-s-bradem-pittem-o-detech-a-

angeline.html, staženo dne 15. 8. 2011) 

Mimo oblast filmu a divadla jsou za hvězdy označováni i hudební umělci, sportovci či 

modelky: „Popová hvězda Rihanna...“ (dostupné                                                                           

z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-svetove-celebrity/157285/rihanna-utrati-56-tisic-

korun-tydne-za-kadernika.html, staženo dne 15. 8. 2011), „Lily Collins (22), dcera 

rockové hvězdy Phila Collinse, získala hlavní roli v novém hollywoodském filmu 

Sněhurka.“ (dostupné z http://bijak.blesk.cz/clanek/bijak-novinky/151256/dcera-phila-

collinse-jako-nova-snehurka.html, staženo dne 15. 8. 2011) – konotace [+ zpěvák],              

[+ zpěvačka], „Linda Vojtová, hvězda současného modelingu...“ (dostupné                                                             

z http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/45399/topmodelka-linda-vojtova-

hladoveni-to-neznam-a-miluju-ceskou-kuchyni.html, staženo dne 15. 8. 2011), 

„Hvězdná britská modelka Kate Moss...“ (dostupné 

z http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/42810/supermodelka-kate-moss-prijde-o-

108-milionu-korun.html, staženo dne 15. 8. 2011) – konotace                            [+ 

modelka], „Česká hokejová hvězda Jaromír Jágr (38)...“ (dostupné                             

z http://www.ahaonline.cz/cz/sport/54497/jaromir-jagr---jezdi-mhd!-v-bratislave-a-

kosicich-laka-cesky-utocnik-z-autobusu-a-tramvaji-fanousky-na-ms, staženo dne 29. 12. 

2010), „Kouzlo tenisových hvězd: Roštěnky!“ (dostupné                                                                                

z http://www.ahaonline.cz/clanek/sport/59843/kouzlo-tenisovych-hvezd-rostenky.html, 

staženo dne 15. 8. 2011), „Exotické Vánoce sportovních hvězd“ (dostupné                             

z http://www.ahaonline.cz/clanek/sport/41668/exoticke-vanoce-sportovnich-hvezd.html, 

staženo dne 15. 8. 2011) – konotace [+ sportovec], [+ sportovkyně]. U sportovců se 

jejich hvězdnost váže ke sportovnímu odvětví, zemi, ale i konkrétnímu klubu. Sportovci 

jsou označováni za hvězdy tehdy, pokud jsou v klubu či zemi klíčovou postavou, např. 

mají nejvyšší příjem, podávají nejlepší výkony, jsou součástí reprezentace, získali cenné 

trofeje apod.: „Filip Jícha (28), jeden z nejlepších světových hráčů a hvězda klubu 

THW Kiel, strávil v Německu už druhé Vánoce.“ (dostupné                                                                      

z http://www.ahaonline.cz/cz/sport/55510/hazenkar-filip-jicha:-vanoce-v-kalupu!, 

staženo dne 29. 12. 2010), „Veliký módeman, fotbalová hvězda, miláček fanoušků“ 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-svetove-celebrity/157285/rihanna-utrati-56-tisic-korun-tydne-za-kadernika.html
http://bijak.blesk.cz/clanek/bijak-novinky/151256/dcera-phila-collinse-jako-nova-snehurka.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/45399/topmodelka-linda-vojtova-hladoveni-to-neznam-a-miluju-ceskou-kuchyni.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/42810/supermodelka-kate-moss-prijde-o-108-milionu-korun.html
http://www.ahaonline.cz/cz/sport/54497/jaromir-jagr---jezdi-mhd!-v-bratislave-a-kosicich-laka-cesky-utocnik-z-autobusu-a-tramvaji-fanousky-na-ms
http://www.blesk.cz/clanek/video/94149/herecka-angelina-jolie-porodila-dvojcata.html
http://bijak.blesk.cz/clanek/bijak-filmove-hvezdy/156607/exkluzivne-pro-reflex-rozhovor-s-bradem-pittem-o-detech-a-angeline.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-svetove-celebrity/157285/rihanna-utrati-56-tisic-korun-tydne-za-kadernika.html
http://bijak.blesk.cz/clanek/bijak-novinky/151256/dcera-phila-collinse-jako-nova-snehurka.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/45399/topmodelka-linda-vojtova-hladoveni-to-neznam-a-miluju-ceskou-kuchyni.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/42810/supermodelka-kate-moss-prijde-o-108-milionu-korun.html
http://www.ahaonline.cz/cz/sport/54497/jaromir-jagr---jezdi-mhd!-v-bratislave-a-kosicich-laka-cesky-utocnik-z-autobusu-a-tramvaji-fanousky-na-ms
http://www.ahaonline.cz/clanek/sport/59843/kouzlo-tenisovych-hvezd-rostenky.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/sport/41668/exoticke-vanoce-sportovnich-hvezd.html
http://www.ahaonline.cz/cz/sport/55510/hazenkar-filip-jicha:-vanoce-v-kalupu
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(dostupné                     z http://www.ahaonline.cz/cz/sport/54814/kupte-si-bonyho!-

spartan-wilfried-predstavil-svoji-kolekci-obleceni-a-suvenyru!, staženo dne 29. 12. 

2010), „česká hokejová hvězda na ledě chyběla“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/sport/54602/patrik-elias-ma-malou-

%C2%BBrosnicku%C2%AB-sophii-gabriellu:-goool!-jsem-tatka!, staženo dne 29. 12. 

2010) – (konotace [+nejlepší], [+reprezentant]).

Aby byl český sportovec označen za hvězdu, musí vynikat nad ostatními a prokázat své 

kvality. Lze u něj tedy hovořit i o „pýše národa“, o někom, na koho je hrdý celý český 

národ, kdo český národ skvěle reprezentuje.

Nezřídka  se lexém hvězda užívá k označení účastníků či výherců reality show a 

talentových soutěží: „Susan Boyle, hvězdě britské soutěže, tečou nervy - Tábor odpůrců 

sílí“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/35606/susan-boyle-

hvezde-britske-souteze-tecou-nervy-tabor-odpurcu-sili.html, staženo dne 15. 8. 2011), 

„...hvězda druhého ročníku Česko hledá SuperStar Ali Amiri...“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/153923/ali-amiri-na-chatu-cestinu-

jsem-zlepsil.html, staženo dne 15. 8. 2011) – konotace [+reality show], [+finalisté].

Zatímco u některých osobností se přízvisko hvězda objevuje už v souvislosti s jejich 

jménem a považujeme je tedy za hvězdy v jakékoliv situaci, jiným je hvězdnost přičtena 

díky určitému projektu, jehož byly součástí. Jedná se např. o osobnosti, které 

dlouhodobě účinkovaly v nějakém seriálu a jejich tvář si tak čtenář spojuje s danou 

postavou. Často se jedná o představitele hlavních rolí (konotace [+ hlavní role]): 

„Hvězda seriálu Comeback Kristýna Leichtová...“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/157041/leichtova-se-stala-sexy-

nevlastni-matkou.html, staženo dne 15. 8. 2011), „Sarah Jessica Parker: Hvězda Sexu 

ve městě má přiletět do Česka!“ (dostupné                               z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-svetove-celebrity/156497/sarah-jessica-parker-

hvezda-sexu-ve-meste-ma-priletet-do-ceska.html, staženo dne 15. 8. 2011). Takové 

případy nejsou ojedinělé, v době mnoha nekonečných seriálů herec propůjčí svou tvář 

nějaké postavě, která se stane oblíbenou. Herec pak není hvězdou sám o sobě, ale pouze 

hvězdou seriálu či filmu, které jej proslavily: „hvězda seriálu Ulice Tereza Brodská“ 

http://www.ahaonline.cz/cz/sport/54814/kupte-si-bonyho!-spartan-wilfried-predstavil-svoji-kolekci-obleceni-a-suvenyru
http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/35606/susan-boyle-hvezde-britske-souteze-tecou-nervy-tabor-odpurcu-sili.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/153923/ali-amiri-na-chatu-cestinu-jsem-zlepsil.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/157041/leichtova-se-stala-sexy-nevlastni-matkou.html
http://www.ahaonline.cz/cz/sport/54814/kupte-si-bonyho!-spartan-wilfried-predstavil-svoji-kolekci-obleceni-a-suvenyru
http://www.ahaonline.cz/cz/sport/54602/patrik-elias-ma-malou-%C2%BBrosnicku%C2%AB-sophii-gabriellu:-goool!-jsem-tatka
http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/35606/susan-boyle-hvezde-britske-souteze-tecou-nervy-tabor-odpurcu-sili.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/153923/ali-amiri-na-chatu-cestinu-jsem-zlepsil.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/157041/leichtova-se-stala-sexy-nevlastni-matkou.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-svetove-celebrity/156497/sarah-jessica-parker-hvezda-sexu-ve-meste-ma-priletet-do-ceska.html
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(dostupné                           z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-

celebrity/146439/tereza-brodska-zemrela-mi-druha-mama.html, staženo dne 29. 12. 

2010), „hvězda upírské ságy Twilight Robert Pattinson“ (dostupné z

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/146391/syn-brezinove-jako-by-

pattinsonovi-z-twilightu-z-oka-vypadl.html, staženo dne 29. 12. 2010), „hvězda 

Ordinace“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/54501/exkluzivni-fota-

ze-silvestrovske-ordinace-v-ruzove-zahrade-2---z-rychleho-je-manicka, staženo dne           

29. 12. 2010) – (konotace [+sláva], [+známost], [+oblíbenost]). U článků je samozřejmě 

důležitý doprovodný obrazový materiál, i samotná fotografie jednotlivých osobností 

může čtenáři napovědět, obvykle je ale film (dílo) slavnější než člověk označený za 

hvězdu. 

Dále se může jednat i o projekty, kde známá osobnost vystupuje sama za sebe a vyniká 

nad ostatní, upoutá pozornost, je pro příjemce více zajímavá a atraktivnější než ostatní 

účastníci akce (konotace [+ výrazná osobnost], [+ atraktivnost], [+ zajímavost]): 

„Hvězda StarDance IV Jitka Čvančarová...“ (dostupné                                                                          

z http://www.ahaonline.cz/clanek/trapasy/51565/hvezda-stardance-iv-jitka-cvancarova-

to-je-stehno-panecku.html, staženo dne 15. 8. 2011), „hvězda kalendáře“ (dostupné                                  

z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/145918/naha-kobzanova-

zahreju-vas-svym-perim.html, staženo dne 29. 12. 2010), „Vlaďka Erbová byla jednou z 

hvězd večera“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-

celebrity/146126/menzelova-jako-modelka-olgo-na-molo-uz-nelez.html, staženo dne                   

29. 12. 2010), „...hlavní hvězda pořadu Sheen veřejně kritizoval producenta Chucka 

Lorreho“ (dostupné z http://bijak.blesk.cz/clanek/bijak-filmove-

hvezdy/151222/charlieho-sheena-z-jeho-show-vypiskali.html, staženo dne 15. 8. 2011).

Lexém hvězda je používán také ve smyslu ukazatele míry popularity, známosti či délky 

trvání popularity. Pro vyjádření růstu a ztráty popularity novináři užívají frazeologické 

obraty „hvězda stoupá“, „hvězda padá“:  „Ačkoliv její německá skupina Die Happy u 

nás moc fanoušků nemá, hvězda Marty Jandové stoupá vzhůru.“ (dostupné                                                      

z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-serialy-a-reality-show-superstar/148195/marta-

jandova-36-navzdy-budu-ta-zla.html, staženo dne 15. 8. 2011), „...jeho hvězda 

v showbyznysu stoupá stále výš...“ (dostupné                                                                                   

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/146439/tereza-brodska-zemrela-mi-druha-mama.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/146439/tereza-brodska-zemrela-mi-druha-mama.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/146391/syn-brezinove-jako-by-pattinsonovi-z-twilightu-z-oka-vypadl.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/54501/exkluzivni-fota-ze-silvestrovske-ordinace-v-ruzove-zahrade-2---z-rychleho-je-manicka
http://www.ahaonline.cz/clanek/trapasy/51565/hvezda-stardance-iv-jitka-cvancarova-to-je-stehno-panecku.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/145918/naha-kobzanova-zahreju-vas-svym-perim.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/146126/menzelova-jako-modelka-olgo-na-molo-uz-nelez.html
http://bijak.blesk.cz/clanek/bijak-filmove-hvezdy/151222/charlieho-sheena-z-jeho-show-vypiskali.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-serialy-a-reality-show-superstar/148195/marta-jandova-36-navzdy-budu-ta-zla.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/146391/syn-brezinove-jako-by-pattinsonovi-z-twilightu-z-oka-vypadl.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/145918/naha-kobzanova-zahreju-vas-svym-perim.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/146126/menzelova-jako-modelka-olgo-na-molo-uz-nelez.html
http://bijak.blesk.cz/clanek/bijak-filmove-hvezdy/151222/charlieho-sheena-z-jeho-show-vypiskali.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-serialy-a-reality-show-superstar/148195/marta-jandova-36-navzdy-budu-ta-zla.html
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z http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/55352/miro-smajda-bude-v-pondeli-na-chatu-

ahaonline.cz!, staženo dne 29. 12. 2010), „Prezident Bush: Hvězda padá?!“ (dostupné                         

z http://www.blesk.cz/clanek/radce-penize/65842/prezident-bush-hvezda-pada.html, 

staženo dne 15. 8. 2011), „Tomáš Savka (23)! Když hvězda padá... Ničí ho alkohol!“ 

(dostupné                              z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity/55820/tomas-savka-

23-kdyz-hvezda-pada-nici-ho-alkohol.html, stazeno dne 15. 8. 2011) - [+popularita], 

[+sláva]. Pro osobnosti na začátku kariéry, které nejsou doposud všeobecně známé, se 

užívá zdrobnělá podoba zvoleného lexému „hvězdička“: „Nová hvězdička Alžběta 

Bartošová o Ivetě: Není to zrovna můj vzor“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/147886/nova-hvezdicka-alzbeta-

bartosova-o-ivete-neni-to-zrovna-muj-vzor.html, staženo dne 15. 8. 2011), „Americká 

hvězdička reality show Tila Tequila...“ (dostupné                                                              

z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-svetove-celebrity/140732/celebritu-tilu-tequilu-

malem-fanousci-ukamenovali.html, staženo dne 15. 8. 2011). Stejný výraz však být 

vyjádřením ironie, sarkasmu či zdůrazněním menší míry popularity: „Přijde o tři kila, 

čtyři zas nabere. S tím se potýká někdejší popová hvězdička Britney Spears.“ (dostupné                                   

z http://www.ahaonline.cz/clanek/trapasy/45080/foto-britney-spears-pad-na-dno-

nezvlada-cpe-se-a-cpe-se-a-vaha-pod-ni-praska.html, staženo dne 15. 8. 2011), „Ještě 

před Vánocemi trápilo muzikálovou hvězdičku Šárku Vaňkovou pár kil navíc...“ 

(dostupné                                     z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity/81618/vankova-

je-zase-jako-lunt.html, staženo dne 15. 8. 2011).

V textech se setkáváme i se složeninou superhvězda, obsahující intenzifikační 

komponent super. Ten zdůrazňuje větší míru popularity, slávy a oblíbenosti označované 

osoby: „Drsná vystoupení, pobuřující kostýmy a videoklipy jen pro otrlé. To je 

superhvězda Lady Gaga (25).“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-

svetove-celebrity/152265/lady-gaga-se-psychicky-zhroutila-pred-kamerou.html, staženo 

dne 15. 8. 2011), „Přijela i superhvězda Beyoncé“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti-zajimavosti/24946/prijela-i-superhvezda-

beyonce.html, staženo dne 15. 8. 2011). Stejný význam má také výraz megahvězda a 

anglické ekvivalenty megastar či superstar. V českém prostředí se však vedle původního 

významu užívá označení superstar pro účastníky pěvecké soutěže: „SuperStar 

Gunčíková: Přebrala milence Banášové!“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/55352/miro-smajda-bude-v-pondeli-na-chatu-ahaonline.cz
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity/55820/tomas-savka-23-kdyz-hvezda-pada-nici-ho-alkohol.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/147886/nova-hvezdicka-alzbeta-bartosova-o-ivete-neni-to-zrovna-muj-vzor.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/trapasy/45080/foto-britney-spears-pad-na-dno-nezvlada-cpe-se-a-cpe-se-a-vaha-pod-ni-praska.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity/81618/vankova-je-zase-jako-lunt.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-svetove-celebrity/152265/lady-gaga-se-psychicky-zhroutila-pred-kamerou.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti-zajimavosti/24946/prijela-i-superhvezda-beyonce.html
http://www.blesk.cz/clanek/radce-penize/65842/prezident-bush-hvezda-pada.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/147886/nova-hvezdicka-alzbeta-bartosova-o-ivete-neni-to-zrovna-muj-vzor.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-svetove-celebrity/140732/celebritu-tilu-tequilu-malem-fanousci-ukamenovali.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/trapasy/45080/foto-britney-spears-pad-na-dno-nezvlada-cpe-se-a-cpe-se-a-vaha-pod-ni-praska.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-svetove-celebrity/152265/lady-gaga-se-psychicky-zhroutila-pred-kamerou.html
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti-zajimavosti/24946/prijela-i-superhvezda-beyonce.html
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http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/62214/superstar-guncikova-prebrala-

milence-banasove.html, staženo dne 15. 8. 2011).

7. 2 Kognitivní analýza lexému sexbomba

Hvězdám média přiřazují určité atributy, jakási poznávací znamení. Ta fungují jako 

určitá nálepka, podle které lze osobnost zařadit do společenské struktury a snáze ji tak 

identifikovat. Podle těchto přízvisek určíme, jakou roli celebrita ve společnosti 

představuje. Mezi takové role řadíme i sexbombu.

Když se řekne sexbomba, napadne každého krásná, smyslná žena, ovšem krása není

přesně to určující, co sexbombu dělá sexbombou, neboť krásných žen je spousta, a ne 

každá dostává přízvisko sexbomba.

Sexbomba je složenina vzniklá ze dvou slov – sex a bomba. Sex jako první část 

složených slov má podle Slovníku neologizmů několikerý význam – „1. sexuálně 

přitažlivý, v nových výrazech sexidol, sexsymbol; 2. související se sexuálními 

praktikami“ (O. Martincová a kol., 1998, s. 266) V našem případě se jedná o význam

sexuálně přitažlivý, tedy působící sexy. Sexy znamená, že v nás objekt (osoba) vzbuzuje 

pocit vzrušení, sexuální touhu. Podle Slovníku cizích slov se jedná se o nesklonné 

přídavné jméno, expresivně zabarvené slovo, znamenající „nemírně a rafinovaně 

zaměřený na sex, sexuálně vyzývavý, působivý“ (Klimeš, 1998, s. 704) –

[+rafinovanost], [+vyzývavost], [+sexy], [+působivost]. Lexém bomba má podle 

Slovníku neologizmů dvojí význam, „1.co vyvolává silný, mohutný učinek; 2. co 

představuje nebezpečí“ (O. Martincová a kol., 1998, s. 48) Bomba jako část složeniny 

sexbomba nepředstavuje výbušnou zbraň, i když výbušnost je samozřejmě důležitou 

konotací, ale lze ji chápat právě jako nečekanost a překvapivost z výbuchu, z jeho 

velikosti, nečekanost a překvapivost z přitažlivosti, vyzývavosti a působivosti, tedy 

bombu můžeme chápat jako senzaci, jak je uvedeno ve Slovníku spisovné češtiny.

Sexbomba asociuje ženu. Naskýtá se genderový problém, že podobné označení pro 

muže v běžné jazykové zásobě nemáme. Bylo by možné označit někoho splňujícího 

znaky sexy muže za „sexbombera“, ale toto pojmenování vyzní spíše komicky. Můžeme 

http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/62214/superstar-guncikova-prebrala-milence-banasove.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/62214/superstar-guncikova-prebrala-milence-banasove.html
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samozřejmě použít pojmu sexsymbol či sexidol, ale tento výraz lze použít i u žen. 

Podobné označení určené výhradně mužům v češtině není.

Nastíněný problém je možno zdůvodnit i hojnějším počtem a větší tradicí soutěží krásy 

určených pro ženy. Proto to tak bude i u sexbomby, kdy je u žen snadněji určitelné, co 

z nich sexbomby dělá.

Lze tedy shrnout, že sexbomba je osoba ženského pohlaví, která díky svému vzhledu 

vzbuzuje u mužů sexuální touhu a vzrušení. Mou definici potvrzuje i Slovník cizích 

slov, podle kterého je sexbomba výraz obecné češtiny, „žena sexuálně mimořádně, až 

provokativně přitažlivá a nápadná“. (Klimeš, 1998, s. 704) – [+provokativnost],                     

[+ přitažlivost], [+nápadnost].

Sexbomba tedy tvoří v jazyce určitou kategorii, a to kategorii sexy žen. „Kategorizace 

tvoří půdorys našeho konceptuálního systému. Prožíváme a uvědomujeme si realitu jako 

rozdělenou na části, jež jsou vzhledem ke svým různým vlastnostem provázány                

do různých celků.“ (Vaňková a kol., 2005, s. 67) Ovšem sexy žena nabývá v různých 

dobách a v různých kulturách různé významy, tedy kdybychom postavily sexbomby 

současného světa vedle sebe, sexbomba domorodců v Africe bude vypadat jinak než 

sexbomba domorodců v australské buši a jinak bude vypadat sexbomba v Evropě 18. 

století, neboť ve významu lexému dochází k posunům, které jsou zapříčiněny např. 

jiným způsobem života, propagandou, reklamou, proměnou vyznávaných hodnot atd. 

Proto se nyní zaměříme na sexbombu jako ženu současnou, uznávanou v západní 

společnosti a zobrazovanou v současném českém bulváru.

Na jednotlivých webových portálech bulvárních deníků jsem zadala do vyhledávače 

v archivu mnou vybraný lexém a porovnávala, jaké typy žen byly takto označované.

Ze světových celebrit si nálepku sexbomba drží již dosti dlouhou dobu Pamela 

Andersonová, která se bez tohoto přívlastku v textech prakticky neobjevuje. Internetový 

deník Super.cz ji označuje za hollywoodskou prsatici, americkou krásku či prsatou 

plavčici, nastolují tedy konotace [+velká/obří prsa], [+krása], dále připomínají její 

(zjevně životní) roli v seriálu Pobřežní hlídka.

Z dalších světových populárních osobností do této kategorie se řadí Carmen Electra, 

podle deníku Aha další „vnadná plavčice“[+vnady].
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Nechybí další, plastickými operacemi upravená žena: „Britská modelka Katie Priceová

(29), známá i jako Jordan, se proslavila především obřím poprsím. Během posledních 

let utratila za plastické chirurgy v přepočtu 1,5 milionu Kč“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/ze-sveta/22005/sexbomba-katie-price:-

%BBvylepsene%AB-telo-za-1,5-milionu!, staženo dne 23. 4. 2008). Označením 

sexbomba se mohou ve většině případech tedy chlubit ženy, které kvůli svému vzhledu 

podstoupily plastickou operaci – nejčastěji zvětšení poprsí. 

Právě Pamela Andersonová, Carmen Electra a Katie Priceová jsou nejčastější 

zahraniční sexbomby v českých bulvárech, přidává se k nim i Angelina Jolieová                 

a Sharon Stoneová, která si tuto nálepku vysloužila díky legendárnímu filmu Základní 

instinkt. Ukazuje se tedy, že výraz je jistým způsobem vyprázdněný, neboť Sharon 

Stoneová si tento přívlastek již mnoho let, ačkoliv vzhledem k věku už jí toto označení 

nepřísluší.

Z českých žen je za sexbombu označovaná například Michaela Ochotská – „herečka           

s bujnými vnadami“ (Dostupné z http://www.super.cz/co-se-kde-sustne/21647-

sexbomba-ochotska-bude-moderovat-miss-world.html, staženo dne 23. 4. 2008 ), 

přidává se k ní i slovenská moderátorka Zuza Belohorcová, kterou stejný deník označil 

spolu s Michaelou Ochotskou v jiném článku za vnadné krásky. Za další vnadnou

krásku (a tedy sexbombu) novináři považují Andreu Kloboučkovou, které k tomuto 

titulu pomohly její „bujné křivky“ (dostupné z http://www.super.cz/exkluzivne/19170-

sexbomba-vranova-se-vyhrivala-na-mauriciu-mame-fotky.html, staženo dne 23. 4. 

2008): (konotace [+křivky]).

Další je „kráska se silikonovým hrudníkem“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/23600/sexbomba-maslikova:-stane-se-hvezdou-

na-mtv?, staženo dne 23. 4. 2008) Hana Mašlíková (která na sebe poprvé upozornila 

v reality show Trosečník, kam si s sebou na pustý ostrov jako jednu ze dvou povolených 

nepostradatelných věcí vzala řasenku). Jmenovat mohu i Alici Bendovou, Janu 

Štefánkovou a Evu Aichmajerovou.

Při pohledu na tyto ženy zjistíme, že z hlediska vzhledu se jedná vesměs o stejný typ. 

Vzhled je pro sexbombu prvořadý, což dokazuje i titulek jednoho z článků na webu 

super.cz: „Andrea Vránová má 14 kilo dole. Je to sexbomba!“ (Dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/ze-sveta/22005/sexbomba-katie-price:-%BBvylepsene%AB-telo-za-1,5-milionu
http://www.super.cz/co-se-kde-sustne/21647-sexbomba-ochotska-bude-moderovat-miss-world.html
http://www.super.cz/exkluzivne/19170-sexbomba-vranova-se-vyhrivala-na-mauriciu-mame-fotky.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/23600/sexbomba-maslikova:-stane-se-hvezdou-na-mtv
http://www.ahaonline.cz/cz/ze-sveta/22005/sexbomba-katie-price:-%BBvylepsene%AB-telo-za-1,5-milionu
http://www.super.cz/co-se-kde-sustne/21647-sexbomba-ochotska-bude-moderovat-miss-world.html
http://www.super.cz/exkluzivne/19170-sexbomba-vranova-se-vyhrivala-na-mauriciu-mame-fotky.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/23600/sexbomba-maslikova:-stane-se-hvezdou-na-mtv
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http://www.super.cz/kauzy/12222-andrea-vranova-ma-14-kilo-dole-je-to-sexbomba-

.html, staženo dne 23. 4. 2008) – (konotace [+štíhlost]).

Vzhled výše jmenovaných žen se takřka neliší. Vezměme si například tu, u které je 

„býti sexbombou“ přímo v popisu práce – Pamelu Andersonovou. Štíhlá, dlouhé 

blonďaté vlasy (konotace [+ dlouhé vlasy], [+ blondýna]), plné rty, silikonové poprsí, 

štíhlý pas, který zdůrazňuje ženskou siluetu (konotace  [+ženskost], [+ sexy silueta]). 

Všechny sexbomby tedy mají dlouhé vlasy (výjimku představuje Sharon Stoneová, 

kterou ale jako sexbombu proslavil taktéž účes z delších blonďatých vlasů) a bujné 

vnady. To potvrzuje řada výrazů, které novináři v článcích užívají (viz příklady výše) –

prsatice, bujné křivky, bujné vnady atd. 

Dalším důležitým znakem těchto žen je právě jejich popularita (konotace 

[+popularita]). Ony sexbomby se hlavně nebojí býti sexbombami. Nebojí se pózovat 

fotografům ve sporém oblečení, nebojí se žhavých a svůdných postojů [+svůdnost], 

nejsou žádné stydlivky, ale naopak umí své přednosti prodat.

Spojuje je také to, že valná většina z nich nafotila akty (konotace [+erotické 

fotografie]) do některého z prominentních časopisů, některé se proslaviy i díky 

(domácímu) pornu a pododobně. Zuza Belohorcová s Janou Štefánkovou zase jeden čas 

moderovaly (nikoli společně) lechtivě erotický pořad Peříčko. Zkrátka taková 

profesionální sexbomba nezasahuje do světa sexu jen tím, že vypadá sexy, ale že 

s erotikou spojuje svou kariéru (moderování, focení apod.).

Když se ale podíváme na jiné ženy, o nichž je obecně známé, že jsou krásné, neboť se 

mohou pyšnit např. titulem ze soutěží krásy, zjistíme, že ačkoli je jimi český bulvár 

doslova přehlcen, neobjevuje se u nich přízvisko sexbomba. Mohou klidně nafotit 

odvážné akty, mohou být dlouhovlasé a štíhlé, ale mají jeden zásadní nedostatek –

nemají velká prsa. Vždyť z modelek a všech „missek“, jichž každým rokem přibývá, je 

za sexbombu považována právě již zmíněná Andrea Vránová (Kloboučková) a občas 

novináři za sexbombě označují i Ivu Kubelkovou (ta ovšem není tak odvážná a drží si 

image jemné, plaché ženy a vzorné matky). 

Shrneme–li atributy a konotace, které se ke slovu sexbomba v naší kultuře váží, 

zjistíme, že jich je poměrně málo. V zásadě tím hlavním aspektem jsou velká prsa a 

ženská sexy silueta, pociťujeme v tomto případě jistou stereotypnost a ustálenostZa 

sexbombu je v současném českém bulváru považována osoba ženského pohlaví 

http://www.super.cz/kauzy/12222-andrea-vranova-ma-14-kilo-dole-je-to-sexbomba-.html
http://www.super.cz/kauzy/12222-andrea-vranova-ma-14-kilo-dole-je-to-sexbomba-.html
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s dlouhými vlasy, štíhlým pasem a výrazným poprsím, která dokáže zdůraznit a 

prodat své fyzické přednosti a vzbuzuje podle mužů sexuální touhu a vzrušení. Jde 

v zásadě o modely, kopie prototypu, představy, jak má sexy žena vypadat.
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8. Image vybraných hvězd v bulvárních médiích

Skrze média se příjemcům nedostává skutečný obraz světa, ale pouze určitá výseč. 

Výběr informací a způsob jejich podání vždy závisí na konkrétním novináři a typu 

daného média. To samé platí i u bulváru, který přináší informace ze světa showbyznysu. 

Ačkoliv čtenář může nabýt dojmu, že se jeho prostřednictvím dostává blíže ke slavným 

osobnostem a poznává jejich skutečné já, není to pravda. Fakt, že slavná celebrita to na 

večírku přehnala s alkoholem, z ní ještě nedělá notorického alkoholika. Informace jsou 

vybírány s ohledem na jejich atraktivnost pro cílovou skupinu příjemců, na základě 

jednotlivých textů je tak čtenáři předkládán vykonstruovaný obraz jednotlivých 

osobností. 

Následující podkapitoly přináší analýzu mediálního obrazu dvou vybraných osobností 

prostřednictvím bulvárních médií – moderátora Leoše Mareše a zpěvačky Ivety 

Bartošové. Během sledovaného období 2008–2012 patřily obě celebrity

k nejobsazovanějším hvězdám bulvárních deníků.

8. 1 Leoš Mareš

Moderátor Leoš Mareš patří ve sledovaném období k největším hvězdám českého 

showbyznysu, jeho cesta ke slávě a k majetku připomíná tzv. „americký sen“.                        

Z mladého muže z Berouna, který studoval ekonomii na vysoké škole, se díky píli, 

cílevědomosti a odhodlání stal nejlépe placený a nejuznávanější moderátor v České 

republice. 

Ačkoliv Marešovým důležitým startem kariéry byl post moderátora ranní show rádia 

Evropa 2, do povědomí veřejnosti se dostal díky šokující image „recitujícího zpěváka“ 

v kožichu. I když se on sám nepovažuje za zpěváka a celou tuto etapu bere s 

nadhledem, byla to nejspíš velice promyšlená strategie, jak získat větší počet 

obdivovatelů, jak získat zájem médií a tím pádem i popularitu. Leoš Mareš uměl přijít 

s něčím nečekaným, každý si ho pamatoval jako „týpka v huňatém kožichu“, 

pubescentní dívky ho zbožňovaly, a i proto v roce 2001 obsadil dvanácté místo 

v soutěži Český slavík (http://ceskyslavik.cz/start.php?c=237&k=49), v roce 2002 Leoš 

http://ceskyslavik.cz/start.php?c=237&k=49
http://ceskyslavik.cz/start.php?c=237&k=49


124

Mareš postoupil dokonce na místo sedmé. Média se o mladého moderátora začala více 

zajímat, v bulváru byl prezentován jako divoký mladík, idol dívčích srdcí: „Leoš Mareš 

řádil s holkama“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity/9148/leos-mares-

radil-s-holkama.html, staženo dne 30. 12. 2010), „Dívky se na svého idola Leoše 

Mareše vrhaly jak smyslů zbavené“ (dostupné z

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity/10106/pan-kozichu-je-dolnak.html, staženo dne 

30. 12. 2010). V českém prostředí se tedy zrodila nová hvězda. 

Mladé fanynky kupovaly Marešova alba a diskotéky, kde Mareš vystupoval, ať už jako 

zpěvák, nebo jako moderátor, se nemusely bát o návštěvnost. Díky originálním 

modelům a díky (v českém prostředí tehdy neobvyklému) pěveckému stylu na sebe 

upozornil. Stále více se o Marešovi psalo také v souvislosti s moderováním: „Vtipný 

Leoš a krásná Simona – oba spolu poprvé v životě moderovali velkou módní show Quo 

Vadis v pražské Lucerně.“ (dostupné z

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity/15686/krainova-borkovi-to-ale-slusi.html, staženo 

dne 30. 12. 2010), „Leoš Mareš opět nezklamal“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity/15723/leos-mares-opet-nezklamal.html, staženo 

dne 30. 12. 2010), „Leoš Mareš, moderátor pořadu Eso TV Nova, se stane letošním 

průvodcem Českého slavíka! A jako první v novodobé historii Slavíka bude Mareš 

slavnostní večer v Opeře uvádět úplně sám...“ (dostupné z

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity/18534/mares-splnim-si-zivotni-sen.html, staženo 

dne 30. 12. 2010).

Leoš Mareš se stal uznávanou celebritou a zhruba po čtyřech letech se kariéry zpěváka 

vzdal. Už nepotřeboval kožichy, aby ho lidé poznali. Mareš  získával zajímavé nabídky 

– několikrát moderoval výše zmiňovanou hudební anketu Český Slavík, ne příliš 

úspěšnou reality show Big Brother, hudební soutěže Česko hledá Superstar, X Factor, 

Česko Slovenská SuperStar, Talentmanie a několik let byl tváří pořadu TV Nova Eso.

V médiích se Leoš Mareš objevoval celkem často, s novináři komunikoval, byl vstřícný 

a zároveň i vtipný. Získal si image veselého, šikovného a výřečného mladíka, který 

moderuje přepychové společenské akce, největší projekty TV Nova, ale i úspěšné road 

show po celé zemi, miluje rychlá luxusní auta, svou přítelkyni a svého syna. Zdálo se, 

že žije spokojeným životem bez skandálů a afér. V té době  ani novináři nemuseli po 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity/9148/leos-mares-radil-s-holkama.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity/9148/leos-mares-radil-s-holkama.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity/10106/pan-kozichu-je-dolnak.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity/15686/krainova-borkovi-to-ale-slusi.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity/15723/leos-mares-opet-nezklamal.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity/18534/mares-splnim-si-zivotni-sen.html
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kostlivcích ve skříni pátrat, protože materiálu na články a novinek týkajících se hvězdy 

bylo hodně. 

Média často informovala o Marešově finanční situaci: „Leoš Mareš – Vydělá 4,5 

milionu! Díky X Factoru“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/22810/leos/, staženo dne 9. 3. 2009), „Leoš 

Mareš: Další bourák za miliony“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/23449/leos/, staženo dne 9. 3. 2009), „Leoš 

Mareš vydělává 116 000 denně!“ (dostupné z http://prepni.centrum.cz/celebrity/151754-

leos-mares-vydelava-116-000-denne.aspx#225-v-#225--116-000-denne-.html, staženo 

dne 9. 3. 2009). Takové informace ale nebyly podávány v negativním duchu, naopak 

vyznívaly spíše obdivně, Leoš Mareš byl zobrazován jako pracovitý člověk, který si 

svůj majetek zaslouží: „Vedle rozsáhlého vozového parku, ve kterém má Leoš například 

ferrari nebo porsche, investoval také do statku v jižních Čechách. Jeho cena je po 

náročných rekonstrukcích odhadována na osm milionů korun! Leoš je zkrátka živoucím 

důkazem přísloví, že komu se nelení, tomu se zelení!“ (dostupné                                               

z http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/22810/leos/, staženo dne 9. 3. 2009). K roli 

nejpopulárnějšího moderátora dopomáhá i Marešova otevřenost a obraz citlivého

člověka: „Mareš v slzách: Zemřel mi nejlepší kamarád“ (dostupné                                           

z http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/25165/mares/, staženo dne 9. 3. 2009), „TýTý: 

Mareš málem brečel, zemřel mu pes“ (dostupné z http://revue.idnes.cz/tyty-mares-

malem-brecel-zemrel-mu-pes-dwi-/lidicky.asp?c=A080412_225743_lidicky_ved, 

staženo dne 9. 3. 2009).

Zprávy negativního charakteru byly řídké, napadají Marešovu výbušnou povahu  a 

egoismus: „Když pomineme jeho pohublé tělo a obličej plný hlubokých vrásek, věčný 

hon za penězi odnesla hlavně jeho povaha. Mareš už dávno nestojí nohama na zemi, je 

nekompromisní, rázný a drzý. Tam, kde mu kdysi stačil nadhled a humor, plýtvá agresí 

a zlostí. Takto se nikdy v životě nechoval ani Mistr Karel Gott!“ (dostupné 

http://pikant.centrum.cz/celebrity/153846-leos-mares-zacatek-konce.aspx#225-tek-

konce--.html, staženo dne 9. 3. 2009), „Marešovi ruply nervy!“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/24305/maresovi/, staženo dne                     9. 3. 

2009). Takové články však Marešově popularitě neuškodily a dále se nerozebíraly, 

Mareš dál vévodil různým anketám: „Čtenáři iDNES.cz: nejkrásnějším párem jsou 

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/22810/leos/
http://revue.idnes.cz/tyty-mares-malem-brecel-zemrel-mu-pes-dwi-/lidicky.asp?c=A080412_225743_lidicky_ved
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/22810/leos/
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/23449/leos/
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/22810/leos/
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/25165/mares/
http://revue.idnes.cz/tyty-mares-malem-brecel-zemrel-mu-pes-dwi-/lidicky.asp?c=A080412_225743_lidicky_ved
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/24305/maresovi/
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Mareš a Poslušná“ (dostupné z http://revue.idnes.cz/ctenari-idnes-cz-nejkrasnejsim-

parem-jsou-mares-a-poslusna-pa9-/lidicky.asp?c=A080501_075643_lidicky_ved, 

staženo dne 9. 3. 2009). 

Další záporně vyznívající články se týkaly Marešova řidičského umění a jeho 

nabubřelosti, chamtivosti a přílišné okázalosti. Málokoho nechá chladným fakt, že se 

někdo příliš okatě chlubí majetkem: „Hrabivý Mareš“ (dostupné z 

http://www.super.cz/clanek/493-hrabivy-mares.html, staženo dne 30. 12. 2010), 

„Mareš: Heč, to je moje!“ (dostupné z http://www.super.cz/clanek/1528-mares-hec-to-

je-moje.html, staženo dne 30. 12. 2010). 

Již v roce 2006 se objevily spekulace o Marešově nevěře: „Přestože je veřejným 

tajemstvím, že Mareš Monice už léta zahýbá na každém kroku, ona to toleruje a 

láskyplně zařizuje jejich luxusní byteček a podobným drbům nevěnuje pozornost.“ 

(dostupné z http://www.super.cz/clanek/1074-mares-se-s-monikou-ozenit-nechce.html, 

staženo dne 30. 12. 2010), „Populární moderátor Leoš Mareš (30) je prý nevěrný své 

přítelkyni Monice Poslušné!“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-

drby/3974/leos-mares-obvinen-nevera.html, staženo dne 30. 12. 2010). Nicméně takové 

informace zůstaly bez odezvy, bulvár se potencionální nevěře dále nevěnoval. 

V článcích chyběly důkazné fotografie, konkrétní jména a místa. 

Marešova popularita se stále zvyšovala. Byl jednou z hlavních hvězd TV Nova a jeho 

jméno se stalo symbolem workoholismu. V bulváru stále převažovaly články utvářející 

Marešovu pozitivní image profesionála, bezkonkurenčního moderátora, který umí 

vydělat nemalé peníze: „Leoš Mareš: Nova má pro něj nabídku snů!...sláva už beztak 

megapopulárního Mareše by tím vyletěla strmě nahoru“ (dostupné z

http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/6755/leos-mares-nova-ma-pro-nej-

nabidku-snu.html, staženo dne 30. 12. 2010), „Leoš Mareš: 150 tisíc za týden!“ 

(dostupné z http://www.super.cz/clanek/3128-leos-mares-150-tisic-za-tyden.html, 

staženo dne 30. 12. 2010), „Leoš Mareš: Pracuje 24 hodin denně“ (dostupné z 

http://www.super.cz/clanek/6546-leos-mares-pracuje-24-hodin-denne.html, staženo dne 

30. 12. 2010).

Jeho obraz se pomalu začal měnit v roce 2008. Leoš Mareš oznámil zasnoubení se svou 

– do té doby ne moc mediálně známou – partnerkou Monikou Poslušnou. Začalo se 

http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/3974/leos-mares-obvinen-nevera.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/6755/leos-mares-nova-ma-pro-nej-nabidku-snu.html
http://revue.idnes.cz/ctenari-idnes-cz-nejkrasnejsim-parem-jsou-mares-a-poslusna-pa9-/lidicky.asp?c=A080501_075643_lidicky_ved
http://www.super.cz/clanek/493-hrabivy-mares.html
http://www.super.cz/clanek/1528-mares-hec-to-je-moje.html
http://www.super.cz/clanek/1074-mares-se-s-monikou-ozenit-nechce.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/3974/leos-mares-obvinen-nevera.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/6755/leos-mares-nova-ma-pro-nej-nabidku-snu.html
http://www.super.cz/clanek/3128-leos-mares-150-tisic-za-tyden.html
http://www.super.cz/clanek/6546-leos-mares-pracuje-24-hodin-denne.html
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spekulovat o nejhonosnější svatbě roku: „MAREŠ – Svatba v červenci!“ (dostupné                

z http://sip.denik.cz/show/mares_poslusna_termin20080102.html, staženo dne                  

9. 3. 2009), „Leoš Mareš sekne se svobodou“ (dostupné z 

http://www.google.cz/search?hl=cs&lr=lang_cs&q=leo%C5%A1+mare%C5%A1&start

=280&sa=N, staženo dne 9. 3. 2009), „Leoš: Svatba v chrámu sv.Víta!“ (dostupné                  

z http://bleskove.aktualne.centrum.cz/celebrity/clanek.phtml?redirected=1&id=588048, 

staženo dne 9. 3. 2009), „Leoš Mareš: Svatba na zámku! Ale kněze odmítl!“ (dostupné   

z http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/25938/leos/, staženo dne 9. 3. 2009).

Image šťastného páru, který chystá jednu z nejokázalejších svateb roku, přerušila

obrovská aféra. Na titulní straně deníku Blesk ze dne 7. 5. 2008  byl otištěn jeden jediný 

článek. Černá barva evokovala závažnost tématu: „Leoš Mareš (32): Koupil si 

prostitutku. A to se má ženit!“ (Blesk, č. 107, 17, s. 1) V první vlně byla kauza 

vyhrocena směrem proti Marešovi (nešlo to ani považovat za výmysl nějakého 

bulvárního novináře, protože Blesk zveřejnil důkazný materiál – fotografie nahého 

Leoše Mareše s blonďatou ženou při orálním sexu). Aféru začala rozebírat všechna 

bulvární média: „Leoši, Leoši, jsi v tom až po uši!“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/24444/leosi-leosi-jsi-v-tom-az-po-usi.html, 

staženo dne 31. 12. 2010). Na Marešově aféře je dobře patrná strategie bulvárních 

médií. Ačkoliv měli redaktoři Blesku k dispozici všechny fotografie najednou, 

uveřejnili pouze část a lákali čtenáře na další várku fotografií v příštím čísle. Jelikož 

patřil Leoš Mareš mezi nejžádanější a nejprodávanější celebrity, dalo se předpokládat, 

že aféra bude v bulváru připomínána delší dobu.

V druhé vlně se začalo spekulovat, zda celý incident nebyl předem naplánovaný s cílem 

moderátorovi uškodit: „Šlo skutečně o avantýru s prostitutkou, nebo ho chce někdo 

zničit?“ (Blesk, č. 108, 17, s. 1) Tuto verzi samozřejmě propagoval i sám Mareš, 

přispíval k tomu i fakt, že na oněch fotografiích, které Blesk zveřejnil v pátečním 

vydání (opět na černém podkladě) Leoš Mareš spí a má ve tváři nikoliv blažený, ale 

absolutně neutrální výraz. Aféře byla kromě titulní strany věnována i následující 

dvoustrana. Bulvární média se snažila kauzu udržet na titulních stranách co nejdéle, ale 

protože jméno Leoš Mareš má ohromnou sílu, stavěla se spíše na jeho stranu: 

„Zveřejněná fota nicméně o kdovíjakém dovádění zrovna nehovoří, Leoš si na nich 

spíše spokojeně pochrupává.“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-

http://www.google.cz/search?hl=cs&lr=lang_cs&q=leo%C5%A1+mare%C5%A1&start=280&sa=N
http://sip.denik.cz/show/mares_poslusna_termin20080102.html
http://www.google.cz/search?hl=cs&lr=lang_cs&q=leo%C5%A1+mare%C5%A1&start=280&sa=N
http://bleskove.aktualne.centrum.cz/celebrity/clanek.phtml?redirected=1&id=588048
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/25938/leos/
http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/24444/leosi-leosi-jsi-v-tom-az-po-usi.html


128

drby/24555/nejcastejsi-spekulace-v-kauze-maresovych-fotek-s-prostitutkou-vydirani-

pomsta-nebo-reklamni-tah.html, staženo dne 31. 12. 2010), „Aha! chrání Mareše. Podali 

jsme trestní oznámení!“ (Aha!, č. 108, 3, s. 3), „Nova bojuje za Mareše, který čelí 

skandálu. Proč?!“ (dostupné z http://pikant.centrum.cz/celebrity/157852-nova-bojuje-

za-marese-ktery-celi-skandalu-proc.aspx#253--cel-#237--skand-#225-lu.-proc--.html, 

staženo dne 9. 3. 2009).

Mareš byl zobrazován jako oběť intrik, které ho hluboce zasáhly: „...nešťastný Mareš...

roztřesený Leoš“ (dostupné z http://www.super.cz/bulvar/kauzy/22866-mares-s-

prostitutkou-vydirani-exkluzivni-zpoved.html, staženo dne 9. 3. 2009). Sobotní vydání 

deníku Blesk (10. 5. 2008) kromě kauzy Mareše s údajnou prostitutkou na titulní straně 

a na stranách dvě a tři „Marešova supersobota: Co bylo před sexem. V kasinu prohrál 

270 000!“ (Blesk, č. 109, 17, s. 1), Mareš: Od kasina k sexu“ (Tamtéž, s. 2n) přináší 

speciální přílohu Blesk na víkend věnovanou pouze osobnosti moderátora, po úvodním 

rozhovoru připomíná cestu Leoše Mareše na vrchol popularity a na další dvoustraně 

jeho majetek.

Kauza s prostitutkou neměla konce: „Mareš se po kauze s prostitutkou snaží chovat 

nenuceně“ (dostupné z http://revue.idnes.cz/mares-se-po-kauze-s-prostitutkou-snazi-

chovat-nenucene-pif-/lidicky.asp?c=A080511_185928_lidicky_jez, staženo dne                

9. 3. 2009), „MAREŠ – Budoucí tchyně ho tahá z průšvihu“ (dostupné                                           

z http://sip.denik.cz/show/mares---budouci-tchyne-ho-taha-z-prusvihu20080512.html, 

staženo dne 9. 3. 2009), „Chudák Mareš: Úlet s prostitutkou odpuštěn!“ (dostupné              

z http://www.super.cz/bulvar/kauzy/22939-chudak-mares-ulet-s-prostitutkou-

odpusten.html, staženo dne 9. 3. 2009), „Leoš Mareš se kaje... Dary pro přítelkyni: 

Nové auto, nová prsa a... druhé miminko!“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/26215/leos/, staženo dne 9. 3. 2009).

Bez výraznější odezvy se některá média snažila událost rozvířit informací, že Mareš 

údajnou prostitutku znal a možná by mohl být i otcem jejího dítěte: „„Leoš moc dobře 

svou společnici zná a rozhodně nejde o žádnou prostitutku nebo uspávačku. Vím jistě, 

že spolu několikrát spali a v ten večer měli v klubu domluvenou schůzku,“ tvrdí dobře 

informovaný zdroj... Je snad Mareš jeho otcem? „Určitě ne, ale možné je všechno," 

tvrdí náš zdroj.“ (dostupné z http://www.super.cz/bulvar/kauzy/22976-leosi-tvoje-

spolecnice-ma-dite.html, staženo dne 9. 3. 2009). Objevovaly se i články, jejichž titulky 

http://www.super.cz/bulvar/kauzy/22866-mares-s-prostitutkou-vydirani-exkluzivni-zpoved.html
http://www.super.cz/bulvar/kauzy/22976-leosi-tvoje-spolecnice-ma-dite.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/24555/nejcastejsi-spekulace-v-kauze-maresovych-fotek-s-prostitutkou-vydirani-pomsta-nebo-reklamni-tah.html
http://www.super.cz/bulvar/kauzy/22866-mares-s-prostitutkou-vydirani-exkluzivni-zpoved.html
http://revue.idnes.cz/mares-se-po-kauze-s-prostitutkou-snazi-chovat-nenucene-pif-/lidicky.asp?c=A080511_185928_lidicky_jez
http://sip.denik.cz/show/mares---budouci-tchyne-ho-taha-z-prusvihu20080512.html
http://www.super.cz/bulvar/kauzy/22939-chudak-mares-ulet-s-prostitutkou-odpusten.html
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http://www.super.cz/bulvar/kauzy/22976-leosi-tvoje-spolecnice-ma-dite.html
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na kauzu navazovaly a snažily se upoutat pozornost dalším skandálem, jako např. 

„Mareš si nedá pokoj. Má další foto s nahou dívkou“ (dostupné                                                

z http://revue.idnes.cz/mares-si-neda-pokoj-ma-dalsi-foto-s-nahou-divkou-frc-

/lidicky.asp?c=A080515_184826_lidicky_ved, staženo dne 9. 3. 2009), kdy titulek 

implikoval, že média objevila další Marešovu aféru, ale z textu se čtenář dozvěděl, že 

Leoš Mareš moderoval akci, kde byla nahá dívka, jejíž tělo bylo zdobeno 

bodypaintingem.

Po pár dnech bylo jasné, že skandál je minulostí, deník Blesk nazval Leoše Mareše 

sexidolem, který na fotografiích ještě vydělal. S největší pravděpodobností se novináři 

snažili udržet Mareše na titulní straně co nejdéle, protože se dobře prodává, ale vše 

kolem aféry bylo již zveřejněno a nic nového se neobjevovalo. V médiích se začaly 

objevovat články na Marešovu podporu: „Mělo ho to zlikvidovat, ale...díky sexu mu 

přibyly kšefty! Leoš Mareš (32) je sexidolem! Choulostivé fotografie, na kterých je 

moderátor zachycen zcela nahý s blonďatou společnicí, ho v žebříčku popularity 

vynesly na první pozice. A nejen to! Kvůli nim je teď doslova na roztrhání.“ (Blesk,              

č. 110, 17, s. 1)

Deník Blesk pořádal anketu, ve které měli čtenáři rozhodnout, komu ve zmiňovaném 

skandálu věří: „Kdo mluví pravdu? Mareš, nebo ‚společnice‘?“ (Blesk, č. 113, 17,                 

s. 15), v médiích se ale po nevěře rozvířila další aféra, a to Marešova závislost na 

drogách: „Leoš Mareš – Obvinili ho: Bere kokain!“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/26341/leos/, staženo dne 9. 3. 2009), „Mareš má 

problém. Vytáhli na něj drogy!“ (Blesk, č. 114, 17, s. 1). Tato záležitost ale 

moderátorovi nijak neuškodila, a jak rychle vypukla, tak rychle skončila, aféru 

s prostitutkou nepřesáhla a bylo jasné, že se jedná jen o pokus najít další pikantní 

informace, dokud si je čtenáři žádají.

Celý problém se zcela pochopitelně dotýkal i Marešovy partnerky Moniky Poslušné, 

která se tak nechtěně dostala do médií: „Přítelkyně Monika: Já mu věřím!“ (Aha!,                  

č. 108, 3, s. 2), „Marešova partnerka Monika Poslušná: Z nevěry mám husí kůži“ 

(Blesk, č. 110, 17, s. 8). Monika Poslušná v médiích vystupovala jako věrná a chápající 

žena, mnozí ji za její trpělivost a oddanost Marešovi obdivovali, ale někteří ji i litovali a 

zesměšňovali: „Monika Poslušná je zkrátka poslušná. Svatba se blíží a pro pár nahých 

fotek by bylo škoda ji rušit!“ (dostupné z http://sip.denik.cz/show/mares---budouci-

http://ad2.billboard.cz/extra/takeit/takeit_redirect.bb?idpool=7140402&idserver=38569&idsekce=1&idpozice=1&typbanneru=32&idadword=642&idproduct=1578684&idclient=48438545
http://ad2.billboard.cz/extra/takeit/takeit_redirect.bb?idpool=7671952&idserver=38569&idsekce=1&idpozice=1&typbanneru=32&idadword=136&idproduct=32746&idclient=26869900
http://revue.idnes.cz/mares-si-neda-pokoj-ma-dalsi-foto-s-nahou-divkou-frc-/lidicky.asp?c=A080515_184826_lidicky_ved
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/26341/leos/


130

tchyne-ho-taha-z-prusvihu20080512.html, staženo dne 9. 3. 2009). Patrně v tuto chvíli 

se začal rodit její obraz podváděné chudinky, která to s exhibicionistou Marešem nemá 

vůbec jednoduché. Ona sama však nedala znát sebemenší zaváhání či pochybnosti a 

vždy se snažila vystupovat jako sebevědomá žena, která svému partnerovi věří. 

Aféra vztah nepoznamenala, ačkoliv se ještě pár měsíců po zveřejnění fotek v médiích 

objevovaly narážky na tento skandál, a Mareš s Poslušnou se společně začali ukazovat 

více na veřejnosti, čímž chtěli všechny utvrdit v představě, jak je jejich vztah pevný. To 

potvrdili i velkolepou svatbou, která se stala největší prázdninovou událostí v českém 

showbyznysu, bulvár nejvíce informoval o financích, které Mareš do své svatby 

investoval. Média popisovala průběh svatby se všemi podrobnostmi (rogalo, které               

na svatebčany shazovalo plátky růží, lety vrtulníkem, dvanáct limuzin. To vše 

potvrzovalo obraz Leoše Mareše, pohádkově bohatého moderátora: „Leoš Mareš bude 

mít milionovou nevěstu“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-

showbiz/93126/leos-mares-bude-mit-milionovou-nevestu.html, staženo dne 10. 3. 

2009), „Mareš chystá svatbu, Monika si vybrala šperky! Za dva miliony!“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/27785/mares/, staženo dne 10. 3. 2009), „Jelikož 

je o Marešovi známo, že kvůli rodině rád "rozhazuje", cena svatby by tak mohla 

dosáhnout zmíněného milionu.“ (dostupné z http://revue.idnes.cz/svatba-leose-marese-

vime-jak-by-mohla-vypadat-f3y-/lidicky.asp?c=A080702_150946_lidicky_luf, staženo 

dne 10. 3. 2009), „Marešova svatba: Romantika za miliony“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/94109/maresova-svatba-

romantika-za-miliony.html, staženo dne 10. 3. 2009), „Svatba za 5 milionů! Mejdan až 

do svítání!“ (Blesk, 163, 17, s. 1), deník Blesk ji označil za „svatbu snů“ (tamtéž).

Blesk do fotografií nahého Mareše patrně investoval slušnou finanční částku a chtěl ze 

své investice vytěžit maximum, proto se jeho fotografie tu a tam objevily u dalších 

článků, jako např. u článku „Aféra Mareše s prostitutkou – Zdroj z blízkosti Leoše říká: 

Všechno to bylo nahrané!“ (dostupné z

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/28762/afera/, staženo dne 10. 3. 2009), kdy 

deník Aha! opět rozebíral, jak a za jakým účelem dané fotografie vznikly, nebo u textu 

„Marešovy paměti: Tohle je zastavilo!“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/94491/maresovy-pameti-tohle-je-

zastavilo.html, staženo dne 10. 3. 2009), kdy ukazovací zájmeno „tohle“ odkazuje               

http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/93126/leos-mares-bude-mit-milionovou-nevestu.html
http://revue.idnes.cz/svatba-leose-marese-vime-jak-by-mohla-vypadat-f3y-/lidicky.asp?c=A080702_150946_lidicky_luf
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/94109/maresova-svatba-romantika-za-miliony.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/94491/maresovy-pameti-tohle-je-zastavilo.html
http://sip.denik.cz/show/mares---budouci-tchyne-ho-taha-z-prusvihu20080512.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/93126/leos-mares-bude-mit-milionovou-nevestu.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/27785/mares/
http://revue.idnes.cz/svatba-leose-marese-vime-jak-by-mohla-vypadat-f3y-/lidicky.asp?c=A080702_150946_lidicky_luf
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/94109/maresova-svatba-romantika-za-miliony.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/28762/afera/
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/94491/maresovy-pameti-tohle-je-zastavilo.html
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na zmíněnou fotografii z aféry se společnicí. Ačkoliv se spekulovalo, že se jednalo o 

předem naplánovaný podvrh, který měl zajistit větší sledovanost soutěže X Factor, 

odstartovala tato aféra hon bulváru za důkazy o Marešově nevěře a dalších 

potencionálních milenkách. Marešův mediální obraz z léta 2008 se celý točil kolem jeho 

údajných sexuálních skandálů s prostitutkami: „Jak se loučil se svobodou? Leoš Mareš: 

Děvky, chlast i bitka!“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-

showbiz/95224/leos-mares-devky-chlast-i-bitka.html, staženo dne 10. 3. 2009), 

„Rozlučkové orgie Leoše Mareše. Nechyběly prostitutky“ (dostupné z 

http://tn.nova.cz/red/celebrity/rozluckove-orgie-leose-marese-nechybely-

prostitutky.html, staženo dne 10. 3. 2009), „Hříšný Leoš Mareš. Za sex dal 44 tisíc!“ 

(dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/95320/za-sex-dal-44-

tisic.html, staženo dne 10. 3. 2009). Přestože se bulvární média snažila Leoše ukázat 

jako rebela, kterému jedna aféra nestačí, opět tyto články nenašly ve společnosti 

patřičnou odezvu, Leoš Mareš ani jeho manželka na ně nereagovaly. 

Podzimní období patřilo Leoši Marešovi – milionáři. Bulvární média nemohla 

opomenout fakt, že si moderátor koupil luxusní televizi: „Leoš Mareš si koupil televizi 

za 7 milionů“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-

showbiz/100875/leos-mares-si-koupil-televizi-za-7-milionu.html, staženo dne 10. 3. 

2009), „MAREŠ zešílel! Koupil si obří televizi“ (dostupné z 

http://sip.denik.cz/show/mares-zesilel-koupil-si-obri-televizi20081007.html, staženo 

dne 10. 3. 2009). 

Na začátku roku 2009 se bulvární novináři dočkali další slibné aféry – dosud nepříliš 

známá modelka Lucie Petrišková, finalistka Miss ČR 2007, přiznala, že měla s Leošem 

Marešem poměr: „Leoši, co řekne Monika? Miss Petrišková přiznala: Sex s Marešem!“ 

(dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/107592/miss-

petriskova-priznala-sex-s-maresem.html, staženo dne 13. 3. 2009), „Leoš Mareš má 

problém: jeho exmilenka promluvila“ (dostupné z http://revue.idnes.cz/leos-mares-ma-

problem-jeho-exmilenka-promluvila-ftj-/sex.asp?c=A090112_092111_sex_ved, staženo 

dne 13. 3. 2008). Leoš Mareš byl v médiích opět zobrazován jako nevěrník, který má co 

vysvětlovat: „Mareš: Aféru žehlí dovolenou za půl milionu!“ (Dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/107688/mares-aferu-zehli-

http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/95224/leos-mares-devky-chlast-i-bitka.html
http://tn.nova.cz/red/celebrity/rozluckove-orgie-leose-marese-nechybely-prostitutky.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/95320/za-sex-dal-44-tisic.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/95320/za-sex-dal-44-tisic.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/100875/leos-mares-si-koupil-televizi-za-7-milionu.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/107592/miss-petriskova-priznala-sex-s-maresem.html
http://revue.idnes.cz/leos-mares-ma-problem-jeho-exmilenka-promluvila-ftj-/sex.asp?c=A090112_092111_sex_ved
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/95224/leos-mares-devky-chlast-i-bitka.html
http://tn.nova.cz/red/celebrity/rozluckove-orgie-leose-marese-nechybely-prostitutky.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/100875/leos-mares-si-koupil-televizi-za-7-milionu.html
http://sip.denik.cz/show/mares-zesilel-koupil-si-obri-televizi20081007.html
http://revue.idnes.cz/leos-mares-ma-problem-jeho-exmilenka-promluvila-ftj-/sex.asp?c=A090112_092111_sex_ved
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dovolenou-za-pul-milionu.html, staženo dne 14. 3. 2009) Výše zmíněný článek  ze dne 

13. 1. 2009 potvrzuje mystifikační praktiku bulvárních médií: Leoš Mareš na dovolenou 

skutečně odletěl, ale jistě na ni neodjel z důvodu „žehlení“ kauzy s Lucií Petriškovou,  

která se na titulních stranách bulváru objevila 12. 1. 2009, neboť tato aféra vznikla 

v době, kdy moderátor již na dovolené byl, o jeho pobytu na ostrově Mauricius server 

informoval již 7. 1. 2009: „Mareš sbalil kufry a odletěl za exotikou.“ (Dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/107242/mares-sbalil-kufry-a-

odletel-za-exotikou.html, staženo dne 14. 3. 2009).

Lucie Petrišková se rázem stala celebritou, během několika dnů odpovídala na otázky 

čtenářů na různých bulvárně zaměřených webových portálech. Způsob, jakým se 

proslavila, však veřejnost spíše pobouřil, většina dotazů či poznámek byla mířena proti 

její osobě a celá záležitost pouze potvrdila velkou popularitu Leoše Mareše.

Lucie Petrišková tak během několika dnů zažila všechny fáze života hvězdy – vzestup 

přiznáním milostného poměru s Leošem Marešem. Během chvíle se tak z neznámé 

modelky stala celebrita, „ta, která spala s Marešem“. Ničím jiným Petrišková nezaujala, 

a tak toto období nenadálého zájmu médií byl i vrchol její kariéry. Neváhala informovat                             

o podrobnostech vztahu a obhajovala své jednání tím, že už stejně nemá cenu zapírat: 

„Petrišková: Všechno jde, když se chce, říká o poměru s Marešem“ (dostupné                        

z http://revue.idnes.cz/petriskova-vsechno-jde-kdyz-se-chce-rika-o-pomeru-s-maresem-

pau-/missamodelky.asp?c=A090114_092928_sex_ved, staženo dne 14. 3. 2009), 

„Petrišková: Mareš v posteli? Velký mazel!“ (dostupné                                                             

z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/107760/petriskova-mares-v-

posteli-velky-mazel.html, staženo dne 14. 3. 2009), její popularita však měla spíše 

negativní charakter, její pád začal v momentě, kdy Lucie Petrišková ve snaze udržet si 

zájem médií přiznala, že Leoš Mareš spal i s modelkou Agátou Hanychovou: 

„Marešova milenka: Leoš spal i s Hanychovou!“ (dostupné                                              

z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/108268/maresova-milenka-leos-

spal-i-s-hanychovou.html, staženo dne 14. 3. 2009), na titulních stranách se tak vedle 

Lucie Petriškové začala objevovat Agáta Hanychová a Leoš Mareš se stal postavou 

v pozadí, která obě modelky spojuje. Po obvinění ze závislosti na drogách a rozpoutané 

„válce“ s Agátou Hanychovou, jak média nazvala jejich vztah, bylo jasné, že Lucie 

Petrišková se v prostředí showbyznysu neudrží. Bulvár o ní psal v negativním duchu: 

http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/107242/mares-sbalil-kufry-a-odletel-za-exotikou.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/107760/petriskova-mares-v-posteli-velky-mazel.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/108268/maresova-milenka-leos-spal-i-s-hanychovou.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/107688/mares-aferu-zehli-dovolenou-za-pul-milionu.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/107242/mares-sbalil-kufry-a-odletel-za-exotikou.html
http://revue.idnes.cz/petriskova-vsechno-jde-kdyz-se-chce-rika-o-pomeru-s-maresem-pau-/missamodelky.asp?c=A090114_092928_sex_ved
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/107760/petriskova-mares-v-posteli-velky-mazel.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/108268/maresova-milenka-leos-spal-i-s-hanychovou.html
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„Nenáviděná Petrišková“ (dostupné z http://www.super.cz/bulvar/kauzy/29469-

nenavidena-petriskova-ma-tricet-kilo-i-s-posteli.html, staženo dne 14. 3. 2009), 

„Petrišková jako modelka skončila! Hanychová ji zlikvidovala“ (dostupné z 

http://sip.denik.cz/show/petriskova-jako-modelka-skoncila-hanychova-ji-zlik.html, 

staženo dne 14. 3. 2009), „Petrišková: Drogy brala a utíká do ciziny!“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/110160/petriskova-drogy-brala-a-

utika-do-ciziny.html, staženo dne 14. 3. 2009). Pád si tak Lucie Petrišková zařídila sama 

opuštěním České republiky.

Podařilo se jí ale zvýšit popularitu jiné osobě – Leošově manželce, která se od aférky 

nahého moderátora v cizí posteli objevovala v médiích čím dál častěji v souvislosti 

s údajnými nevěrami svého manžela. Média ji často zobrazovala jako chudinku, která 

trpělivě snáší výstřelky svého muže a oddaně za ním stojí: „Podvedená Marešová: Má 

sice miliony, ale doma pláče!“ (Dostupné z http://www.odhaleno.cz/exkluzivne/1464-

podvedena-monika-maresova-na-konte-ma-miliony-ale-doma-stejne-place.htm, staženo 

dne 14. 3. 2009)

Po kauze s Lucií Petriškovou se opět začaly objevovat nové informace o Marešově 

nevěře: „Vyslechli jsme šokující rozhovor – Leoš Mareš: Mám milenku, asi se rozvedu! 

Patrik Hezucký: Ty koko... A pak se porvali!“ (dostupné                                                           

z http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/34438/vyslechli/, staženo dne 14. 3. 2009),                

za další údajnou Marešovu milenku média označila jistou tmavovlasou dívku: „Proutník 

Mareš a záhadná černovláska: Mlsné pohledy a líbačka na parketě!“ (dostupné                           

z http://www.super.cz/bulvar/kauzy/30435-proutnik-mares-a-zahadna-cernovlaska-

mlsne-pohledy-a-libacka-na-parkete.html, staženo dne 14. 3. 2009), „Marešovi se 

sebejisté, až chvílemi arogantní chování v poslední době nevyplácí. Do redakce 

Super.cz čím dál častěji chodí maily, které obviňují moderátora z nevěry.“ (Tamtéž) 

Bulvárním novinářům často stačí právě anonymní emailové udání o tom, že se 

moderátor líbal s neznámou dívkou, jako např. ve výše odcitovaném titulku „Proutník 

Mareš a záhadná černovláska...“, online deník http://www.super.cz/ zveřejnil článek 

sestavený převážně z nepříliš důvěryhodných svědectví: „‚Mohl bych Vám sdělit 

termíny a místa tajných schůzek pana Leoše Mareše s jeho milenkou. Jsem totiž jejich 

dobrý přítel, ovšem nemohu se již déle dívat na situaci nebohé Marešovy manželky, 

která je též mou přítelkyní. Na těchto tajných schůzkách dochází povětšinou k 

http://www.super.cz/bulvar/kauzy/29469-nenavidena-petriskova-ma-tricet-kilo-i-s-posteli.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/110160/petriskova-drogy-brala-a-utika-do-ciziny.html
http://www.odhaleno.cz/exkluzivne/1464-podvedena-monika-maresova-na-konte-ma-miliony-ale-doma-stejne-place.htm
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/34438/vyslechli/
http://www.super.cz/bulvar/kauzy/30435-proutnik-mares-a-zahadna-cernovlaska-mlsne-pohledy-a-libacka-na-parkete.html
http://www.super.cz/
http://www.super.cz/bulvar/kauzy/29469-nenavidena-petriskova-ma-tricet-kilo-i-s-posteli.html
http://sip.denik.cz/show/petriskova-jako-modelka-skoncila-hanychova-ji-zlik.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/110160/petriskova-drogy-brala-a-utika-do-ciziny.html
http://www.odhaleno.cz/exkluzivne/1464-podvedena-monika-maresova-na-konte-ma-miliony-ale-doma-stejne-place.htm
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/34438/vyslechli/
http://www.super.cz/bulvar/kauzy/30435-proutnik-mares-a-zahadna-cernovlaska-mlsne-pohledy-a-libacka-na-parkete.html
http://www.super.cz/
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divokému sexu, který byste si mohli nafotit z okna mé ložnice. Bydlím totiž naproti 

místu, kde se tyto nestoudné věci odehrávají,‘ citujeme z mailu, který je podepsán 

příjmením Sobota.“ (Tamtéž) Bohužel se v médiích žádná fotografie zobrazující divoký 

sex Leoše Mareše s milenkou neobjevila  a není pochyb o tom, že kdyby se taková 

příležitost novinářům naskytla, neváhali by ji využít. Stejně tak není zachycena „líbačka 

na parketě“ zmíněná v titulku článku, ačkoliv jiné fotografie z diskotéky online deník 

zveřejnil. Ani na jedné však zatím moderátor nebyl společně s tmavovlasou dívkou

zachycen. Jako první odkryl identitu Marešovy milenky online deník Super.cz: 

„Marešova tajemná černovláska odhalena! Je to královna Šumavy!“ (dostupné z 

http://www.super.cz/bulvar/kauzy/30466-maresova-tajemna-cernovlaska-odhalena-je-

to-kralovna-sumavy.html, staženo dne 16. 3. 2009). Za milenku slavného moderátora 

byla označena Gabriela Dvořáková, finalistka soutěže Dívka Šumavy 2008. Ani 

moderátor, ani Dvořáková na dané články nereagovali a sami novináři na údajnou 

milenku na čas zapomněli.

Na portálu http://www.super.cz/ byly v první polovině března roku 2009 texty 

namířeny proti moderátorovi: „Moderátor Leoš Mareš (32) opět předvedl, že mu sláva, 

peníze a jeho milostné aférky stouply do hlavy.“ (dostupné z 

http://www.super.cz/bulvar/co-se-kde-sustne/30358-mares-a-jeho-hvezdne-

pozadavky.html, staženo dne 16. 3. 2009),  http://www.ahaonline.cz uveřejnil články, 

které Leoše Mareše „obhajovaly“ a snažily se ho prezentovat jako oběť bulvárních 

novinářů a médií vůbec: „Moderátor Evropy 2 Leoš Mareš (32) nám dal exkluzivní 

zpověď. A to přímo na silnici v centru Prahy ve dvě hodiny ráno, když se vracel s 

přáteli z nočního tahu z jejich nejoblíbenějšího klubu. ‚Nedělám nic špatně, ale přitom 

trpím. Pracuju od rána do noci, snažím se vydělávat, tak proč nemůžu v klidu žít se svou 

rodinou,‘ ptal se v tmavé noci našich fotoreportérů značně opilý Mareš, který se 

kymácel z jedné strany na druhou a slzy měl na krajíčku.“ (Dostupné z

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/34639/leos/, staženo dne 16. 3. 2009)

Odlišné informace bulvární média prezentovala ve spojitosti s Leošem Marešem i 

v jiných případech, jako např. při show rádia Evropa 2, která se konala v Liberci. Server 

http://www.blesk.cz popisoval akci jako propadák: „Co se děje s Leošem Marešem? 

Moderátor, který dříve zaplňoval diskotéky téměř k prasknutí, pěkně vyhořel! Na jeho 

ranní show přišlo jen pár lidí, kteří se ve velké hale téměř ztráceli.“ (dostupné z 

http://www.super.cz/bulvar/kauzy/30466-maresova-tajemna-cernovlaska-odhalena-je-to-kralovna-sumavy.html
http://www.super.cz/
http://www.super.cz/bulvar/co-se-kde-sustne/30358-mares-a-jeho-hvezdne-pozadavky.html
http://www.ahaonline.cz/
http://www.blesk.cz/
http://www.super.cz/bulvar/kauzy/30466-maresova-tajemna-cernovlaska-odhalena-je-to-kralovna-sumavy.html
http://www.super.cz/
http://www.super.cz/bulvar/co-se-kde-sustne/30358-mares-a-jeho-hvezdne-pozadavky.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/34639/leos/
http://www.blesk.cz/
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http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/110677/klesa-zajem-o-marese-

na-show-prislo-jen-par-lidi.html, staženo dne 16. 3. 2009),  server http://www.super.cz/

psal o návštěvnosti akce, kterou moderoval Mareš se svými kolegy z rádia, 

v pochvalném duchu „moderátoři svým vystoupením přilákali do haly téměř tři tisíce 

diváků, což je jejich osobní rekord.“ (Dostupné z http://www.super.cz/bulvar/co-se-kde-

sustne/30358-mares-a-jeho-hvezdne-pozadavky.html, staženo dne 16. 3. 2009)

Rozporuplné informace dokazují, že bulvár nepodává objektivní, ověřená fakta, ale že 

charakter článku závisí na konkrétním redaktorovi.

Mediální hon za důkazy o Marešově nevěře a rozpadajícím se manželství nebral konce, 

kromě Leoše Mareše se novináři zaměřili i na jeho manželku: „Za nevěry nevěra?

Leošova manželka vrací úder!“ (Dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-

domaci-showbiz/111031/leosova-manzelka-vraci-uder.html, staženo dne 17. 3. 2009)

Kromě nevěrníka, proutníka a pohádkově bohatého moderátora byl Leoš Mareš médii 

označen i za násilníka: „Násilník Mareš: Fotili ho s milenkou, fyzicky zaútočil!“ 

(Dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/111177/nasilnik-

mares-fotili-ho-s-milenkou-fyzicky-zautocil.html, staženo dne 17. 3. 2009) 

Verzi s novou Marešovou milenkou potvrzovala všechna bulvární média, ačkoliv si 

novináři zatím nebyli objevem milenky Leoše Mareše zcela jisti: „Co je zač údajná 

milenka Leoše Mareše (32) Gabriela Dvořáková (20)?“ (dostupné z

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-rozvod-leose-marese/111870/maresova-milenka-

driv-nez-leos-ji-objevil-blesk-cz.html, staženo dne 1. 1. 2011). V deníku Aha! byl Leoš 

Mareš před kauzou s novou milenkou, Gabrielou Dvořákovou, zobrazován i jako oběť 

bulvárních novinářů, kteří touží po senzaci, prostor dostávala i jeho manželka, která na

rozdíl od moderátora s médii komunikovala: „Manželka Leoše Mareše poprvé 

promluvila: Chci důkaz o nevěře svého muže!“ (dostupné z 

http://www.super.cz/clanek/30556-manzelka-leose-marese-poprve-promluvila-chci-

dukaz-o-nevere-sveho-muze.html, staženo dne 1. 1. 2011).

V dubnu roku 2009 už Gabriela Dvořáková neunesla tlak médií a vztah s moderátorem 

přiznala: „Marešova milenka promluvila. Leoši, už nemá cenu zapírat!“ (dostupné z 

http://www.super.cz/clanek/31584-maresova-milenka-promluvila-leosi-uz-nema-cenu-

zapirat.html, staženo dne 1. 1. 2011).
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Leoš Mareš se k milence oficiálně nepřiznal a Gabriela Dvořáková byla odsunuta do 

pozadí, neboť se na nějakou dobu média zaměřila na narození druhého Marešova syna: 

„Leoš Mareš: Druhý porod jsem tak neprožíval“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/36488/leos-mares-druhy-porod-jsem-tak-

neprozival.html, staženo dne 1. 1. 2011), byl to pokus o navrácení obrazu šťastné 

rodiny: „Už je má doma! Moderátor Leoš Mareš (33) si v sobotu odpoledne vyzvedl v 

porodnici svou manželku Moniku (33) a i s malým Matýskem si je odvezl do luxusního 

bytu na Smíchově.“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-

drby/36574/monika-maresova-matyska-si-s-leosem-uzivame.html, staženo dne 1. 1. 

2011), „Monika Marešová: Matýska si s Leošem užíváme!“ (tamtéž), „Leoš Mareš (33) 

je štěstím bez sebe! Úspěšný moderátor se totiž včera v podvečer stal podruhé otcem.“ 

(dostupné z http://www.super.cz/clanek/32757-mares-podruhe-otcem-porod-si-natocil-

na-mobil.html, staženo dne 1. 1. 2011).

I když obraz dvojnásobného otce pozitivně ovlivnila Marešovu image, zdálo se, že 

vrchol kariéry má za sebou. Kladných reakcí v médiích ubylo, výjimku tvořily pouze 

články o pěvěcké soutěži Česko Slovenská Superstar, ale ani ty nebyly tak pochvalné a 

spíše se v nich rozebíral moderátorský souboj české hvězdy Leoše Mareše a jeho

slovenské kolegyně Adély Banášové: „Banášová, či Mareš? Kdo je lepší?“ (dostupné z 

http://www.super.cz/clanek/36639-banasova-ci-mares-kdo-je-lepsi.html, staženo dne 1. 

1. 2011).

Stále častěji se objevovaly informace negativního charakteru: „Moderátor Leoš Mareš 

(33) opravdu ztratil soudnost! Zatímco jeho manželka Monika (35) se pomalu 

vzpamatovává z porodu druhého syna Matěje, Leoš na filmovém festivalu v Karlových 

Varech vymetá večírky a balí pohledné krásky!“ (dostupné z 

http://www.super.cz/clanek/32959-sok-mares-ve-varech-pristizen-s-misskou-plazil-se-

po-ni-jako-liana.html, staženo 1. 1. 2011), „Mareš zase řádil: Urážel kolegy, byl sprostý 

a balil náctileté dívenky!“ (dostupné z http://www.super.cz/clanek/32977-mares-zase-

radil-urazel-kolegy-byl-sprosty-a-balil-nactilete-divenky.html, staženo dne 1. 1. 2011), 

„Leoš Mareš: Záchvat hysterie!“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/clanek/trapasy/39408/leos-mares-zachvat-hysterie.html, 

staženo dne 1. 1. 2011).
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Na začátku února roku 2010 Leoš Mareš oznámil odchod od své manželky. Tato zpráva 

se stala pro bulvár aférou číslo jedna: „Leoš Mareš exkluzivně: Rozcházím se s 

manželkou!“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-rozvod-leose-

marese/131641/leos-mares-exkluzivne-rozchazim-se-s-manzelkou.html, staženo dne 1. 

1. 2011), „Leoš Mareš: S manželkou bych se rozešel stejně, Gábina za to nemůže!“ 

(dostupné z http://www.super.cz/clanek/37649-leos-mares-s-manzelkou-bych-se-

rozesel-stejne-gabina-za-to-nemuze.html, staženo dne 1. 1. 2011). Médiím moderátor 

poskytl základní informace a odmítl tvrzení, že za rozchod může jiná osoba. Zdálo se 

však, že stojí sám proti všem: „Za rozvodem má stát Leošova nová známost Gábina 

Dvořáková, jak Aha! potvrdil přítel Moničiny kamarádky Tomáš M.“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/42789/problemy-v-manzelstvi-

moderatorske-jednicky-skonci-milionar-na-dlazbe.html, staženo dne 1. 1. 2011), 

„Moderátor Leoš Mareš (33) potvrdil rozchod s manželkou Monikou (34). Podle 

manželky se rozvádějí kvůli Marešově milence!“ (dostupné z 

http://www.super.cz/clanek/37611-leos-mares-definitivni-rozchod-s-manzelkou.html, 

staženo dne 1. 1. 2011), „A promluvil i Mareš: Přísahám, jiná žena v tom není! Jenže 

když jsme se ho ptali na Gábinku, pěkně se do svých odpovědí zamotal...“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/42855/a-promluvil-i-mares-prisaham-jina-

zena-v-tom-neni-jenze-kdyz-jsme-se-ho-ptali-na-gabinku-pekne-se-do-svych-odpovedi-

zamotal.html, staženo dne 1. 1. 2011), „Zatímco Leoš Mareš (33) mluví o dočasném 

rozchodu, jeho manželka Monika Poslušná – Marešová (34) má jasno!.. Jako důvod 

rozpadu vztahu uvedla manželovu nevěru s modelkou Gábinou Dvořákovu.“ (dostupné 

z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-rozvod-leose-marese/131652/monika-maresova-

gabina-nas-rozvedla.html, staženo dne 1. 1. 2011). O Leošově svatbě psala média jako o 

svatbě roku, o dva roky později se jeho jméno skloňovalo s rozvodem roku. Média stála 

více na straně Moniky Poslušné. Marešova popularita klesala: „Čtenáři Super.cz 

rozhodli: Největší srab je Leoš Mareš!.. Jeho podlé chování k manželce Monice mu 

sebralo veškeré sympatie u veřejnosti, které si tolik let budoval.“ (dostupné z 

http://www.super.cz/clanek/37918-ctenari-super-cz-rozhodli-nejvetsi-srab-je-leos-

mares.html, staženo dne 1. 1. 2011), napomohl tomu samozřejmě obraz nevěrníka, který 

svými avantýrami rozvrátil rodinu, lhal sympatické manželce a nakonec není schopen se 

k milence otevřeně přiznat: „Krásnou rodinu vyměnil za holku z Playboye!“ (dostupné 
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z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-rozvod-leose-marese/131665/krasnou-rodinu-

vymenil-za-holku-z-playboye.html, staženo dne 1. 1. 2011).

S provalením nevěry se pochopitelně pozornost médií obrátila i na Marešovu milenku. 

Dostávala více nabídek, fotila pro časopis Playboy a stala se známou. Nejspíš čekala, že 

se k ní už konečně Leoš Mareš oficiálně přizná, vždyť bulvární deníky otiskly i jejich 

společné fotografie, jenže se tak nestalo, Dvořákové pravděpodobně došla trpělivost a 

její vztah s Marešem skončil. I nadále však byla s jeho jménem spojována jako 

„exmilenka Leoše Mareše“.

Krátce po rozchodu Leoš Mareš všechny překvapil, když se na karlovarském filmovém 

festivalu objevila po jeho boku česká modelka Hana Svobodová: „Šok z Varů: Mareš se 

mstí manželce i exmilence! Dorazil se známou modelkou!“ (dostupné z 

http://www.super.cz/clanek/40411-sok-z-varu-mares-se-msti-manzelce-i-exmilence-

dorazil-se-znamou-modelkou.html, staženo dne 1. 1. 2011) Na fotografiích se Leoš 

Mareš usmíval a evidentně si po dlouhé době pozornost novinářů užíval. Média začala 

spekulovat, zda se jedná o nový pár českého showbyznysu, nebo jen o hru: „Lhář, lhář 

Mareš: Svobodovou nechce, jde mu o prachy?!“ (dostupné z 

http://www.super.cz/clanek/40413-lhar-lhar-mares-svobodovou-nechce-jde-mu-o-

prachy.html, staženo dne 1. 1. 2011). Paradoxně ze začátku opravdu novináři nechtěli 

uvěřit, že by Svobodová a Mareš tvořili pár. Možná proto, že je neodhalili paparazziové, 

ale protože se sami rozhodli spolu poprvé ukázat na jedné z nejsledovanějších akcích 

letních měsíců. Novináři pátrali po informacích o jejich vztahu: „Mareš se zbláznil! Za 

týden se Svobodovou utratil skoro půl mega!“ (dostupné z 

http://www.super.cz/clanek/40462-mares-se-zblaznil-za-tyden-se-svobodovou-utratil-

skoro-pul-mega.html, staženo dne 1. 1. 2011), „Mareš rozmazluje milenku šperky za 

tisíce!“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-

celebrity/140028/mares-rozmazluje-milenku-sperky-za-tisice.html, staženo dne 1. 1. 

2011). 

Po skončení filmového festivalu zájem médií o moderátora upadl. Na podzim 

odstartovala na Nově soutěž Talentmanie a Mareš se objevoval v bulváru většinou v 

souvislosti s moderováním této soutěže. Ačkoliv negativně laděných článků v bulváru 

ubývalo, výrazný vzestup popularity se u Mareše nekonal a ani se neobjevovaly 

z minulosti známé superlativy (lamač dívčích srdcí, profesionál, vtipný moderátor).
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Jeho moderátorské výkony v Talentmanii byly komentovány různě: „Rozněžnělý Leoš 

Mareš vystoupil s tříletou holčičkou“ (dostupné z http://www.super.cz/clanek/40982-

rozneznely-leos-mares-vystoupil-s-triletou-holcickou.html, staženo dne 1. 1. 2011), 

„Marešovi se vrátila forma! Předvedl i karate s dětmi“ (dostupné z 

http://talent.blesk.cz/clanek/celebrity-archiv-specialu-bitva-talentu-talentmania-

soutezici/143578/maresovi-se-vratila-forma-predvedl-i-karate-s-detmi.html, staženo dne 

1. 1. 2011), „Trapný Mareš v Talentmanii: Vypráví oplzlé vtipy!“ (dostupné z 

http://talent.blesk.cz/clanek/celebrity-archiv-specialu-bitva-talentu-talentmania-

moderatori/144260/trapny-mares-v-talentmanii-vypravi-oplzle-vtipy.html, staženo dne 

1. 1. 2011), „Kde je ta doba, kdy moderátor Leoš Mareš (34) zářil na všechny strany, 

jak v soukromém životě, tak i na poli pracovním? Doba jeho největší slávy zřejmě 

skončila. Jeho moderování už není tak svižné a hlavně ztrácí jakýkoliv vtip a chytrost. 

Čím dál víc sklouzává do zábavy třetí kategorie a silvestrovských estrád!“ (tamtéž)

Vlnu pozornosti na sebe moderátor strhl údajně prohranou sázkou. Vsadil se, že se mu 

podaří políbit zpěvačku Lagy Gaga při jejím koncertu v České repulice. Jelikož se tak 

nestalo, musel zpěvačku napodobit a během finálového kola talentové soutěže se ukázat 

v nějakém jejím kostýmu. Mareš využil legendární kostým z hovězího masa. Celá sázka 

se zdála být jen dobře promyšlenou reklamou TV Nova, možná i Marešovým pokusem 

o návrat na vrchol „Moderátor Leoš Mareš (34) si včera vyzkoušel šaty z hovězích 

plátů, které si na sebe obleče v nedělním přímém přenosu Talentmanie.“ (dostupné z

http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/52082/maresovy-nove-saty-podle-vzoru-

lady-gaga-jsou-na-svete-oblece-si-je-na-nahe-telo.html, staženo dne 1. 1. 2011).

Sestup o další pomyslné příčky dolů na sebe ovšem nenechal dlouho čekat. Bulvárem 

se šířila zpráva o Marešově největším trapasu v životě, když se při jedné z akcí rozhodl 

skočit do davu fanoušků. Ti ale místo toho, aby ho nesli nad svými hlavami, odstoupili 

a moderátor dopadl přímo na zem: „Mareš se ztrapnil: Při stage divingu si rozbil hubu!“ 

(dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/video-celebrity/144920/mares-se-ztrapnil-pri-

stage-divingu-si-rozbil-hubu.html, staženo dne 1. 1. 2011).

Nebýt další řady soutěže Česko Slovenská Superstar, která TV Nova začala vysílat v 

únoru roku 2011, Leoš Mareš by ze stránek bulvárních deníků patrně zmizel. Skandálů 

a afér ubylo, jeho popularita už dávno klesla. Většina zpráv se týkala buď moderování 

hudební reality show, nebo jeho vztahu s modelkou Hanou Svobodovou: „Marešova 
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http://talent.blesk.cz/clanek/celebrity-archiv-specialu-bitva-talentu-talentmania-moderatori/144260/trapny-mares-v-talentmanii-vypravi-oplzle-vtipy.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/52082/maresovy-nove-saty-podle-vzoru-lady-gaga-jsou-na-svete-oblece-si-je-na-nahe-telo.html
http://www.blesk.cz/clanek/video-celebrity/144920/mares-se-ztrapnil-pri-stage-divingu-si-rozbil-hubu.html


140

cena klesá, režisér SuperStar má víc“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-

serialy-a-reality-show-superstar/149219/maresova-cena-klesa-reziser-superstar-ma-

vic.html, staženo dne 8. 10. 2011), „Mareš a Svobodová žijí v luxusu: Šaty, prsteny, 

diamanty!“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/60732/mares-a-

svobodova-ziji-v-luxusu-saty-prsteny-diamanty.html, staženo dne 8. 10. 2011).

Menší rozruch vyvolala zpráva o zahájení trestního stíhání za incident z roku 2010, kdy 

moderátor napadl producenta Ranní show Evropy 2: „V pořádném maléru lítá Mareš 

(35). Loňský incident, při kterém agresivně napadl producenta Ranní show Petra 

Dzingela (35), nabírá neuvěřitelných rozměrů. Kvůli tomu, že Marešovi pod vlivem 

alkoholu ruply nervy, si může odsedět až tři roky.“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/153535/maresovi-hrozi-tri-roky-

ve-vezeni-za-napadeni-producenta.html, staženo dne 8. 10. 2011). 

Vlnu zájmu si Mareš zajistil také soutěží rádia Evropa 2, kdy nabízel jako výhru své 

červené Ferrari: „Ferrari Leoše Mareše vyhrál kuchař z Vrchlabí!“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/155228/ferrari-leose-marese-

vyhral-kuchar-z-vrchlabi.html, staženo dne 8. 10. 2011), „Leoš Mareš: výherce Ferrari 

jsem si vysnil!“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/60672/leos-

mares-vyherce-ferrari-jsem-si-vysnil.html, staženo dne 8. 10. 2011).

Kolem moderátora se toho v létě roku 2011 moc nedělo, a tak se v bulváru objevovaly 

informace z moderátorova soukromí spíše sporadicky, navíc bez potřebné míry 

šokovanosti, která by čtenáře zaujala: „Leoš Mareš (35) dal na pár týdnů sbohem České 

republice a rozhodl se roztočit to za oceánem. Doslova. Moderátor totiž vyrazil jen se 

svým nejlepším kamarádem Davidem Holubkem do města hazardu Las Vegas.“ 

(dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/157304/maresovu-

panskou-jizdu-v-americe-utnula-svobodova.html, staženo dne 8. 10. 2011), „Mareš 

překvapil Svobodovou tajnou oslavou narozenin“ (dostupné z

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/157777/mares-prekvapil-

svobodovou-tajnou-oslavou-narozenin.html, staženo dne 8. 10. 2011).

Na podzim roku 2011 novináři psali o výši honoráře, kterou Mareš obdržel za natočení 

tří reklam: „Mareš si mastí kapsy: 19 milionů za tři reklamy!“ (dotupné z 

http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/64051/mares-si-masti-kapsy-19-milionu-

http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/60732/mares-a-svobodova-ziji-v-luxusu-saty-prsteny-diamanty.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/153535/maresovi-hrozi-tri-roky-ve-vezeni-za-napadeni-producenta.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/155228/ferrari-leose-marese-vyhral-kuchar-z-vrchlabi.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/60672/leos-mares-vyherce-ferrari-jsem-si-vysnil.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/157777/mares-prekvapil-svobodovou-tajnou-oslavou-narozenin.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-serialy-a-reality-show-superstar/149219/maresova-cena-klesa-reziser-superstar-ma-vic.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/60732/mares-a-svobodova-ziji-v-luxusu-saty-prsteny-diamanty.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/153535/maresovi-hrozi-tri-roky-ve-vezeni-za-napadeni-producenta.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/155228/ferrari-leose-marese-vyhral-kuchar-z-vrchlabi.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/60672/leos-mares-vyherce-ferrari-jsem-si-vysnil.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/157304/maresovu-panskou-jizdu-v-americe-utnula-svobodova.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/157777/mares-prekvapil-svobodovou-tajnou-oslavou-narozenin.html
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za-tri-reklamy.html, staženo dne 8. 10. 2011), „I když moderování není žádná dřina, 

Leoš Mareš (35) si našel ještě jednodušší způsob jak vydělat miliony. Točí reklamy jak 

na běžícím pásu. Letos už svou tvář propůjčil třem společnostem a zkasíroval téměř 

dvacet milionů korun.“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-

celebrity/159849/mares-je-letos-v-baliku-19-milionu-za-tri-reklamy.html, staženo dne 

8. 10. 2011).

Vedle zajímavého výdělku se v médiích objevila informace o rozchodu moderátora

s modelkou Hanou Svobodovou: „Konec velké lásky: Leoš Mareš s Hankou 

Svobodovou hlásí rozchod!“ (dostupné z http://www.super.cz/celebrity/leos-

mares/5712-konec-velke-lasky-leos-mares-s-hankou-svobodovou-hlasi-rozchod.html, 

staženo dne 30. 7. 2012), Šok! Leoš Mareš se rozešel se svojí Haničkou (dostupné z 

http://www.superspy.cz/bulvar/8611-sok-leos-mares-se-rozesel-se-svoji-hanickou, 

staženo dne 30. 7. 2012), Potvrzeno: Holky, Leoš je fakt volný! (dostupné z 

http://www.superspy.cz/bulvar/9092-potvrzeno-holky-leos-je-fakt-volny, staženo dne 

30. 7. 2012). Jelikož byl rozchod popisován jako klidný, nezaviněný třetí osobou a  

akceptovaný jak Marešem, tak Svobodovou, nebyl bulvárními médii výrazněji 

komentován. Krátce nato se byl moderátor spojován s jinou modelkou, v českém 

prostředí méně známou Michaelou Kociánovou: „Šok: Mareš má novou kočičku! Je 

bohatší než on“ (dostupné z http://www.superspy.cz/bulvar/9461-sok-mares-ma-novou-

kocicku-je-bohatsi-nez, staženo dne 30. 7. 2012) Na jedné straně vyznívaly texty pro 

Mareše kladně, byl prezentován jako lovec, na druhé straně se objevovaly pochybnosti: 

„S takovou holkou si Leoš jistě ostudu neudělá. Jen bude trochu trapas, až si ho lidi 

začnou plést s jejím otcem.“ (tamtéž), „Otázkou je ale, jak dlouho hrdličkám románek 

vydrží. Michaela, jakožto světová topmodelka, si vydělá mnohonásobně víc než Mareš, 

a tak je jasné, že bude muset Leoš ukázat víc, než jen pár luxusních dárků jako v 

minulých vztazích.“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-

drby/66096/mares-ma-novou-milenku-randi-s-modelkou-a-byvalkou-exmanzela-

madonny.html, staženo dne 30. 7. 2012). Několik dní po informaci o novém Marešově 

vztahu již bulvární deníky komentovaly první neshody: „Mareš a nová milenka: První 

scéna na veřejnosti“ (dostupné z http://www.superspy.cz/bulvar/9856-mares-nova-

milenka-prvni-scena-na-verejnosti, staženo dne 30. 7. 2012), novináři si neodpustili 

použít jistou dávku ironie a sarkasmu: „Idylka to zrovna asi nebude.“ (tamtéž), „Zřejmě 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/159849/mares-je-letos-v-baliku-19-milionu-za-tri-reklamy.html
http://www.superspy.cz/bulvar/9461-sok-mares-ma-novou-kocicku-je-bohatsi-nez
http://www.superspy.cz/bulvar/9856-mares-nova-milenka-prvni-scena-na-verejnosti
http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/64051/mares-si-masti-kapsy-19-milionu-za-tri-reklamy.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/159849/mares-je-letos-v-baliku-19-milionu-za-tri-reklamy.html
http://www.super.cz/celebrity/leos-mares/5712-konec-velke-lasky-leos-mares-s-hankou-svobodovou-hlasi-rozchod.html
http://www.superspy.cz/bulvar/8611-sok-leos-mares-se-rozesel-se-svoji-hanickou
http://www.superspy.cz/bulvar/9092-potvrzeno-holky-leos-je-fakt-volny
http://www.superspy.cz/bulvar/9461-sok-mares-ma-novou-kocicku-je-bohatsi-nez
http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/66096/mares-ma-novou-milenku-randi-s-modelkou-a-byvalkou-exmanzela-madonny.html
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si porovnávali počet nul na kontě a Leoš prohrál. Nebo měla Michaela ten večer lepší 

make-up a Leoš to neunesl.“ (tamtéž), „Že by hvězdná láska skončila tak rychle, jak 

začala?“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/66615/leos-mares-a-

michaela-kocianova-hadka-v-baru.html, staženo dne 30. 7. 2012). Vztah skutečně neměl 

dlouhého trvání, z rozchodu se ale zajímavá kauza nestala. Novináři již Marešovi 

nedávají v bulváru tolik prostoru, o zvratech v soukromí i v pracovní oblasti 

(moderování hudební soutěže Hlas Česko Slovenska, touha po vlastní talkshow) sice 

informují, ale už se nesnaží udržet Mareše na titulních stránkách co nejdéle, Leoš Mareš 

ztrácí pověstnou popularitu a tržní hodnotu. Větší prostor byl v dubnu roku 2012 dán 

dalšímu vztahu s modelkou Petrou Faltýnovou, která je bulvárními médii dlouhodobě 

prezentována jako nevěrnice. Zde tak mohli novináři rozvíjet dvět témata – novou 

známost bohatého moderátora a další zálety „zlobivé“ Faltýnové: „Moderátor přistižen s 

další modelkou: Mareš randil s Faltýnovou“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/170860/moderator-pristizen-s-

dalsi-modelkou-mares-randil-s-faltynovou.html, staženo dne 31. 7. 2012), „Vdaná 

Faltýnová a Leoš Mareš: Jsou to milenci!“ (dostupné z 

http://bleskove.centrum.cz/fotogalerie/2012/04/12/petra-faltynova-a-leos-mares-jsou-to-

milenci/, staženo dne 31. 7. 2012), „Kdo by to byl řekl, že k Leošovi do ferrari si 

nepřisedne žádná čerstvá dvacítka, ale zkušená čtyřiatřicetiletá modelka, jejíž největší 

problém je, že neudrží nejen teplo rodinného krbu, ale hlavně nohy u sebe?“ (dostupné z 

http://www.superspy.cz/bulvar/12760-dnesni-bulvar-faltynova-se-rozvadi-kvuli-

maresovi, staženo dne 31. 7. 2012).

S koncem soutěže Hlas Česko Slovenska zmizel Mareš z televizních obrazovek i 

z bulvárních médií. Kolem jeho osoby nastal klid a články omílající dokola jeho 

majetek nebo připomínající bývalé milenky evokovaly marnou snahu navrátit Mareše 

na výsluní.

Mediální obraz Leoše Mareše se během let 2008–2012 výrazně proměnil. Do května 

roku 2008 byl Mareš v médiích prezentován spíše kladně – vtipný, pracovitý moderátor, 

který si svůj majetek a úspěch vydřel a bez pochyby si ho zaslouží. Idylický se zdál i 

jeho vztah s přítelkyní (dnes již exmanželkou) Monikou Poslušnou, s níž a se synem

tvořili šťastnou rodinu. Články podporovaly Marešovu popularitu a moderátor patřil 

http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/66615/leos-mares-a-michaela-kocianova-hadka-v-baru.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/170860/moderator-pristizen-s-dalsi-modelkou-mares-randil-s-faltynovou.html
http://bleskove.centrum.cz/fotogalerie/2012/04/12/petra-faltynova-a-leos-mares-jsou-to-milenci/
http://www.superspy.cz/bulvar/12760-dnesni-bulvar-faltynova-se-rozvadi-kvuli-maresovi
http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/66615/leos-mares-a-michaela-kocianova-hadka-v-baru.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/170860/moderator-pristizen-s-dalsi-modelkou-mares-randil-s-faltynovou.html
http://bleskove.centrum.cz/fotogalerie/2012/04/12/petra-faltynova-a-leos-mares-jsou-to-milenci/
http://www.superspy.cz/bulvar/12760-dnesni-bulvar-faltynova-se-rozvadi-kvuli-maresovi
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k největším hvězdám českého showbyznysu s kladnou image bez větších skandálů. I 

bez afér a životních zvratů plnil stránky médií, patři k nejpopulárnějším, a tedy 

nejprodávanějším osobnostem českého showbyznysu.

Změnu Marešova obrazu odstartovala kauza z jara roku 2008, kdy deník Blesk otiskl 

fotografie nahého spícího moderátora s blonďatou ženou, která ho orálně uspokojuje. 

Aféru lze označit za zlomový okamžik jeho kariéry. Od onoho večera až do června roku 

2010 Leoš Mareš z titulních stránek bulvárních médií prakticky nezmizel, mediální tlak 

by se dal s nadsázkou označit za „štvanici na Mareše“. Leoš Mareš ustál kauzu 

s prostitukou i s Lucií Petriškovou a vypadalo to, že ustojí i nařčení ze vztahu 

s Gabrielou Dvořákovou. Ta se však rozhodla promluvit a Leoš Mareš definitivně ztratil 

image milujícího manžela a starostlivého otce. Sám si uškodil i svým vyhýbavým 

postojem a zastíráním pravdy. V souvislosti se zvraty v jeho osobním životě, který se 

snažil urovnat vztahem s Hanou Svobodovou, se změnil i jeho obraz moderátora. 

Málokdy se objeví pochvalný článek obdivující Marešův vtip, pohotovost a 

profesionalitu. Zdálo se, že Mareš má nejspíš vrchol popularity za sebou, z obdivované 

hvězdy a miláčka publika se stala hvězda s negativní image nafoukaného, arogantního a 

sobeckého moderátora, který ztrácí vtip a šťávu.

V roce 2012 se Mareš objevoval v médiích v souvislosti s moderováním Hlasu Česko 

Slovenska a díky vztahu s Petrou Faltýnovou. Obraz šikovného, vtipného, oblíbeného 

moderátora a milujícího muže a otce se proměnil v bohatého lovce modelek, bývalého 

miláčka publika.

8. 2 Iveta Bartošová

Iveta Bartošová patří ke zpěvačkám, které působí na české hudební scéně poměrně 

dlouhou dobu. Nejúspěšnější období její kariéry spadá do přelomu 80. a 90. let 

minulého století. V polovině 90. let se Iveta ze scény české populární hudby stáhla, 

koncem 90. let a počátkem 21. století zažívala pomyslný druhý vrchol popularity, ke 

kterému jí jistě dopomohl i hit Tři oříšky s hudbou Karla Svobody známou z oblíbené 

pohádky Tři oříšky pro Popelku. Její popularita od roku 2002 postupně klesala, místo 

úspěšných koncertů, nových singlů a zajímavých pracovních nabídek se v médiích 
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objevovala v souvislosti s nepodařenými vztahy, pokusy o sebevraždu, láskou k 

alkoholu a psychicky labilním chováním. Úpadek pěvecké kariéry pak zapříčinila 

odmlka v roce 2007 způsobená pobytem Bartošové v psychiatrické léčebně, který se stal 

pro bulvár téměř realityshow: „Bartošová v léčebně - Exkluzivní zpověď: Můj život 

s alkoholiky“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/14644/bartosova-

v-lecebne-exkluzivni-zpoved-muj-zivot-s-alkoholiky.html, staženo 2. 1. 2011), 

„Bartošová v léčebně: Exkluzivní reportáž“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/14673/bartosova-v-lecebne-exkluzivni-

reportaz.html, staženo dne 2. 1. 2011), „Iveta Bartošová v léčebně: Prášky, terapie a 

zametání...“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/14671/iveta-

bartosova-v-lecebne-prasky-terapie-a-zametani.html, staženo dne 2. 1. 2011).

Krátce po absolvování léčby ohlašovala zpěvačka velký comeback, na fotografiích 

v médiích vypadala spokojeně, usmívala se a stejným způsobem ji viděli i novináři: „Po 

antidepresivech přibrala, ale už se zase směje! Po delším čase se ve společnosti objevila

zpěvačka Iveta Bartošová (41).“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-

drby/10435/kulicka-bartosova-dalsi-sebevrazda.html, staženo dne 2. 1. 2011).

Pozitivní reakce médií však dlouho nevydržela, vedle tahanic s bývalým partnerem 

Ladislavem Štaidlem o syna Artura se objevovaly informace o zrušených koncertech: 

„Pískot a sprosté nadávky! Takové reakce se dočkala zpěvačka Iveta Bartošová (42) v 

Olomouci, když svým fanouškům oznamovala, že ruší své vystoupení. A na pódiu se 

pak sesypala.“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/14252/iveta-

bartosova-slozila-se-na-podiu.html, staženo dne 2. 1. 2011), „Iveta Bartošová 

nezazpívala“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/11924/iveta-

bartosova-nezazpivala.html, staženo dne 2. 1. 2011), „Bartošová zrušila dnešní koncert! 

Nemoc, nebo zase alkohol?“ (dostupné z http://www.super.cz/clanek/19601-bartosova-

zrusila-dnesni-koncert-nemoc-nebo-zase-alkohol.html, staženo dne 2. 1. 2011). Velký 

comeback se zatím nekonal a Iveta Bartošová získávala image nespolehlivé zpěvačky, 

která ruší vystoupení na poslední chvíli. Díky Bartošové se do médií dostával i otec 

jejího syna Ladislav Štaidl a bývalá chůva Golda. Ukázalo se, že ač Bartošová téměř 

nevystupuje, stále zajišťuje médiím slušný výdělek. Neustále dokola se objevovaly 

dohady, zda je zpěvačka opět závislá na alkoholu, z popové princezničky se stávala 

nešťastná žena, která si sama se sebou a se svým životem patrně neví rady.

http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/14644/bartosova-v-lecebne-exkluzivni-zpoved-muj-zivot-s-alkoholiky.html
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Na jaře roku 2008 se začala Bartošová vyskytovat v médiích spolu se zadluženým 

hercem a producentem Jiřím Pomeje: „Iveta Bartošová včera prožila velmi smutný den. 

Na pohřbu otce Karla ji doprovázel Jiří Pomeje.“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/23538/placici-iveta-bartosova-se-loucila-s-

tatinkem-po-pohrbu-prijela-policie.html, staženo dne 2. 1. 2011). Ten byl nejprve 

označován za jejího manažera a ochránce (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/23803/iveta-bartosova-zhubla-uz-11-

kilogramu.html, staženo dne 2. 1. 2011), později už média spekulovala o jejich vztahu: 

„Bartošová a Pomeje: Je to láska?“ (dostupné z http://www.super.cz/clanek/22699-

bartosova-a-pomeje-je-to-laska.html, staženo dne 2. 1. 2011), „Bartošová & Pomeje: 

Jsou milenci!“ (dostupné z http://www.super.cz/clanek/24368-bartosova-pomeje-jsou-

milenci.html, staženo dne 2. 1. 2011).

Zdálo se, že pod vedením Jiřího Pomeje se Ivetě Bartošové další z pokusů o návrat 

mezi špičku české pop scény vydaří, vyjela na turné a dostala nabídku na účinkování 

v muzikálu Mona Lisa: „Comeback Ivety Bartošové: Zářila jako kometa!“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/24742/comeback-ivety-bartosove-zarila-

jako-kometa.html, staženo dne 2. 1. 2011), „Zpěvačce Ivetě Bartošové (42) se návrat na 

výsluní šoubyznysu opravdu daří. V nově připravovaném muzikálu Mona Lisa získala 

hlavní roli.“ (dostupné z http://www.super.cz/clanek/23860-bartosova-ma-roli-v-

muzikalu.html, staženo dne 2. 1. 2011), chválil se i její vzhled: „Iveta Bartošová: 

Zhubla už 17 kilogramů!“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-

drby/25701/iveta-bartosova-zhubla-uz-17-kilogramu.html, staženo dne 2. 1. 2011).

V polovině července roku 2008 se objevily informace o chystané svatbě: „Ivetu 

Bartošovou (42) zřejmě poprvé v životě čeká svatba. Blesku se podařilo zjistit, že její 

milenec Jiří Pomeje (43) chystá zásnuby a na zakázku nechal zhotovit zásnubní prsten.“ 

(dostupné z http://www.super.cz/clanek/24653-bartosova-se-dockala-zasnuby-s-

pomejem.html, staženo dne 2. 1. 2011), „Svatba Bartošová & Pomeje: Kdo to zaplatí, 

bude se pít alkohol a kolik pak zplodí dětí? Víme vše!“ (dostupné z 

http://www.super.cz/clanek/24886-svatba-bartosova-pomeje-kdo-to-zaplati-bude-se-pit-

alkohol-a-kolik-pak-zplodi-deti-vime-vse.html, staženo dne 2. 1. 2011).
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Svatbu Ivety Bartošové a Jiřího Pomeje prezentovala média jako jednu 

z nejsledovanějších událostí roku. V té době image zpěvačky kolísala mezi křehkou 

chudinkou s těžkým životem a silnou matkou bojující o syna, deník Aha v článku 

informujícím o jejich svatbě označil Ivetu Bartošovou za „problematickou“ a jejího 

muže za „průšviháře“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/29793/iveta-a-

jiri-pomeje----uz-do-toho-prastili!, staženo dne 14. 5. 2009), celou svatbu pak nazval

estrádou: „Estráda roku! Tak by se dala označit pompézní svatba Ivety Bartošové (42) a 

Jiřího Pomejeho (43)“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/29819/svatba-ivety-bartosove-pomeje:-

zpozdeni,-kolapsy-a-podrazy!, staženo dne 14. 5. 2009).

Krátce po svatbě se bulvár zaměřil na první konflikty novomanželů. Články útočily na 

Jiřího Pomeje a zobrazovaly ho jako neschopného organizátora a ztroskotance českého 

showbyznysu, Iveta získávala image naivní figurky v rukou svého manžela: „Čerstvě 

vdaná Iveta Pomeje-Bartošová (42) se už probudila ze svatební euforie. Naivní 

zpěvačka totiž během šestnácti dnů manželství zjistila, co je její manžel, zkrachovalý a 

pořádně zadlužený produkční Jiří Pomeje (43), vlastně zač.“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/28568/bartosova-pomeje-prvni-hadka.html, 

staženo dne 3. 1. 2011), „Pomeje nejenže své manželce zkazil vysněnou pohádkovou 

svatbu, ale údajně jí začal ovládat i celý život.“ (tamtéž) Pomeje se stal terčem 

výsměchu: „Zkrachovalý producent Jiří Pomeje“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/29724/jiri-pomeje-se-k-bartosove-chova-

jako-k-majetku-ostra-hadka-na-slovensku.html, staženo dne 3. 1. 2011), „Vypadá to, že 

svým vlastnickým chováním mediálnímu obrazu Bartošové jen škodí.“ (tamtéž), 

„Bartošová & Pomeje: Dělá jí ostudu!“ (dostupné z http://www.super.cz/clanek/27486-

bartosova-pomeje-dela-ji-ostudu.html, staženo dne 3. 1. 2011).

V bulvárních médiích se Iveta Bartošová objevovala stále častěji a neváhala spolu 

s manželem Jiřím Pomejem prozrazovat informace ze svého soukromí: „Iveta 

Bartošová: Jak to mám ráda v posteli! Velký rozhovor o všem...“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/30838/iveta-bartosova:-jak-to-mam-rada-v-

posteli!-velky-rozhovor-o-vsem..., staženo dne 15. 5. 2009), „Bujné vnady Ivety 

Bartošové – Pomeje: Jsou pravé! Silikony nesnáším!“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/29819/svatba-ivety-bartosove-pomeje:-zpozdeni,-kolapsy-a-podrazy
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http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/32315/bujne-vnady-ivety-bartosove---pomeje:-

jsou-prave!-silikony-nesnasim!, staženo dne 15. 5. 2009), „Bartošová: Moc chceme 

dítě. Mám ale zákaz“ (dostupné z 

http://bleskove.aktualne.centrum.cz/zajimavosti/pribehy/clanek.phtml?id=621671, 

staženo dne 15. 5. 2009), „Iveta promluvila o svém sexu. Bartošová: První orgasmus 

měla až s Pomejem“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-

showbiz/115777/bartosova-prvni-orgasmus-mela-az-s-pomejem.html, staženo dne 12. 

6. 2009).

Ivetě Bartošové se začalo v profesním životě více dařit a její popularita rostla, čehož 

média patřičně využívala. Přesto byl pár Bartošová – Pomeje na počátku roku 2009 

zobrazován jako dvojice nevyrovnaných komických postaviček českého showbyznysu: 

„Skandální manželský pár Iveta Bartošová (42) a Jiří Pomeje (42) musí za každou cenu 

na sebe strhávat pozornost.“ (dostupné z http://www.super.cz/clanek/28369-bartosova-

byla-mimo-pomeje-obvinil-poradatele-z-podvodu.html, staženo dne 3. 1. 2011).                

Po vyhlašování výsledků soutěže Český slavík se na manžele snesla vlna kritiky a 

Bartošová vévodila módním rubrikám jako jedna z nejhůře oblečených zpěvaček: 

„Všechny své kolegyně doslova převálcovala Iveta Bartošová coby značně oplácaná a 

přestárlá princezna v modrém. Ani vás tedy nenadchla její nákladná róba, která 

zpěvačce dodávala proporce bitevní lodi, doplněná navíc nevkusnou kožešinovou 

štolou“ (dostupné z

http://bleskove.aktualne.centrum.cz/celebrity/drby/clanek.phtml?id=625095, staženo 

dne 15. 5. 2009).

Mediálně propíranou kauzou byl Ivetin odchod z muzikálu Mona Lisa. Kvůli tomu se 

opět vrátila její image psychicky labilní, nevyrovnané a nespolehlivé zpěvačky: 

„Bartošová nechodí na zkoušky muzikálu. Vyhodí ji?“ (dostupné                                            

z http://bleskove.aktualne.centrum.cz/zajimavosti/pribehy/clanek.phtml?id=627453, 

staženo dne 15. 5. 2009), „Iveto, máš padáka!“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/34158/iveto,-mas-padaka!, staženo dne 15. 5. 

2009), „BARTOŠOVÁ – Válka s divadlem!“ (dostupné                                                                            

z http://sip.denik.cz/zpravy/bartosova---valka-s-divadlem20090223.html, staženo dne 

15. 5. 2009), „Psychicky labilní Bartošová: Kolaps v divadle! Definitivně přišla o Monu 
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Lisu!“ (dostupné z http://www.super.cz/clanek/29750-psychicky-labilni-bartosova-

kolaps-v-divadle-definitivne-prisla-o-monu-lisu.html, staženo dne 3. 1. 2011). 

Po této (pro Bartošovou nepříznivé) aféře odjela zpěvačka s rodinou na dovolenou do 

Egypta. Českou veřejnost bulvár o podrobnosti z jejich pobytu neochudil, rekreace

v Egyptě nebyla ani tak dovolenou a odpočinkem od práce, jako spíše promo akcí a 

trikem, jak se opět dostat na titulní stranu médií: „Bartošová a Pomeje v Egyptě: 

Řádíme a přemýšlíme tu o adopci! (dostupné z

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/34854/bartosova-a-pomeje-v-egypte:-radime-a-

premyslime-tu-o-adopci!, staženo dne 15. 5. 2009), „Bartošová na dovolené: Cítí se 

jako královna“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/34891/bartosova-na-

dovolene:-citi-se-jako-kralovna, staženo dne 15. 5. 2009). Pomyslnou tečkou za touto 

akcí byly fotografie Ivetiných odhalených ňader: „Iveta Bartošová: Poprvé nahoře bez!“ 

(dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/111444/iveta-

bartosova-poprve-nahore-bez.html, staženo dne 15. 5. 2009), „Bartošová ukázala prsa: 

Vydělá na nich miliony?“ (dostupné z 

http://bleskove.aktualne.centrum.cz/zajimavosti/pribehy/clanek.phtml?id=632171, 

staženo dne 15. 5. 2009)., „A místo, aby se čertila nebo se snažila zakrýt, s úsměvem 

své vnady předvedla.“ (dostupné z http://www.super.cz/clanek/30640-bartosova-

poprve-nahore-bez-a-je-to-parada.html, staženo dne 4. 1. 2011). Zdálo se, že po 

několika profesních selháních se jedná o další zoufalý pokus, jak se udržet v zájmu 

veřejnosti. Články otištěné po příletu z Egypta však najednou nadšení a ochotu 

Bartošové pózovat nahá fotografům popíraly: „Bartošová je doma, běsní kvůli nahým 

fotkám! Syn Artur je na dně“ dostupné z http://www.super.cz/clanek/30679-bartosova-

je-doma-besni-kvuli-nahym-fotkam-syn-artur-je-na-dne.html, staženo dne 4. 1. 2011). 

Její náhlá nespokojenost nedávala příliš smysl, novináři ji začali kritizovat: „Občas by 

Bartošové neškodilo před tím, než něco obdobného udělá, trochu myslet, a ne jako tupá 

ovce poslouchat svého manžela Jiřího Pomeje.“ (Tamtéž) 

Média vytvořila na jaře roku 2009 z Bartošové zamilovanou figurku v rukách 

senzachtivého producenta a manažera Pomeje, který by pro popularitu neváhal udělat 

téměř cokoliv. Pomeje se předváděl v médiích, sděloval nejpikantnější intimnosti ze 

svého života a rozhodoval o dalším počínání Ivety Bartošové a budoval tak ne svou, ale 

jejich společnou kariéru. Na jedné straně se tak zpěvačka dostávala do povědomí 

http://www.super.cz/clanek/29750-psychicky-labilni-bartosova-kolaps-v-divadle-definitivne-prisla-o-monu-lisu.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/34854/bartosova-a-pomeje-v-egypte:-radime-a-premyslime-tu-o-adopci
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/34891/bartosova-na-dovolene:-citi-se-jako-kralovna
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/111444/iveta-bartosova-poprve-nahore-bez.html
http://bleskove.aktualne.centrum.cz/zajimavosti/pribehy/clanek.phtml?id=632171
http://www.super.cz/clanek/30640-bartosova-poprve-nahore-bez-a-je-to-parada.html
http://www.super.cz/clanek/30679-bartosova-je-doma-besni-kvuli-nahym-fotkam-syn-artur-je-na-dne.html
http://www.super.cz/clanek/29750-psychicky-labilni-bartosova-kolaps-v-divadle-definitivne-prisla-o-monu-lisu.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/34854/bartosova-a-pomeje-v-egypte:-radime-a-premyslime-tu-o-adopci
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/34891/bartosova-na-dovolene:-citi-se-jako-kralovna
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/111444/iveta-bartosova-poprve-nahore-bez.html
http://bleskove.aktualne.centrum.cz/zajimavosti/pribehy/clanek.phtml?id=632171
http://www.super.cz/clanek/30679-bartosova-je-doma-besni-kvuli-nahym-fotkam-syn-artur-je-na-dne.html


149

veřejnosti, na druhé straně byli manželé kvůli svému počínání terčem ironických a 

posměšných komentářů: „Zpěvačka Iveta Bartošová, která zkoušela hlavní roli Mony 

Lisy, ale pro neschopnost dostala padáka, je stejně jako její manžel Jiří Pomeje celému 

národu jen pro smích. Názorně to dokazují nejen tisíce vtipných koláží a videí na 

internetu, ale často oba manžele zesměšňují i rádia a internetové televize.“ (dostupné z 

http://www.odhaleno.cz/exkluzivne/1744-premiera-mony-lisy-jiri-pomeje-byl-celemu-

divadlu-pro-smich.htm, staženo dne 15. 5. 2009)

Podrobně byla sledována účast Bartošové ve slovenské taneční soutěži Let´s Dance.

Vedle samotného tance novináři přinášeli znepokojení nad Ivetiným způsobem 

výchovy: „Kvůli slávě vše? Bartošová neposílá Artura do školy!“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/114352/bartosova-neposila-

artura-do-skoly.html, staženo dne 12. 6. 2009), v závěru textu novinář položil otázku 

adresovanou samotné zpěvačce: „Iveto, co je pro tebe důležitější? Výchova syna, nebo 

mediální prezentace?“ (Tamtéž)

Díky účasti v soutěži se Bartošová opět dostala na titulní stránky bulváru. Na jedné 

straně pro ni články vyznívaly příznivě – informovaly o trénincích, o jejím úspěchu 

v soutěži: „Iveta Bartošová slavila v prvním kole slovenské taneční soutěže Let´s      

Dance 3 úspěch: skončila druhá“ (dostupné                                                                 

z http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/35978/bartosova-v-let%E2%80%99s-dance-3-

--na-slovensku-je-%C2%BBdvojka%C2%AB!, staženo dne 12. 6. 2009); na druhé 

straně se potvrzovala její image psychicky labilní zpěvačky: „Zpěvačka Iveta Bartošová 

(43), která se účastní jako jediná Češka slovenské taneční show televize Markíza Let’s 

Dance 3, nejspíš celou soutěž propláče. Slzela nejprve na prvním tréninku, kde ji její 

tanečník vyzval k valčíku na hit Tři oříšky pro Popelku, a plakala i v prvním nedělním 

přímém přenosu, kdy hned vybojovala druhé místo“ (tamtéž), „Omluvy na všechny 

strany. Bartošová v Let's Dance: Zkazila tanec, pak přišel pláč“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/114626/bartosova-v-let-s-dance-

zkazila-tanec-pak-prisel-plac.html, staženo dne 12. 6. 2009). Zatímco názory na 

zpěvaččinu osobnost byly v Čechách rozporuplné, na Slovensku sklízela úspěchy: 

„Popularita Ivety Bartošové na Slovensku roste! Nejenže ji v taneční soutěži chválí 

porota a diváci ji kolo od kola posouvají dál, čtenáři portálu tvnoviny.sk zvolili 

zpěvačku a jejího tanečníka za třetí nejkrásnější pár.“ (dostupné z 

http://www.odhaleno.cz/exkluzivne/1744-premiera-mony-lisy-jiri-pomeje-byl-celemu-divadlu-pro-smich.htm
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/114352/bartosova-neposila-artura-do-skoly.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/114626/bartosova-v-let-s-dance-zkazila-tanec-pak-prisel-plac.html
http://www.odhaleno.cz/exkluzivne/1744-premiera-mony-lisy-jiri-pomeje-byl-celemu-divadlu-pro-smich.htm
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/114352/bartosova-neposila-artura-do-skoly.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/35978/bartosova-v-let%E2%80%99s-dance-3---na-slovensku-je-%C2%BBdvojka%C2%AB
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/114626/bartosova-v-let-s-dance-zkazila-tanec-pak-prisel-plac.html
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http://www.super.cz/clanek/31648-bartosova-a-jeji-tanecnik-treti-nej-sexy-par.html, 

staženo dne 4. 1. 2011).

Během taneční soutěže se Bartošová dokázala prosadit i v České republice. Na 

slavnostním vyhlašování cen TýTý obsadila v kategorii zpěvaček první místo. Samotní 

novináři byli takovým umístěním překvapeni: „Šok roku! Nijak jinak se nedá nazvat 

vítězství zpěvačky Ivety Pomeje-Bartošové (43) v anketě televizní popularity TýTý. 

Včera večer v ní totiž zcela nečekaně dostala cenu pro zpěvačku roku. Statisícům lidí u 

televizních obrazovek i návštěvníkům galavečera v Hudebním divadle v Karlíně se tak 

zatajil dech!“ (Dostupné z http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/36147/tyty-2008---

sok:-bartosova-sesadila-bilou...-tohle-nikdo-necekal!, staženo dne 12. 6. 2009). 

Kromě tanečního umění Bartošová získávala popularitu i svým hubnutím: „Bartošová: 

Díky Let´s Dance už mám dole 11 kilo!“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/115332/bartosova-diky-let-s-

dance-uz-mam-dole-11-kilo.html, staženo dne 12. 6. 2009), „Zpěvačka má sexy nohy.

Iveta Bartošová oslnila v minisukni“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-

domaci-showbiz/115476/iveta-bartosova-oslnila-v-minisukni.html, staženo dne            

12. 6. 2009). Během soutěže se Ivetin obraz v médiích vyvíjel spíše kladně, ale po té, co 

po vyřazení nedorazila na natáčení do TV Markíza, se opět stala cílem kritiky a 

ironických narážek: „Nezodpovědná Bartošová: Vykašlala se na Markízu!“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/37487/nezodpovedna-bartosova:-vykaslala-se-

na-markizu!, staženo dne 12. 6. 2009), „Zpěvačka Iveta Bartošová (43) se vrací do 

starých kolejí. Opět se z ní stává stará známá nezodpovědná Bartošová, se kterou není 

radno si něco domlouvat“ (tamtéž), „když ji ale v osmém kole už diváci nepodrželi, 

urazila se a druhý den do pořadu Teleráno na televizi Markíza bez omluvy nedorazila, i 

když všichni její vyřazení kolegové do obdoby naší ranní televizní show dorazili... Let’s 

Dance tak bude ve finálovém klání ochuzeno o potoky zpěvaččiných slz, které prolévala 

v každém díle, ať už kvůli štěstí, nebo nevydařenému tanci” (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/37475/iveta-bartosova:-slovaci,-jdete-do...-, 

staženo dne 12. 6. 2009). Titulek tohoto článku je napsán formou přímé řeči bez 

uvozovek:  „Iveta Bartošová: Slováci, jděte do...“ (Tamtéž). Novinář tak dává najevo, 

že uvedená slova celebrita nepronesla, nicméně je ponechán dojem, že obdobným 

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/36147/tyty-2008---sok:-bartosova-sesadila-bilou...-tohle-nikdo-necekal
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/115332/bartosova-diky-let-s-dance-uz-mam-dole-11-kilo.html
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/115476/iveta-bartosova-oslnila-v-minisukni.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/37487/nezodpovedna-bartosova:-vykaslala-se-na-markizu
http://www.super.cz/clanek/31648-bartosova-a-jeji-tanecnik-treti-nej-sexy-par.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/36147/tyty-2008---sok:-bartosova-sesadila-bilou...-tohle-nikdo-necekal
http://www.blesk.cz/clanek/showbiz-domaci-showbiz/115332/bartosova-diky-let-s-dance-uz-mam-dole-11-kilo.html
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/37487/nezodpovedna-bartosova:-vykaslala-se-na-markizu
http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/37475/iveta-bartosova:-slovaci,-jdete-do...-
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způsobem zpěvačka smýšlí. To narušuje obraz Bartošové jako popové princezny, který 

si i přes značnou změnu image stále mezi českou veřejností drží.

Účast Ivety Bartošové v taneční soutěži komentovala i slovenská média, která byla v 

hodnocení střídmější: „Bartošová na Let´s Dance: Zase more sĺz! Prečo to robí?!“ 

(dostupné z http://www.cas.sk/clanok/117550/bartosova-na-let-s-dance-zase-more-slz-

preco-to-robi.html, staženo dne 4. 1. 2011), po vypadnutí ze soutěže nevyznívaly texty 

ve slovenských médiích pro Bartošovou a Pomejeho vůbec pozitivně: „Pomeje si po 

Bartošovej vypadnutí vylial zlosť: Zabednená Slovač!“ (dostupné z 

http://www.cas.sk/clanok/119296/pomeje-si-po-bartosovej-vypadnuti-vylial-zlost-

zabednena-slovac.html, staženo dne 4. 1. 2011), „To bolo rečí o láske k Slovensku! 

Hneď ako však Iveta Bartošová v tanečnej šou Let´s Dance 3 skončila, obrátila 

speváčka aj s manželom Pomejem list.“ (tamtéž), „Samotná speváčka sa vzápätí 

vykašľala aj na moderátorov Telerána a divákov Markízy, ktorí na ňu márne čakali pred 

obrazovkami.“ (tamtéž).

V srpnu roku 2009 se objevovala Bartošová v médiích v souvislosti s připravovaným 

muzikálem Děti ráje. Vedle toho se média zabývala jejími neustálými spory s bývalou 

zaměstnankyní Goldou, pokračujícím manželstvím a údajným rozvodem, těhotenstvím 

a potratem.: „Poblázněná Iveta Bartošová: Lhala o těhotenství!“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/38630/poblaznena-iveta-bartosova-lhala-o-

tehotenstvi.html, staženo dne 4. 1. 2011). Bartošová byla označována jako 

„psychopatická zpěvačka“ (tamtéž), „psychicky labilní Iveta“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/39270/iveta-bartosova-a-jiri-pomeje-

rozvod.html, staženo dne 4. 1. 2011). Ani jedno téma však nepřerostlo v dlouhodobější 

kauzu a zdálo se, že Bartošová opustí titulní strany bulvárních deníků. Jenže obrat nastal 

díky její hospitalizaci v nemocnici: „Pomeje tvrdí: Bartošová má smrt na jazyku!“ 

(dostupné z http://www.super.cz/clanek/34904-pomeje-tvrdi-bartosova-ma-smrt-na-

jazyku.html, staženo dne 5. 1. 2011), „Bartošová stále bojuje o život!“ (dostupné z 

http://www.super.cz/clanek/34924-bartosova-stale-bojuje-o-zivot-nahradi-ji-

pergnerova.html, staženo dne 5. 1. 2011), „Bartošová týden umírala, a teď... Čáry máry 

fuk, a jde z nemocnice“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/clanek/trapasy/39491/bartosovatyden-umirala-a-ted-cary-

http://www.cas.sk/clanok/117550/bartosova-na-let-s-dance-zase-more-slz-preco-to-robi.html
http://www.cas.sk/clanok/119296/pomeje-si-po-bartosovej-vypadnuti-vylial-zlost-zabednena-slovac.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/38630/poblaznena-iveta-bartosova-lhala-o-tehotenstvi.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/39270/iveta-bartosova-a-jiri-pomeje-rozvod.html
http://www.super.cz/clanek/34904-pomeje-tvrdi-bartosova-ma-smrt-na-jazyku.html
http://www.super.cz/clanek/34924-bartosova-stale-bojuje-o-zivot-nahradi-ji-pergnerova.html
http://www.cas.sk/clanok/117550/bartosova-na-let-s-dance-zase-more-slz-preco-to-robi.html
http://www.cas.sk/clanok/119296/pomeje-si-po-bartosovej-vypadnuti-vylial-zlost-zabednena-slovac.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/38630/poblaznena-iveta-bartosova-lhala-o-tehotenstvi.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/39270/iveta-bartosova-a-jiri-pomeje-rozvod.html
http://www.super.cz/clanek/34924-bartosova-stale-bojuje-o-zivot-nahradi-ji-pergnerova.html
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mary-fuk-a-jde-z-nemocnice.html, staženo dne 5. 1. 2011). Podle prvních zpráv se 

zdálo, že Bartošová bilancuje mezi životem a smrtí, ale krátce po propuštění 

z nemocnice se v bulváru šířily spekulace o tom, že její zdravotní stav nebyl tak vážný. 

V textech byla použita ironie, která podporovala obraz nedůvěryhodné zpěvačky: 

„Sotva opustila brány soukromé kliniky, kde „bojovala o holý život“, už je zase jako 

rybička, i když s pár kily navíc. Její zázračné uzdravení má ale poněkud hořkou příchuť. 

Skoro to vypadá, jako by na smrt nemocná nikdy nebyla!“ (dostupné z 

http://www.super.cz/clanek/35752-chladny-kalkul-odula-bartosova-heka-na-slovensku-

nemoc-si-vymyslela.html, staženo dne 5. 1. 2011).

Na konci roku 2009 oznámila Bartošová rozchod se svým mužem a manažerem v jedné 

osobě. Slova šok či skandál se však v souvislosti s rozchodem neobjevovaly, bulvární 

novináři psali o této události skepticky, nevěřícně a k nedůvěře a nadhledu nabádali i 

čtenáře: „Bartošová: Rozchod s Pomejem, nebo jenom rozruch před slavíky?“

(dostupné z http://www.super.cz/clanek/36153-bartosova-rozchod-s-pomejem-nebo-

jenom-rozruch-pred-slaviky.html, staženo dne 5. 1. 2011), „Milostná přetahovaná mezi 

Ivetou Bartošovou a Jiřím Pomeje, která je plná lásky, nenávisti, ale i špinavých útoků a 

pomluv, zřejmě nikdy neskončí... Další díl tohoto tragikomického seriálu napsala 

Bartošová, když oznámila, že po Novém roce podala žádost o rozvod... Jak se zdá, tak 

příběh Ivety a Jiřího bude mít ještě mnoho dílů, na které se ovšem nezaujatý divák musí 

dívat s širokým úsměvem, protože tohle už snad ani nelze brát vážně.“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/130216/pomeje-a-bartosova-

komedie-nekonci.html, staženo dne 5. 1. 2011), „Šaškárna a reality show Pomeje versus 

Bartošová tedy pokračují a kdekdo má pocit, že po uši zadlužený Jiří hraje s médii 

podivnou hru. Vzhledem k tomu, že se před časem nezdráhal vydávat Ivetin banální 

chirurgický zákrok za smrtelnou nemoc jen proto, aby se o nich zase psalo, je od něj 

možné čekat všelicos. Co bude příště, pokus o vraždu, nebo uplakané smíření jak z 

béčkového dojáku? Nechme se překvapit.“ (dostupné 

http://www.super.cz/clanek/36306-pomeje-versus-bartosova-nezbylo-mu-nez-jit-pod-

most.html, staženo dne 5. 1. 2011).

Zpěvačka se na titulních stranách bulvárních deníků objevovala téměř denně, její 

vzestupy a pády snad už nikdo nepočítal. Přelom let 2009 a 2010 byl ve znamení další 

propadu: „Bartošová se hroutí. Přišla o další kšeft!“ (dostupné z 

http://www.super.cz/clanek/35752-chladny-kalkul-odula-bartosova-heka-na-slovensku-nemoc-si-vymyslela.html
http://www.super.cz/clanek/36153-bartosova-rozchod-s-pomejem-nebo-jenom-rozruch-pred-slaviky.html
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http://www.super.cz/clanek/36841-bartosova-se-hrouti-prisla-o-dalsi-kseft.html, staženo 

dne 5. 1. 2011), „Další rána pro Bartošovou: V Dětech ráje dostala definitivního 

padáka!“ (dostupné z http://www.super.cz/clanek/36919-dalsi-rana-pro-bartosovou-v-

detech-raje-dostala-definitivniho-padaka.html, staženo dne 5. 1. 2011). Krize však 

neměla dlouhého trvání.

V březnu roku 2010 vyšla o Bartošové kniha, jejíž autorkou je Bartošové bývalá 

zaměstnankyně Zlata Dvořáková, chůva Golda. Kniha přinášela informace ze 

zpěvaččina soukromého života. Média v tuto dobu zveřejňovala nejskandálnější 

informace z knihy, jejich obsah se objevoval i v titulcích. Ačkoliv se jednalo o pohled 

do minulosti, neznalý čtenář mohl po přečtení titulku nabýt dojmu, že se vše událo 

krátce před vydáním článku: „Iveta Bartošová zkolabovala. Museli ji oživovat!“ 

(dostupné z http://www.super.cz/clanek/37666-iveta-bartosova-zkolabovala-museli-ji-

ozivovat.html, staženo dne 5. 1. 2011) – jak je níže vysvětleno, jedná se o událost z roku 

2005, „Iveta Bartošová si podřezala žíly!“ (dostupné z 

http://www.super.cz/clanek/37853-iveta-bartosova-si-podrezala-zily.html, staženo dne 

5. 1. 2011) – opět se níže objevuje vysvětlení, že se jednalo o čin z roku 2006.

V létě se o Ivetě Bartošové začalo po dlouhé době psát ve spojení se zpěvem. 

Bartošová se vyrovnávala s odchodem od manžela, odstartovala spolupráci s Jaroslavem 

Šimkem a začala opět zpívat. Její hit se však s kladnými reakcemi nesetkal: „Nový song 

Ivety Bartošové? Katastrofa!“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-

bartosove/140270/novy-song-ivety-bartosove-katastrofa.html, staženo dne 5. 1. 2011),

„Před pár dny podala žádost o rozvod s Jiřím Pomejem (45), a dokonce už stačila 

nazpívat novou skladbu. Bohužel se dosud nenašel nikdo v okolí zpěvačky, kdo by ji 

informoval o tom, že píseň, se kterou chce předvést už svůj x-tý comeback, je jen 

jedním velkým trapasem!“ (dostupné z http://www.super.cz/clanek/41084-bartosova-

odkopla-pomeje-a-uz-zase-zpiva-tenhle-rev-ma-byt-hit.html, staženo dne 5. 1. 2011). 

Sice její nový singl nesklízel obdivné reakce, ale znamenal další zpěvaččin comeback.

Dokonce se zdálo, že tentokrát se jí návrat na hudební scénu podaří bez skandálů, 

potratů, nemocí a odhalených ňader: „Iveta Bartošová: Manžel mě už nedusí! Nová 

doba, nový účes!“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/48393/iveta-

bartosova-manzel-me-uz-nedusi-nova-doba-novy-uces.html, staženo dne 5. 1. 2011), 

„Iveta Bartošová: Konečně rozhovor, ve kterém není za zničenou trosku!“ (dostupné z 

http://www.super.cz/clanek/36919-dalsi-rana-pro-bartosovou-v-detech-raje-dostala-definitivniho-padaka.html
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http://www.super.cz/clanek/41084-bartosova-odkopla-pomeje-a-uz-zase-zpiva-tenhle-rev-ma-byt-hit.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/48393/iveta-bartosova-manzel-me-uz-nedusi-nova-doba-novy-uces.html
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http://www.super.cz/clanek/41240-iveta-bartosova-konecne-rozhovor-ve-kterem-neni-

za-znicenou-trosku.html, staženo dne 5. 1. 2011). Bartošovou však novináři nenechali 

v klidu ani teď, skrz bulvár posílali popové hvězdě rady ohledně její kariéry: „Iveto, 

pracuješ s největším parazitem showbyznysu!“ (dostupné z

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/140469/iveto-pracujes-s-

nejvetsim-parazitem-showbyznysu.html, staženo dne 5. 1. 2011), „Iveto, tyhle řádky si 

rozhodně přečti! Aby tě Shimi mediálně nezneužil dřív, než řekneš Heja, heja!“ 

(tamtéž). 

Bartošová se spolu s dalšími celebritami objevila v kuchařské show TV Prima Čápi 

s mákem. Byla to šance, jak získat u veřejnosti sympatie, ale bulvární média jí moc 

nepomohla: „Bartošová bude vařit v TV. To bude guláš!“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/140818/bartosova-bude-varit-v-

tv-to-bude-gulas.html, staženo dne 5. 1. 2011), „Pro Ivetu je to další šance, jak se opět 

dostat na výsluní.“ (tamtéž), „Nová image Bartošové: U sporáku v jehlách a s 

doutníkem!“ (dostupné z http://www.super.cz/clanek/41334-nova-image-bartosove-u-

sporaku-v-jehlach-a-s-doutnikem.html, staženo dne 5. 1. 2011), „Bartošová zase dělá 

problémy: Zdržela natáčení o čtyři hodiny!“ (dostupné z 

http://www.super.cz/clanek/41359-bartosova-zase-dela-problemy-zdrzela-nataceni-o-

ctyri-hodiny.html, staženo dne 5. 1. 2011), „Čápi s mákem: Bartošová u vaření kouří 

jako Peggy Bunda“ (dostupné z http://www.super.cz/clanek/41582-capi-s-makem-

bartosova-u-vareni-kouri-jako-peggy-bunda.html, staženo dne 5. 1. 2011), „Zpěvačka 

Iveta Bartošová (44) nedokáže bez svého manažerského týmu ani uvařit.“ (dostupné z

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/141543/iveta-to-roztocila-nejen-

v-kuchyni.html, staženo dne 5. 1. 2011). Díky tomuto pořadu vyšly na povrch další 

podrobnosti o příčinnách blížícího se rozvodu s Jiřím Pomejem: „Zpěvačka Iveta 

Bartošová (44) prý nepozvala štáb do svého domu v Uhříněvsi proto, že jej má celý 

vykradený od svého stále ještě manžela Jiřího Pomeje (46)!“ (dostupné z 

http://www.super.cz/clanek/41584-iveta-bartosova-pomeje-mi-vykradl-cely-dum.html, 

staženo dne 5. 1. 2011).

Bartošová ohlásila start nové kariéry a prohlašovala, že je konečně znovu šťastná, 

bulvární média však tyto pozitivní výpovědi brala s nadhledem a naopak se snažila 

http://www.super.cz/clanek/41240-iveta-bartosova-konecne-rozhovor-ve-kterem-neni-za-znicenou-trosku.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/140469/iveto-pracujes-s-nejvetsim-parazitem-showbyznysu.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/140818/bartosova-bude-varit-v-tv-to-bude-gulas.html
http://www.super.cz/clanek/41334-nova-image-bartosove-u-sporaku-v-jehlach-a-s-doutnikem.html
http://www.super.cz/clanek/41359-bartosova-zase-dela-problemy-zdrzela-nataceni-o-ctyri-hodiny.html
http://www.super.cz/clanek/41582-capi-s-makem-bartosova-u-vareni-kouri-jako-peggy-bunda.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/141543/iveta-to-roztocila-nejen-v-kuchyni.html
http://www.super.cz/clanek/41240-iveta-bartosova-konecne-rozhovor-ve-kterem-neni-za-znicenou-trosku.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/140469/iveto-pracujes-s-nejvetsim-parazitem-showbyznysu.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/140818/bartosova-bude-varit-v-tv-to-bude-gulas.html
http://www.super.cz/clanek/41334-nova-image-bartosove-u-sporaku-v-jehlach-a-s-doutnikem.html
http://www.super.cz/clanek/41359-bartosova-zase-dela-problemy-zdrzela-nataceni-o-ctyri-hodiny.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/141543/iveta-to-roztocila-nejen-v-kuchyni.html
http://www.super.cz/clanek/41584-iveta-bartosova-pomeje-mi-vykradl-cely-dum.html
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dokázat, že Iveta Bartošová už mezi profesionální špičku české pop music nepatří: 

„Léčebna, detox a antabus jsou poslední šance Ivety Bartošové (44)! Ve čtvrtek na 

předávání hudebních cen vystoupila v tak podroušeném stavu, že nebyla schopná se 

udržet na nohou a ze země ji musel zvedat tanečník. Celé vystoupení působilo hodně 

žalostným dojmem.“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-

bartosove/143489/bartosova-zpivala-opila-a-padala-na-zem.html, staženo dne 8. 1. 

2011), „Blesk.cz: Proč Ivetě proboha nikdo nepomůže?“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/143527/blesk-cz-proc-ivete-

proboha-nikdo-nepomuze.html, staženo dne 8. 1. 2011). 

Velké rozpaky budilo vystoupení Ivety Bartošové ve slovenské talk show Adély 

Banášové Adéla show. Zpěvačka odmítla vyslovovat jméno svého manžela, nemluvila 

souvisle a působila nejistým dojmem. 

Samotný rozvod proběhl velmi rychle, takže bulvár kromě strohé informace, že je 

Bartošová rozvedená, neměl v podstatě o čem psát. I přesto se ale na toto téma objevilo 

velké množství titulků: „Soudný den: Jak se Bartošová a Pomeje připravují na rozvod?“ 

(dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/143908/soudny-den-

jak-se-bartosova-a-pomeje-pripravuji-na-rozvod.html, staženo dne 8. 1. 2011), 

„Bartošová a Pomeje jsou rozvedeni!“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/video-

celebrity/143949/bartosova-a-pomeje-jsou-rozvedeni.html, staženo dne 8. 1. 2011), 

„Bartošová se rozváděla a Pomeje seděl v hospodě“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/143953/bartosova-se-rozvadela-a-

pomeje-sedel-v-hospode.html, staženo dne 8. 1. 2011).

Během celého roku se Bartošová neobjevovala pouze v bulvárním tisku, ale velmi 

často ji bylo možno vidět i v pořadu TV Prima Top Star Magazín. V posledních 

vydáních roku 2010 se projevovala překvapivě vyrovnaně, mile a neustále se usmívala. 

Její obraz v bulvárním tisku neodpovídal obrazu, který měla Bartošová v tomto 

televizním magazínu. Jak se mi podařilo zjistit, není to náhoda. Sledované reportáže 

s Ivetou Bartošovou točila vždy Andrea Ježková, která b té době byla zároveň její PR 

manažerkou. Je tedy jasné, že se snažila o kladně vyznívající příspěvky, ve kterých se 

Bartošová objevuje jako vzorná matka, pracovitá žena, vstřícná a milá zpěvačka. Tento 

fakt potvrzuje, že výsledné vyznění článku či reportáže vždy závisí na autorovi, který 

může realitu záměrně poupravit, aby vyvoval ve čtenáři určitý dojem. Zatímco bulvární 

http://wwwdvd-citycz.takeit.cz/invictus-neporazeny-dvd-film-5690296?201990&rtype=V&rmain=7788546&ritem=5690296&rclanek=8410526&rslovo=467338&showdirect=1
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/143489/bartosova-zpivala-opila-a-padala-na-zem.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/143908/soudny-den-jak-se-bartosova-a-pomeje-pripravuji-na-rozvod.html
http://www.blesk.cz/clanek/video-celebrity/143949/bartosova-a-pomeje-jsou-rozvedeni.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/143953/bartosova-se-rozvadela-a-pomeje-sedel-v-hospode.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/143489/bartosova-zpivala-opila-a-padala-na-zem.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/143527/blesk-cz-proc-ivete-proboha-nikdo-nepomuze.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/143908/soudny-den-jak-se-bartosova-a-pomeje-pripravuji-na-rozvod.html
http://www.blesk.cz/clanek/video-celebrity/143949/bartosova-a-pomeje-jsou-rozvedeni.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/143953/bartosova-se-rozvadela-a-pomeje-sedel-v-hospode.html
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novináři vyhledávali skandály a překvapivé informace, PR manažerka se snažila o 

pozitivní obraz, který by zvýšil Bartošové popularitu.

Závěr roku 2010 se u Ivety Bartošové obešel bez větších skandálů a článků v bulváru 

ubylo. Jednalo se spíše o souhrny informací, o bilancování uplynulého období, o 

předpovědi budoucnosti. 

Počátkem roku 2011 se v médiích objevovaly informace ze zpěvaččiny sexuální 

minulosti, novináři přitom čerpali z autobiografické knihy Ivety Bartošové Neměla jsem 

se narodit: „Bartošová: V sexu je Hůlka něžný“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/147320/bartosova-v-sexu-je-

hulka-nezny.html, staženo dne 28. 8. 2011), „Bartošová: S Hrušínským jsem spala jen 

jednou“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-

bartosove/147416/bartosova-s-hrusinskym-jsem-spala-jen-jednou.html, staženo dne 28. 

8. 2011), „Bartošová: Soukup mi klečel u nohou a prosil o sex!“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/147508/bartosova-soukup-mi-

klecel-u-nohou-a-prosil-o-sex.html, staženo dne 28. 8. 2011).

Bartošová knihu však v médiích nekomentovala a stáhla se do ústraní, novináři neměli 

o čem psát, tak začali spekulovat: „Co se s Ivetou zase děje, není úplně jasné. Podle 

sousedky, zpěvačka už dva týdny neopustila svůj uhříněvský dům, jen občas se 

pootevře větračka u okna. Nákupy jí vozí kamarádka. Je snad zpěvačka nemocná, nebo 

se jí zase vrátily psychické problémy a ona je řeší práškama a alkoholem?“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/150316/bartosova-zmizela-ze-

sveta-zase-spadla-na-dno.html, staženo dne 28. 8. 2011). Pád na dno se však nekonal, 

na jaře roku 2011 se zpěvačka opět objevovala na veřejnosti, zrušená vystoupení už ale 

nikoho nepřekvapila, spíš se s nimi mezi novináři předem počítalo: „Zpěvačka totiž opět 

zrušila vystoupení na jedné komerční akci, kde na ni čekaly desítky hostů. A jak bývá 

jejím „dobrým“ zvykem, pořadatelům to oznámila až hodinu po zahájení akce. Jak 

dlouho tyhle manýry budou labilní Ivetě procházet?“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/151645/iveta-zrusila-koncert-

nemoc-nebo-alkohol.html, staženo dne 28. 8. 2011), „Bartošová zase nezazpívala. Má 

ještě hlas?“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-

bartosove/151809/bartosova-zase-nezazpivala-ma-jeste-hlas.html, staženo dne 28. 8. 

2011), „Iveta a Superstar: Na zkoušku dorazila, přijde i na přenos?“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/147320/bartosova-v-sexu-je-hulka-nezny.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/147416/bartosova-s-hrusinskym-jsem-spala-jen-jednou.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/147508/bartosova-soukup-mi-klecel-u-nohou-a-prosil-o-sex.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/150316/bartosova-zmizela-ze-sveta-zase-spadla-na-dno.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/151645/iveta-zrusila-koncert-nemoc-nebo-alkohol.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/151809/bartosova-zase-nezazpivala-ma-jeste-hlas.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/147320/bartosova-v-sexu-je-hulka-nezny.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/147416/bartosova-s-hrusinskym-jsem-spala-jen-jednou.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/147508/bartosova-soukup-mi-klecel-u-nohou-a-prosil-o-sex.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/150316/bartosova-zmizela-ze-sveta-zase-spadla-na-dno.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/151645/iveta-zrusila-koncert-nemoc-nebo-alkohol.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/151809/bartosova-zase-nezazpivala-ma-jeste-hlas.html
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http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/151862/iveta-a-superstar-na-

zkousku-dorazila-prijde-i-na-prenos.html, staženo dne 28. 8. 2011). Bartošová nakonec 

v přímém přenosu vystoupila, ale image si příliš nevylepšila: „Iveta Bartošová (45) 

neumí zpívat? A možná ani mluvit? Zpěvačka se kasala, že v přímém přenosu Česko 

Slovenské SuperStar bude zpívat naživo, ale jak se nakonec ukázalo, byly to plané řeči. 

Bartošová jen otvírala pusu na playback. A kdyby tohle udělala i v rozhovoru po svém 

vystoupení, dopadl by o poznání líp.“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-

vse-o-bartosove/151890/bartosova-v-superstar-zpivala-na-playback-ztratila-hlas.html, 

staženo dne 28. 8. 2011)

V květnu roku 2011 se Iveta objevovala v médiích v souvislosti novým přítelem

Domenicem Martuccim: „Bartošová trumfla Pomeje: Nový milenec je italský hrabě!“ 

(dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/153533/bartosova-

trumfla-pomeje-novy-milenec-je-italsky-hrabe.html, staženo dne 8. 10. 2011). I na 

tomto zpěvaččině vztahu však novináři viděli nedostatky: „Bartošovou sbalil italský 

Pomeje. Chce se jen zviditelnit“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-

o-bartosove/153611/bartosovou-sbalil-italsky-pomeje-chce-se-jen-zviditelnit.html, 

staženo dne 8. 10. 2011), „Ivetin italský hřebec? Spíše zoufalec, toužící po slávě!“ 

(dostupné z http://www.odhaleno.cz/celebrity/6426-ivetin-italsky-hrebec-spise-

zoufalec-touzici-po-slave.htm, staženo dne 8. 10. 2011).

Po jejich společném vystoupení na Staroměstském náměstí, které bulvár ostře 

zkritizoval: „Bartošová s hrabětem: Ostuda na »Staromáku«!“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/clanek/trapasy/59596/bartosova-s-hrabetem-ostuda-na-

staromaku.html, staženo dne 8. 10. 2011), „Děsivé playbackové vystoupení Ivety 

Bartošové na Staromáku, které svou hrůzností zastínilo i popravu 27 českých pánů...“ 

(dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/154106/podivny-

rozhovor-s-ivetou-bartosovou-jsem-iveta-bartucci.html, staženo dne 8. 10. 2011), se 

Iveta vydala společně se synem Arturem a Martuccim do partnerovy vlasti. Z krátké 

dovolené v Itálii poskytli milenci médiím soukromé fotografie, na jedné jsou při 

romantické večeři obsluhování služebnictvem, jinde spolu leží v posteli nebo se koupou 

ve vířivce. Celé jejich počínání vyznívalo jako jedno velké divadlo a připomínalo 

nedávné manželství české zpěvačky. Po návratu z Itálie, kde zatím Martucci zůstal, se 

Bartošová zhroutila: „Bartošová skončila v blázinci, spala přikurtovaná“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/151862/iveta-a-superstar-na-zkousku-dorazila-prijde-i-na-prenos.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/151890/bartosova-v-superstar-zpivala-na-playback-ztratila-hlas.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/153533/bartosova-trumfla-pomeje-novy-milenec-je-italsky-hrabe.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/153611/bartosovou-sbalil-italsky-pomeje-chce-se-jen-zviditelnit.html
http://www.odhaleno.cz/celebrity/6426-ivetin-italsky-hrebec-spise-zoufalec-touzici-po-slave.htm
http://www.ahaonline.cz/clanek/trapasy/59596/bartosova-s-hrabetem-ostuda-na-staromaku.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/154106/podivny-rozhovor-s-ivetou-bartosovou-jsem-iveta-bartucci.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/151862/iveta-a-superstar-na-zkousku-dorazila-prijde-i-na-prenos.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/151890/bartosova-v-superstar-zpivala-na-playback-ztratila-hlas.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/153533/bartosova-trumfla-pomeje-novy-milenec-je-italsky-hrabe.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/153611/bartosovou-sbalil-italsky-pomeje-chce-se-jen-zviditelnit.html
http://www.ahaonline.cz/clanek/trapasy/59596/bartosova-s-hrabetem-ostuda-na-staromaku.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/154106/podivny-rozhovor-s-ivetou-bartosovou-jsem-iveta-bartucci.html
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http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/154950/bartosova-skoncila-v-

blazinci-spala-prikurtovana.html, staženo dne 8. 10. 2011). Zpěvačka však brzy 

psychiatrickou kliniku opustila a rozhodla se odjet zpět do Itálie. Bartošová tak opět 

ukázala svou labilitu, nesamostatnost a fixovanost na své partnery: „Léčba podle Ivety: 

Láska! Na doktory kašle...“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-

bartosove/155191/lecba-podle-ivety-laska-na-doktory-kasle.html, staženo dne 8. 10. 

2011) Její nezodpovědné počínání se jejím přátelům nelíbilo, trpělivost došla i 

manažerovi: „Manažer Bartošové Dušák: S Ivetou končím!“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/155335/manazer-bartosove-

dusak-s-ivetou-koncim.html, staženo dne 8. 10. 2011). V médiích tak nastal známý 

kolotoč – posedlost novým partnerem, zrušené koncerty, tahanice o syna Artura: 

„Bartošová odvezla syna Artura do Itálie. Bez souhlasu Štaidla“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/155983/bartosova-odvezla-syna-

artura-do-italie-bez-souhlasu-staidla.html, staženo dne 8. 10. 2011). Navzdory všem 

zvratům, vzestupům a pádům, zdravotním problémům a dluhům se zdálo, že je Iveta 

Bartošová spokojená. Zaslepená čerstvou zamilovaností poskytovala médiím rozhovory 

o svém pobytu v Itálii i o svých plánech do budoucna: „Světe, třes se! Bartošová 

plánuje Artura č. 2!“ (dostupné z http://www.odhaleno.cz/celebrity/6805-svete-tres-se-

bartosova-planuje-artura-c-2.htm, staženo dne 8. 10. 2011), „Přímořské klima a 

přítomnost milovaného muže Ivetě naplavila do krve pořádnou dávku hormonů, které 

nejspíše mají za následek, že se Iveta rozhodla, že si do padesátky pořídí ještě jednoho 

potomka!“ (tamtéž), „Bartošová (45) a Martucci: Otevřeně o miminku!“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/61404/bartosova-45-a-martucci-otevrene-o-

miminku.html, staženo dne 8. 10. 2011).

Zlom v idylickém vztahu nastal při cestě zpátky do Prahy, kdy měli Bartošová 

s Arturem nehodu na dálnici: „Bartošová drsně bourala: Celá rodina mohla zemřít!“ 

(dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/157057/bartosova-

drsne-bourala-cela-rodina-mohla-zemrit.html, staženo dne 8. 10. 2011). Tento 

nepříjemný zážitek měl za vinu další zhroucení přecitlivělé zpěvačky. Média se kromě 

jějího psychického stavu začala intenzivněji zajímat i partnera Domenica: „Jaký je 

Domenico Martucci (35) partner a milenec? Posuďte sami: jeho láska Iveta Bartošová 

(45) ošklivě bourala, její syn Artur unikl o vlásek smrti. A italský hrabě? Místo obětí a 
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útěchy dal Bartošové hrst uklidňujících prášků a potom si šel s klidným svědomím 

zahrát kulečník. Není divu, že se množí hlasy o tom, že mu Bartošová slouží pouze ke 

zviditelnění.“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-

bartosove/157190/martucci-ivete-koupil-prasky-a-sel-na-kulecnik.html, staženo dne               

8. 10. 2011). Jen na okraj si dovolujeme upozornit na redaktorovu chybu ve slově 

„obětí“.

Stav Ivety Bartošové se nelepšil: „Iveta Bartošová (45) je totálně na dně! Je na tom tak 

zle, že není schopna vyjít ze svého domu ani na nákup.“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/157500/nemam-co-jist-prineste-

mi-polevku-prosi-bartosova-novinare.html, staženo dne 8. 10. 2011), „Bartošová se 

zhroutila a volala o pomoc, pak přijela sanitka a policie“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/157515/bartosova-se-zhroutila-a-

volala-o-pomoc-pak-prijela-sanitka-a-policie.html, staženo dne 8. 10. 2011),

spekulovalo se o dalším pokusu o sebevraždu: „Chtěla se zabít? Nebo se 

demonstrativně pokusila o sebevraždu jako v minulosti? Zpěvačka Iveta Bartošová (45) 

v pátek skončila v nemocnici poté, co si namíchala nebezpečný koktejl léků s 

alkoholem.“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-

celebrity/157538/bartosove-zachranila-zivot-chuva.html, staženo dne                             

8. 10. 2011).

Novináři spekulovali o blízkém krachu vztahu Bartošové a Martucciho. Ten na sebe 

nenechal dlouho čekat: „Martucci opustil Bartošovou: Byla pro něj moc stará“ 

(dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-vse-o-bartosove/157589/martucci-

opustil-bartosovou-byla-pro-nej-moc-stara.html, staženo dne 8. 10. 2011), „italská

pohádka o milém princi, šťastné princezně a nekonečné lásce v příboji mořských vln 

skončila.“ (tamtéž). Martucci svůj postoj k Ivětě Bartošové rychle obrátil a zpěvačka tak 

v médiích byla zobrazovaná jako oběť neúspěšného Itala, který se díky ní chtěl jen 

zviditelnit: „Domenico Martucci (35) nemá po rozchodu úplně jasno v postoji k Ivetě 

Bartošové (45). Zatímco jeden den sliboval, že jí stále bude pomáhat, dnes už přiznává, 

že mu je ukradená!“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-

drby/62402/zhrzeny-martucci-kaslu-na-ivetu-a-konecne-zacnu-zit.html, staženo dne            

8. 10. 2011).
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V nemocnici Iveta Bartošová dlouho nevydržela, začala se ukrývat a rozhodla se opět 

pro odpočinek, což novináři komentovali s jistou dávkou sarkasmu: „V jejím životě se 

střídá jen odpočinek a kolaps a na vydělávání peněz jí nezbývá moc času... Z čeho je 

Iveta neustále unavená? K čemu potřebuje »žena v domácnosti« chůvu? Co pak mají 

říkat všichni ti, kdo tráví v prácí osm hodin denně?“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/clanek/trapasy/62446/lina-bartosova-chce-zase-odpocivat-stiti-

se-prace.html, staženo dne 8. 10. 2011).

Na konci srpna se bulvární média plnila zprávami o tíživé finanční situaci Bartošové, 

jejíž syn byl svěřen do péče Ladislavu Štaidlovi: „Zklamaná Bartošová: Arturovi 

nemůžu koupit ani obaly na sešity!“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-

drby/62784/zklamana-bartosova-arturovi-nemuzu-koupit-ani-obaly-na-sesity.html, 

staženo dne 8. 10. 2011)

Bartošová našla útočiště v domě svého bývalého bodyguarda, novináři začali 

spekulovat o důvodu jeho náhlé ochoty: „Iveta Bartošová (45) opět naletěla. Po 

rozchodu s Domenicem Martuccim (35) našla útočiště u Josefa Rychtáře (53), který se 

na ní chce obohatit!“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/clanek/trapasy/62916/novy-

ochrance-bartosove-rychtar-chce-ji-pripravit-o-penize.html, staženo dne 8. 10. 2011). 

Manželé Rychtářovi podali médiím vysvětlení svého počínání a pasovali se na ochránce 

zpěvačky. Bylo jasné, že jejich společné soužití nemůže fungovat dlouho. Novináři 

začali spekulovat o důvěrnosti vztahu mezi Bartošovou a Rychtářem: „Bartošová 

rozvrací rodinu svého osobního strážce“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/160276/bartosova-rozvraci-

rodinu-sveho-osobniho-strazce.html, staženo dne 8. 10. 2011), „Romantický příběh 

Ivety Bartošové (45) má další pokračování. Po epizodě s italským milencem 

Domenicem Martuccim (35) našla otevřenou náruč u Josefa Rychtáře (53). Překážkou 

je ovšem jeho manželka Darina…“ (dostupné z http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-

drby/64462/iveta-bartosova-uhnala-sveho-ochrance-rychtare-manzelka-musela-z-

domu.html, staženo dne 8. 10. 2011). Po image nešťastné a zneužité princezničky se tak 

Bartošová stala rozvracečkou rodiny a seriál zpěvaččiných románků na stránkách 

bulvárních médií tak pokračoval: „Iveta Bartošová přiznala: Josefa miluji!“ (dostupné z 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/161094/iveta-bartosova-priznala-

josefa-miluji.html, staženo dne 31. 7. 2012), „Pokračování románu: Bodyguard už u 
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Bartošové bydlí“ (dostupné z http://www.superspy.cz/bulvar/8218-pokracovani-

romanu-bodyguard-uz-u-bartosove-bydli, staženo dne 31. 7. 2012). Redaktoři neváhali 

zpěvačku zesměšnit a informace zpochybňovat: „Dá se tomuhle párečku vůbec věřit? 

Vždyť jejich příběhy už jsou opravdu k smíchu.“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/clanek/trapasy/69451/iveta-bartosova-pohadka-o-nastvanem-

stolecku.html, staženo dne 31. 7. 2012), „Iveta Bartošová je v pětačtyřiceti stále 

křehkou princeznou, pro kterou je běžný život nesnesitelně náročný, a proto neváhala 

rozvrátit rodinu svého milence Josefa Rychtáře, kterého si k sobě už pro jistotu 

nastěhovala. Rychtář jí vaří kafíčka a utírá zadek, miluje ji a je jen otázkou týdnů, než 

ho Iveta pošle někam jako zrádce. Rychtář se zařadí do klubu odložených milenců k 

Pomejemu a Martuccimu, a Iveta bude bezmocně mávat svojí zraněnou ručičkou tak 

dlouho, dokud se nechytí další chudák/zdravotní bratr/osobní sluha. Nikoho už to 

vlastně ani nezajímá, tahle telenovela je totiž nekonečná, a kdyby se zítra Iveta nechala 

ukřižovat nahá na Václaváku, zřejmě to nikoho nepřekvapí.“ (dostupné z 

http://www.superspy.cz/bulvar/8218-pokracovani-romanu-bodyguard-uz-u-bartosove-

bydli, staženo dne 31. 7. 2012). 

Bulvární média na přelomu let 2011–2012 stále dokola těžila u Bartošové z témat 

milenec, zdravotní komplikace, pokusy o návrat na výsluní. V textech nechyběla 

nadsázka, ironie a sarkasmus, zpěvačku nebrali novináři vážně a bylo zřejmé, že se 

image zoufalé figurky českého showbyznysu nezbaví: „Iveta Bartošová (45) se chystá 

na svůj asi 50. návrat a i tentokrát jsou přípravy velkolepé!“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/71305/iveta-bartosova-v-minisukni-na-

nakupech.html, staženo dne 31. 7. 2012), stejné pokračování čekalo na čtenáře i první 

polovině roku 2012, další pokusy o návrat a výmysly zpěvačky či jejího partnera ve 

snaze udržet se v povědomí veřejnosti: „Iveta Bartošová hlásí comeback! Tak tuto větu 

bylo v minulosti možné od psychicky labilní zpěvačky slyšet nesčetněkrát.“ (dostupné z 

http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/73987/iveta-bartosova-hlasi-navrat-bude-

zpivat-kamionakum.html, staženo dne 31. 7. 2012), „Iveta Bartošová (46) si ve své 

hlavě opět vybájila věci, které se však zřejmě neslučují se skutečností!“ 

(http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/74077/iveta-bartosova-jde-po-mne-policie-

kvuli-rychtarove-manzelce.html, staženo dne 31. 7. 2012), „Zpěvačka Iveta Bartošová 

(46) se asi dočista pomátla.“ (dostupné z http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-
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celebrity/172118/iveta-bartosova-se-asi-zblaznila-chci-s-pepou-dite.html, staženo dne 

31. 7. 2012), „Iveta Bartošová se letos popatnácté zvedla ze země, aby světu ukázala, že 

místo do blázince patří na pódium. Naplánovala svůj další hypotetický comeback, který 

by se měl uskutečnit 16. června ve slovenských Piešťanech na festivalu kamioňáků... 

My to vidíme na náhlý kolaps z vyčerpání den předem a zrušený koncert.“ (dostupné z 

http://www.superspy.cz/bulvar/14124-dnesni-bulvar-bartosova-planuje-dalsi-comeback, 

staženo dne 1. 8. 2012), sporadicky bylo možné na jaře roku 2012 zaznamenat i 

pozitivně vyznívající články: „Úžasný comeback Ivety Bartošové: Konečně střízlivá!“ 

(dostupné z http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/74442/uzasny-comeback-ivety-

bartosove-konecne-strizliva.html, staženo dne 1. 8. 2012). Zatímco deník Aha! psal o 

akci kladně, SuperSpy akci komentoval s dávkou ironie: „Její slavný comeback se sice 

z devadesáti procent odehrál na playback, ale přesto je úspěch, že se zpěvačka na 

pódiu nepotácela a neplácala kraviny do mikrofonu. Honorář sice nedostala, ale prý 

šlo o kamarádskou výpomoc, která jí pomohla ke comebacku. Lucie Bílá teď jistě 

nebude klidně spát.“ (dostupné z http://www.superspy.cz/bulvar/14391-dnesni-

bulvar-iveta-zpivala-strizliva-ale-zadara, staženo dne 1. 8. 2012).

V době dokončování práce (léto 2012) se Bartošová v médiích objevila 

v souvislosti s herectvím: „Bartošová na to jde jinak: Snaží se o herectví!“ (dostupné 

z http://www.superspy.cz/bulvar/14867-bartosova-na-jde-jinak-snazi-se-o-herectvi, 

staženo dne 1. 8. 2012). SuperSpy využil mystifikaci, kdy na základě přečtení titulku 

se čtenáři mohli domnívat, že zpěvačka skutečně zemřela: „Bartošovou zavraždili! 

Podívejte se, jak zemřela!“ (dostupné z http://www.superspy.cz/bulvar/15012-

bartosovou-zavrazdili-podivejte-se-jak-zemrela, staženo dne 1. 8. 2012), až po 

přečtení následujícího textu byla situace uvedena na pravou míru: „Iveta Bartošová 

skončila svůj život rukou nekompromisního vraha, který ji ubodal k smrti. V její vlastní 

škole, kde pracovala jako ředitelka. Naštěstí ale jen v novém českém hororu Poslední 

výkřik, kde si střihla roli.“ (tamtéž) V tomto období se tak obraz Bartošové v bulváru 

vylepšoval, neboť se o ní psalo v souvisloti s prací, ačkoliv redaktoři sami pochybovali 

nad úspěšným comebackem a sami jakoby nevěřili, že Bartošová se nehroutí, nepolyká 

prášky a je ve střízlivém stavu. 

http://www.ahaonline.cz/clanek/zhave-drby/74442/uzasny-comeback-ivety-bartosove-konecne-strizliva.html
http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/172118/iveta-bartosova-se-asi-zblaznila-chci-s-pepou-dite.html
http://www.superspy.cz/bulvar/14124-dnesni-bulvar-bartosova-planuje-dalsi-comeback
http://www.superspy.cz/bulvar/14391-dnesni-bulvar-iveta-zpivala-strizliva-ale-zadara
http://www.superspy.cz/bulvar/14867-bartosova-na-jde-jinak-snazi-se-o-herectvi
http://www.superspy.cz/bulvar/15012-bartosovou-zavrazdili-podivejte-se-jak-zemrela
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Během celého sledovaného období patřila Iveta Bartošová v bulváru k nejčastěji 

zobrazovaným celebritám. Její neustálé pokusy o úspěšné obnovení pěvecké kariéry a 

následné pády zaplňovaly strany bulvárních médií, nezřídka se o přízeň bulváru postaral 

její bývalý manžel Jiří Pomeje.

Neustále dokola se objevovaly zmínky o vzhledu, alkoholu, odvolaných koncertech, 

nových šancí, návratech. Novináři v článcích používali výsměch, ironii, nadhled. Iveta 

Bartošová se stala synonymem pro pláč, zoufalost, nezodpovědnost.

Před sňatkem bulvár informoval o její psychické nevyrovnanosti a nezodpovědnosti. 

Skandály v podobě zrušených koncertů, zhroucení na pódiu, prohry v boji o syna se 

staly hlavními tématy. Bulvár ji zobrazoval jako ztroskotance, ale bez posměchu.

Ten byl přidán poté, co se potvrdil vztah s Jiřím Pomeje. Iveta Bartošová získala image 

loutky, se kterou její manžel hraje směšnou mediální hru. Oba se sice objevovali často 

na titulních stranách a vypadalo to, že v českém showbyznysu snad ani jiné hvězdy 

nejsou, jenže i sami bulvární novináři dávali čtenářům najevo, že je nelze brát vážně a 

že informace v bulváru jsou výmysly a nafouknutými bublinami.

Po rozvodu se Bartošová stáhla nepatrně do ústraní a bulvár se začal zaměřovat i na 

jiné známé osobnosti. Středem zájmu se stala poté, co přiznala vztah s italským 

zpěvákem Domenicem Martuccim. Ačkoliv vztah neměl dlouhého trvání, stačila 

zpěvačka bulvár zásobit mnoha soukromými fotografiemi a detaily ze společného 

soužití. Na podzim roku 2011 se novináři zaměřili na nový vztah s bývalým

bodyguardem Josefem Rychtářem. Zpočátku vztahu byla Bartošová v bulváru stále 

zesměšňována, dokonce zobrazována jako rozvracečka rodiny, ale postupem času 

skandály kolem zpěvačky utichly. V létě 2012, v době dokončování práce, se Bartošová 

v bulvárních médiích neobjevovala tak často, poslední články se věnovaly jejímu 

hereckému počinu. Lze jen spekulovat, jestli se podaří někdejší popové princezně zbavit

nálepky zoufalého ztroskotance českého showbyznysu.
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Závěr

Média tvoří základ současné masové kultury a prostřednictvím konkrétních mediálních 

sdělení ovlivňují názory, postoje a hodnoty recipientů. 

Rigorózní práce se zabývala aktuálním tématem mediální komunikace, konkrétně 

zobrazováním populárních osobností v českých bulvárních médiích. Ta patří (nejen)               

v českém prostředí k nejčtenějším, ale odborná literatura tuto oblast médií příliš 

nereflektuje. Jelikož bulvární deníky mají v České republice nejvyšší náklad a jsou 

zaměřené na široké spektrum příjemců, je třeba se tímto typem žurnalistiky a jejími 

účinky zabývat. 

Cílem rigorózní práce bylo sledovat, analyzovat a vymezit postupy, které bulvární 

média využívají k vytváření určitého obrazu konkrétních celebrit. Po teoreticky pojaté 

části, věnující se hvězdám z různých hledisek a vymezující jednotlivé typy hvězd,

následují kapitoly zaměřené na verbální i neverbální složky bulvárních produktů, 

stylistické prostředky užívané k upoutání pozornosti a ovlivňující recepci textu. 

Jednotlivé postřehy pro názornost doplňují konkrétní příklady citované z tištěných                

a internetových médií. 

Důležitou součástí práce je také kognitivní analýza lexémů hvězda a sexbomba, které 

ukazují, jak média ovlivňují naše hodnoty a postoje (v tomto případě vnímání významu 

slova hvězda a hodnocení ženského zevnějšku), a také rozbor obrazu dvou vybraných 

hvězd v českém bulváru. Povědomí veřejnosti o jednotlivých celebritách není 

výsledkem poznání osobnosti hvězdy, ale výsledkem přijímání těch informací, které 

vybere bulvár. Nezobrazuje nám hvězdu jako celkovou osobnost se všemi sociálními 

rolemi, které v životě zaujímá, ale vybírá pouze některé aspekty života, které pak tvoří 

rámec představ jednotlivých příjemců o té konkrétní celebritě. 

Práce ukazuje, která témata a události ze života slavných lidí jsou pro média žádoucí, 

jakým způsobem a jakými prostředky jsou prezentovány, aby zaujaly co největší počet 

příjemců. 

Mediální instituce fungují jako každá jiná firma, prodávají produkty za účelem zisku            

a tyto produkty proto upravují tak, aby oslovily maximální počet uživatelů. Mediální 

produkce je ovlivňována poptávkou, která na mediálním trhu je. Dokud čtenářům 

nebudou vadit slídivé, manipulativní a mystifikační praktiky bulvárních médií, budou je 
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lákat trapasy, skandály a pikantní informace ze života hvězd, bulvár se nezmění. Protest 

ze strany samotných hvězd (Michal Viewegh, Marek Vašut atd.) nebude mít žádoucí 

účinek, neboť jiné osobnosti budou moc médií využívat i za cenu své  negativní image, 

protože si uvědomují, že být viděn znamená být známý a být známý znamená mít 

nabídky a vyšší honoráře. Sám Michal Viewegh dříve s bulvárními novináři 

komunikoval a v médiích se objevoval velmi často. Jeho postoj se razantně změnil, 

když bulvár otiskl fotografii jeho údajné milenky a Viewegh byl obviněn z nevěry.

Bulvár nabízí taková sdělení (články, rozhovory, fotografie, videa, reportáže), která mu 

zaručí úspěch na mediálním trhu. Řídí se poptávkou, již vytváříme my, čtenáři. 
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Resumé

Média tvoří základy masové kultury a ovlivňují názory, postoje a hodnoty široké 

veřejnosti. Tato rigorózní práce se zabývá aktuální problematikou mediální 

komunikace, konkrétně obrazem, který vytvářejí populárním osobnostem česká 

bulvární média. Jelikož bulvární noviny patří v České republice k deníkům s nejvyšším 

nákladem, je třeba se tímto typem žurnalistiky a jejími účinky zabývat. 

Úvodní, teoreticky pojatá část vymezuje hvězdu jako známou osobnost 

z ekonomického, sociologického a psychologického pohledu, uvádí příčiny uctívání 

hvězd a nakonec přináší z různých hledisek pohled na celebrity. 

Druhá část je výsledkem studia mediálních textů věnujících se slavným osobnostem, 

přináší rozbor verbální i neverbální složky bulvárních médií. Práce obsahuje také 

kognitivní analýzu lexémů sexbomba a hvězda, které se objevují zejména 

v neseriózních médiích, a také analýzu obrazu dvou vybraných osobností v českém 

bulváru v letech  2008–2012. 

Celý text je doplněn řadou příkladů a kromě odkazů na odbornou literaturu obsahuje i 

postřehy redaktorky internetového portálu.

Summary

Media are the basic element of modern pop-culture . They interact people's opinions. 

The subject of this thesis is the actual perspective of medial comunication, more 

precisely the creating of stars in the Czech tabloids. With regards to a big number of 

copies of Czech tabloids, it is important to put mind to this part of journalism. 

In the initial part there is defined the star as a famous person in the economical, 

sociological or psychological view. The reasons of adoration of stars are mentioned 

here. 

The second part is the product of investigation of medial texts about stars. These texts 

are analysed from parol and non-parol point of view. The cognitive analysis of the 

words sex-bomb and star is also included. The images of two particular Czech stars in 

tabloids were monitored in the period of 2008-2012. This analysis constructs the 

practical part of this thesis. The thesis also includes an interview with an editor of an 

internet tabloid journal.
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