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Abstrakt 

Bakalářská práce popisuje mediální obraz Mezinárodního filmového festivalu 

Karlovy Vary od roku 1990 do roku 2012 a bulvarizaci tištěných deníků na příkladu 

tohoto festivalu rovněž v uvedených letech. Nejprve se věnuje historické a současné 

podobě festivalu a předkládá teorie vztahující se k bulvarizaci. Empirická část práce je 

založena na kvantitativní obsahové analýze, pro kterou byly vybrány deníky Právo, 

Mladá fronta Dnes a Lidové noviny. Analyzované ročníky jsou: 1990, 1997, 2004, 

2012. Analýza prokázala, že zájem médií o karlovarský filmový festival v průběhu 

sledovaného období výrazně vzrostl. Nejvíce prostoru mu věnuje deník Právo, který 

také uveřejňuje nejvíce fotografií. V tomto období lze také vysledovat zřetelný nárůst 

bulvarizace, který se projevil nejvíce u deníku Právo a nejméně u Lidových novin. U 12 

% z článků o festivalu publikovaných v Právu, jež se věnují festivalu, lze nalézt alespoň 

jeden znak vlastní bulváru. 

 

Abstract 

The bachelor thesis describes the media image of the International Film Festival 

Karlovy Vary from 1990 to 2012, and tabloidisation of printed newspapers on the 

example of the festival also in these years. At first there is devoted to historical and 

current form of the festival and presents theories related to infotainment. The research 

part is based on a quantitative content analysis. Selected daily newspapers are: Právo, 

Mladá fronta Dnes and Lidové noviny, selected years are: 1990, 1997, 2004, 2012. 

Analysis has shown that media interest in the Karlovy Vary film festival during the 



   

reporting period increased significantly. Právo devoted the most space to the festival 

and also published the most photos. In this period can also be traced clear increase of 

tabloidisation, which was reflected most in the journal Právo and at least the Mladá 

fronta Dnes. In 12% of the articles published in Právo that was dedicated to the festival 

can be found at least one character own tabloids. 
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Úvod 

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary (dále jen MFF KV) patří mezi 

festivaly nejvyšší světové úrovně, řadí se tak mezi prestižní filmové přehlídky konané 

například v Cannes, Benátkách či Berlíně. Karlovarský festival má však jako jeden 

z mála pověst události, která není orientována pouze na úzkou vrstvu osobností filmu či 

kulturního života, ale ve velké míře také na širokou laickou veřejnost, která tvoří většinu 

návštěvníků festivalu. Jedná se vesměs o mladé lidi, kteří se do Karlových Varů vydávají 

především jako filmoví fanoušci. Jejich počet rok od roku stoupá. „Zrodil se totiž zvláštní 

fenomén: kategorie takzvaných baťůžkářů. (...) Tuhle skupinu diváků nelákaly hvězdy, ale 

filmy.“ (Zaoralová in Prokopová 20012: 179) Karlovarský festival je především přehlídka 

filmové tvorby vysoké úrovně. Mezi hosty festivalu však patří také osobnosti českého 

showbyznysu, které svou účastí zde budí zájem mnohých médií především bulvárního 

charakteru. Vzhledem k vysoké čtenosti bulvárních médií u nás je zřejmé, že MFF KV 

bývá mnohdy spojován právě s prostředím okázalých večírků a se skandály vyvolanými 

kolem celebrit. Primární záměr festivalu, tedy nabídnout fanouškům kinematografie 

široký záběr kvalitních snímků, mnohdy ustupuje do pozadí.  

Účelem této práce je ukázat, jak je utvářen obraz porevolučního karlovarského 

festivalu deníky Mladá fronta Dnes, Lidové noviny a Právo. Tyto deníky jsem si vybrala 

jednak z důvodu jejich vysoké čtenosti a také kvůli tomu, že tento vzorek dobře pokrývá 

spektrum českého seriózního tisku od pravice k levici. Téma bude zkoumáno 

prostřednictvím kvantitativní obsahové analýzy ročníků 1990, 1997, 2004 a 2012 

uvedených deníků. Cílem bude zjistit, jak média informují o MFF KV, zda se zvyšuje 

informovanost o festivalu s jeho rostoucím počtem účastníků, jak velký prostor je 

v těchto médiích věnovaný informacím o jednotlivých promítaných snímcích a jejich 

představitelích a praktickým informacím, které se týkají samotné návštěvy festivalu 

(včetně doprovodného programu apod.). Zaměřím se také na to, zda a jakým způsobem 

v těchto denících dochází při informování o MFF KV k bulvarizaci. 

Nejprve čtenáře seznámím se samotným festivalem, uvedu podstatné informace 

z jeho historie a pokusím se zachytit i jeho současnou podobu. V druhé kapitole osvětlím 

některé teoretické koncepty týkající se především bulvarizace, z nichž budu vycházet při 

analýze, které se věnuji v další části. Zde se zaměřím nejprve na mediální obraz festivalu 

jako celku a poté se budu snažit odpovědět na otázku, zda a jakým způsobem dochází 



3 

 

   

k bulvarizaci seriózního tisku. Na konci shrnu svá zjištění a představím je v kontextu 

celého tématu. 

Oproti tezím se výsledná práce liší v několika bodech. Nejvýraznější posun nastal 

v rozšíření tématu o prvek bulvarizace. Z toho důvodu jsem se rozhodla změnit i název 

tak, aby tento posun odrážel. Liší se také vzorek, na kterém jsem prováděla analýzu; 

vzhledem k tomu, že počet článků byl více než dostatečný (celkem jsem analyzovala 300 

článků), rozhodla jsem se omezit počet sledovaných ročníků z pěti na čtyři a počet 

sledovaných deníků ze čtyř na tři. Ročníky jsem vybrala tak, aby pokrývaly původně 

zamýšlené období, jen v jiných intervalech. Při výběru deníků jsem za nejvhodnější 

považovala zvolit deníky podle výše jejich nákladu, proto jsem vyloučila Hospodářské 

noviny, které jsou uvedené v tezích, ale v porovnání s ostatními jsou čtené nejméně. 

 

  

1. Představení MFF KV 

1.1 Filmové festivaly světové úrovně 

Vznik filmových festivalů je spojen s převratem ve vnímání filmového žánru jako 

takového. Film byl ve svých počátcích neutrální, existoval nejdříve jako médium a až 

později byl vnímán jako umění. V jeho původní neumělecké podobě mu byl prorokován 

brzký konec. (Monaco 2000: 35) „‚Film je vynález bez budoucnosti,‘ to je často citovaný 

výrok Louise Lumièra.“ (Monaco 2000: 35) Postupně se však prostřednictvím filmového 

zpracování aplikovaly do snímků prvky jiných uměleckých vyjádření. (Monaco 2000: 35)  

„Neutrální šablona filmu byla překryta komplexními systémy románu, malby, dramatu a 

hudby (...).“ (Monaco 2000: 35) První filmový festival se s touto změnou ve vnímání 

filmu úzce pojí. Konal se v srpnu roku 1932 v Benátkách u příležitosti bienále, jehož 

filmová sekce nesla název Filmové slavnostní hry (Mostra d'arte cinematografica). 

Nejlepší snímek, herce a herečku v hlavní roli volili sami diváci. Nejstarší filmový 

festival světa prošel mnoha fázemi, během kterých se jeho organizace do značné míry 

měnila. Jedním z příkladů může být snaha demokratizovat festival, čehož mělo být 

v letech 1969 – 1978 dosaženo neudělováním cen. Benátský festival patří dodnes mezi 

prestižní filmové přehlídky světové úrovně. Druhým filmovým festivalem je karlovarský, 

jehož první ročník se konal v srpnu roku 1946. Třetím v pořadí je festival v Cannes. 

Následují festivaly v Locarnu, Berlíně a Moskvě. Od evropského filmového prostředí se 
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liší USA, kde je nejvýznamnější filmovou akcí udělování cen Akademie filmového 

umění a vědy. (Kroča 2002: 13) 

Od svých prvopočátků se povaha filmových festivalů mění. „Z původních jistě 

ušlechtilých záměrů předvádět umělecky hodnotné filmy se některé festivaly postupně 

změnily ve finančně nákladné a organizačně náročné akce. Hlavním cílem se stává 

propagace nových filmů, jejich rychlá cesta na mezinárodní trhy a vytváření podmínek 

pro nové projekty. Nezanedbatelný je i přínos k oživení turistického ruchu.“ (Kroča 2002: 

13) Právě turisté jakožto návštěvníci filmových festivalů pomáhají utvářet charakter 

celého festivalu. Některé festivaly jsou otevřené široké veřejnosti (MFF KV mezi ně 

patří), jiné naopak. Například festival v Cannes bývá prohlašován za nejprestižnější. 

(Brož 2011: online) Toto mínění může být založené na exkluzivitě, s jakou je festival 

spojen. Diváky v promítacích sálech totiž netvoří veřejnost, ale pouze pozvaní hosté. 

(Dietze 2012: online) Festivaly se mezi sebou samozřejmě liší i svým zaměřením. Stovky 

filmových festivalů po celém světě přinášejí rozmanité filmové žánry různého stupně 

kvality. V České republice existuje nejen mezinárodní filmový festival, ale také řada 

menších, které jsou většinou žánrově specializované. V Karlových Varech se dále koná 

Tourfilm
1
, festival věnující se turistické tematice. Za zmínku stojí zlínský Mezinárodní 

festival filmů pro děti a mládež
2
, Letní filmová škola v Uherském Hradišti

3
, Mezinárodní 

festival dokumentárních filmů Ji.hlava
4
 či pražský Febiofest, jehož porotu netvoří 

odborníci, ale diváci z široké veřejnosti, kteří svým složením reprezentují různé věkové i 

sociální skupiny.
5
 

 

                                                 
1
 Viz tisková zpráva festivalu „45. ročník TOURFILMU bude v duchu Tahiti“. Dostupné z www: 

http://www.tourfilm.cz/admin/download/files/TZ_TOURFILM_2012.pdf 
2
 Viz tisková zpráva festivalu „ZLÍN FILM FESTIVAL 2013“. Dostupné z www: 

http://www.zlinfest.cz/data/tiskove-zpravy/Zaverecna_tiskova_zprava_53.ZFF.pdf. 

3
 Viz oficiální stránka festivalu „Letní filmová škola Uherské Hradiště“. Dostupné z www: 

http://www.lfs.cz/o-festivalu/co-je-lfs/. 

4
 Viz oficiální stránka festivalu „Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava“  Dostupné z www: 

http://www.dokument-festival.cz/about-us. 

5
 Viz tisková zpráva festivalu „Dvacet krásných let“ Dostupné z www: 

http://www.febiofest.cz/cs/pressroom. 
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1.2 Historie MFF KV a jeho současnost 

1.2.1 Festival od svého vzniku po sametovou revoluci 

Česká filmová tvorba patří k nejstarším a zároveň nejvýznamnějším na světě a 

město Karlovy Vary je s počátky české kinematografie výrazně spojeno. K rozkvětu 

filmové produkce dochází se vznikem první republiky. (Kroča 2002: 12) „Filmoví 

fanoušci hltají zprávy a senzace ze života milovaných idolů. Po roce 1920 se kult 

filmových hvězd rozrůstá do obrovských rozměrů.“ (Kroča 2002: 12) Kvalitní a vyspělá 

československá filmová tvorba však utrpěla v dobách druhé světové války. V obnoveném 

poválečném Československu pak došlo ke znárodnění kinematografie. V této atmosféře 

začal vznikat mezinárodní festival. (ibid: 18) „Organizátoři prvních ročníků museli 

překonávat mnoho skrytých těžkostí. V poválečném celoevropském nedostatku potravin a 

základních životních potřeb nebylo snadné materiálně zajistit a uspokojit všechny 

oficiální delegace a hosty.“ (ibid: 19) 

Vznik festivalu byl podpořen Ministerstvem informací a kultury. Myšlenku 

pořádat v Karlových Varech mezinárodní festival přinesl Antonín Martin Brousil, 

uváděno je však také jméno Milana Mixy, který návrh přednesl již o několik měsíců 

dříve. (ibid: 18) První ročník se konal 1. – 15. srpna 1946 a Karlovy Vary zde měly spíše 

okrajovou roli, odborná část festivalu včetně diskusí a přednášek se konala 

v Mariánských Lázních. (ibid: 21) Druhý ročník festivalu byl v mnohém podobný 

prvnímu. (ibid: 27) Zvrat nastává s komunistickým převratem v roce 1948. S novým 

režimem přichází změna v pojetí smyslu kinematografie – filmy byly vnímány jako 

nástroj propagandy. Dochází k emigraci velkého počtu filmových tvůrců. „Dogmatické 

prosazování socialistického realismu jako jediné tvůrčí metody vede k zaostávání 

kinematografií východního bloku za světem.“ (ibid: 32) Další dva ročníky festivalu hostí 

Mariánské Lázně zcela, pátý ročník pořádaný v roce 1950 se již koná v Karlových 

Varech. (ibid: 35, 41, 47) Ideologická náplň festivalu je jednoznačná – boj se Západem a 

prezentování socialismu jako jediné možné cesty. Program tvořily filmy ze 

socialistických a rozvojových zemí, pokud se promítal film z kapitalistické země, musel 

se týkat třídních konfliktů či těžkého života pracujících.
6
 

                                                 
6
 Viz oficiální stránky MFF KV „Historie festivalu“ Dostupné z www: http://www.kviff.com/cz/o-

festivalu/historie-festivalu/. 
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Kvalita a prestiž festivalu se začala zvyšovat s devátým ročníkem v roce 1956, 

dochází i ke zvýšení mezinárodního zájmu o MFF KV, který se odrazil jak v počtu 

návštěvníků včetně filmových tvůrců světového významu, tak v prezentovaných 

snímcích
7
. Za vrchol této vzestupné tendence lze považovat přijetí karlovarského 

festivalu mezi prestižní mezinárodní festivaly kategorie A asociace FIAFP. (Kroča 2002: 

71, 77) Tento úspěch s sebou paradoxně přinesl velkou nevýhodu – z důvodu politického 

rozhodnutí se musel v socialistických zemích konat pouze jeden festival kategorie A 

ročně. MFF KV se musel začít střídat s festivalem v Moskvě a konal se tedy jen jednou 

za dva roky. S nástupem normalizace je festival opět významně ovlivněn ideologií. 

Úbytek návštěvníků byl úzce spojen s klesající kvalitou programu.
8
 „Každý filmový 

scénář musel před realizací projít složitým schvalovacím řízením s mnoha připomínkami 

a příkazy. Nezřídka putoval už hotový film do pověstného barrandovského trezoru.“ (ibid: 

127) 

 

                                                 
7
 V roce 1956 se na festivalu akreditovalo 76 zahraničních a 83 domácích novinářů. Krom toho přijelo 302 

delegátů z ciziny. (Kroča 2002: 71) 
8
 Viz oficiální stránky MFF KV „Historie festivalu“ Dostupné z www: http://www.kviff.com/cz/o-

festivalu/historie-festivalu/. 
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1.2.2 Festival po roce 1989 

Po sametové revoluci došlo k vzestupné tendenci karlovarského festivalu. Také se 

zde uplatnil politický aspekt, i když v jiném slova smyslu než jak tomu bylo 

v předchozích ročnících. Filmoví tvůrci, jejichž snímky se během normalizace nemohly 

promítat, dostali na první přehlídce demokratického filmu příležitost je prezentovat. 

Publikum projevilo o tzv. trezorové a exilové snímky obrovský zájem. Celková úroveň 

festivalu v jeho prvních porevolučních ročnících však neodpovídala očekávání; po 

organizační stránce MFF KV nesplňoval standardy prestižního mezinárodního festivalu, 

což bylo zapříčiněné časovou tísní a nedostatkem členů ve festivalovém výboru. (Kroča 

2002: 181 – 182) V roce 1992 vzniká nový festivalový výbor, v jehož čele stojí Jiří 

Menzel a programovou ředitelkou je Tereza Brdečková. Festivalu se však stále nedaří 

potlačit své nedostatky, mluví se o jeho přesunutí do Prahy či jeho úplném zrušení. (ibid: 

189 – 190) „Nepsanou zásadu ‚raději poslední v Cannes než první ve Varech‘ solidárně 

praktikují se zahraničními filmaři i naši tvůrci.“ (ibid: 189) Od roku 1994 se upouští od 

střídání s Moskvou a MFF KV se pořádá opět každoročně. 

V této době se již koná pražský festival Febiofest a započíná udělování výroční 

filmové ceny Český lev. Karlovarskému festivalu se pomalu začíná vracet jeho prestiž, a 

to především díky nově ustanovené Nadaci Film Festival Karlovy Vary, které předsedá 

Jiří Bartoška a roli programové (umělecké) ředitelky přebírá Eva Zaoralová. (ibid: 195 – 

196) Eva Zaoralová byla programovou ředitelkou do roku 2010, od roku 2011 zastává 

funkci umělecké poradkyně. (Prokopová 2012: 194) V současnosti je programovým 

ředitelem Karel Och. (Zaoralová in Prokopová 2012: 189)  

V době konání třicátého ročníku, tedy v roce 1995, přichází MFF KV o svůj post 

nejprestižnějšího českého filmového festivalu, tj. kategorii A, kterou uděluje asociace 

FIAPF. Stalo se tak na úkor nově vzniklého pražského festivalu Zlatý Golem, jenž se rok 

poté přejmenoval na Mezinárodní filmový festival Praha. (Kroča 2002: 203, 211) 

„...vznik iniciovala skupina lidí, kteří považují karlovarský festival a jeho tradici za 

anachronismus a brzdu rozvoje filmového průmyslu.“ (ibid: 203) Zlatý Golem se konal 

čtrnáct dnů před MFF KV. Mezi oběma festivaly vyvstal spor nejen o kategorii A, ale 

také o podporu osobností, médií a sponzorů, kteří mají pro konání filmové přehlídky 

klíčovou roli. „Stát se podílí na jeho rozpočtu asi patnácti procenty, takže většinu tvoří 

sponzorské příspěvky.“ (ibid: 221) Kategorii A však Zlatý Golem získal navzdory 
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standardům FIAPF, nesplnil požadavek týkající se toho, že festival musí nejprve prokázat 

svůj nárok na tuto kategorii, tudíž ji nemůže získat první rok konání. (Zaoralová in 

Prokopová 2012: 174) Zlatý Golem se potýkal s mnoha problémy způsobenými špatnou 

organizací a také s nedostatkem diváků, přesto jej však navštívili filmové hvězdy jako 

Meryl Streep či Dennis Hopper. (Kroča 2002: 203) Měl rozsáhlou mediální kampaň, 

média ale podpořila spíše karlovarský festival – o Zlatém Golemovi se zmiňovala 

především v souvislosti s jeho nedokonalostmi. (Zaoralová in Prokopová 2012: 176) 

Vzhledem k značnému počtu nedostatků a nezájmu ze strany diváků se Zlatý Golem 

konal v roce 1996 podruhé a zároveň naposledy. Prestižní kategorie A opět připadla MFF 

KV, který si ji drží dodnes. (Kroča 2002: 211) V druhé polovině devadesátých let se 

navzdory všem problémům s ekonomickým zázemím i vztahy v zákulisí jeho role 

prestižní filmové přehlídky ustálila. (ibid: 205, 214) 

 

1.2.3 Současná podoba festivalu 

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary patří mezi čtrnáctku festivalů 

označených asociací FIAPF
9
 za festival kategorie A, tedy prestižní soutěžní přehlídku 

celovečerních filmů
10

. Bývá považován za nejvýznamnější festival této kategorie ve 

                                                 
9
 FIAPF (Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films) je francouzská asociace 

sdružující třicet dva producentských organizací. Jako jediná působí v celosvětovém měřítku. Zaštiťuje 

množství mezinárodních filmových festivalů včetně těch nejvýznamnějších. FIAPF především usnadňuje 

spolupráci mezi festivalem a filmaři. Také pomáhá festivalům v dosahování vyšší kvality – snaží se 

překonávat problémy plynoucí z nepříznivé ekonomické situace či geografické lokace. „To je důležité 

zejména v souvislosti s rozdílnou úrovní zdrojů a příležitostí mezi festivaly jižní a severní polokoule.“ 

Požadavky jsou kladeny i na akreditované festivaly. Očekává se od nich, že si udrží zavedené standardy 

kvality a spolehlivosti. (Zdroj: oficiální stránky FIAPF. Dostupné z www: http://www.fiapf.org/default.asp) 

I výběr filmů do soutěžního programu je omezen. „Podle něj (požadavku statutu FIAPF na kategorii A – 

pozn. EZ) nesmí být v soutěži uveden film, který už předtím soutěžil na jiném mezinárodním festivalu. 

Třebaže tento status platí, postupem času se konkurence festivalů patřících do této kategorie vyostřila 

natolik, že se dnes berou do soutěže jen filmy dosud vůbec neuvedené či uvedené jen v zemi původu.“ 

(Zaoralová in Prokopová 2012: 170) 

 

10
 Kromě festivalu v Karlových Varech patří do kategorie „A“ (Competitive Feature Film Festival, česky 

uváděno jako nespecializovaný festival se soutěží celovečerních hraných filmů) asociace FIAPF filmový 

festival v Benátkách, Berlíně, Cannes, Moskvě, Varšavě, Locarnu, San Sebastianu, Mar del Plata, 

Montrealu, Káhiře, Tokiu, Šanghaji a Goi. (Zdroj: oficiální stránky FIAPF. „2013 CALENDAR OF FIAPF 
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střední a východní Evropě. Těší se velké přízni filmových fanoušků; během posledních 

deseti let se počet akreditovaných účastníků festivalu pohybuje mezi jedenácti až 

dvanácti tisíci, z toho je až deset tisíc držitelů tzv. Festival Passu (karta sloužící jako 

vstupenka na promítání, je určena pro diváky, kteří nespadají do kategorie filmových 

tvůrců, profesionálů či novinářů).
11

 „Právě tito lidé vytvářejí na karlovarském festivalu 

neopakovatelnou atmosféru a znovu a znovu překvapují zejména zahraniční návštěvníky 

svým zájmem a bezprostředním přijetím často náročných filmů.“
12

 Objevuje se však i 

nelibost vůči náhle přeplněnému městu a dlouhým frontám na vstupenky. V době 

festivalu se počet obyvatel Karlových Varů zvýší o pětinu právě díky návštěvníkům
13

. „V 

lázeňském centru není k hnutí (...).“ (Kroča 2002: 251) 

V rámci MFF KV se každoročně uskuteční promítání množství filmů různých 

žánrů (v roce 2013 bylo uvedeno 235 filmů v 461 projekcích
14

). Filmy soutěží v několika 

sekcích, z nichž nejvýznamnější je Nespecializovaná mezinárodní soutěž celovečerních 

hraných filmů; cenou pro vítězný film je Křišťálový glóbus a 25 000 dolarů
15

. Další 

soutěží je Na východ od západu, které se účastní snímky původem ze střední či východní 

Evropy. Následuje sekce Soutěž dokumentárních filmů a Fórum nezávislých. Mnoho 

filmů je také zařazeno v nesoutěžních sekcích
16

. Kromě filmových představení nabízí 

                                                                                                                                                  
ACCREDITED FESTIVALS“. Dostupné z http://www.fiapf.org/intfilmfestivals_sites.asp) MFF KV byl do 

kategorie A zařazen v roce 1957. (Kroča 2002: 77) V roce 1995 kategorii A ztratil na úkor nového 

pražského festivalu Zlatý Golem. Asociace FIAPF ji MFF KV ovšem opět udělila v roce 1997. (Zaoralová 

in Prokopová 2012: 175, 182) 

11
 Viz oficiální stránky festivalu. „Přehled jednotlivých ročníků“  Dostupné z www 

http://www.kviff.com/cz/o-festivalu/historie-rocniky/. 

12
 Viz oficiální stránky festivalu. „Představení festivalu“. Dostupné z www: http://www.kviff.com/cz/o-

festivalu/predstaveni-festivalu/. 

13
 K 1.1.2012 bylo v Karlových Varech 50 594 obyvatel. (Zdroj: Český statistický úřad. „Počet obyvatel - 

stav k 1. 1. 2012“ Dostupné z www: 

http://www.czso.cz/xk/redakce.nsf/i/pocet_obyvatel_stav_k_1_1_2012)  

Na 47. ročník MFF KV v roce 2012 přijelo 11 471 akreditovaných účastníků. (Viz oficiální stránky 

festivalu. „Přehled jednotlivých ročníků“. Dostupné z www: http://www.kviff.com/cz/o-festivalu/historie-

rocniky/2012/statistiky/#menu) 

14
 Viz tisková zpráva MFF KV. „Závěrečná tisková zpráva“. Dostupné z www: 

http://www.kviff.com/download/docs/history/2013_FinalPR_cz.pdf  

15
 ibid 

16
 Viz oficiální stránky festivalu „Filmy na festivalu“. Dostupné z www: 

http://www.kviff.com/cz/filmy/programove-sekce/. 
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MFF KV v době svého konání širokou nabídku doprovodných akcí v podobě diskusí, 

koncertů, večírků apod. 

MFF KV je již tradičně spojen s návštěvou zahraničních filmových tvůrců a 

celosvětově proslavených herců. Hosty festivalu byli např. Robert Redford, Morgan 

Freeman či Sharon Stone. (Zaoralová in Prokopová 2012: 185) Bývá zvykem, že 

přítomní režiséři či představitelé hlavních rolí své filmy před zahájením uvedou
17

. 

Slavnostní zahájení i ukončení festivalu spojeného s předáváním cen Křišťálový glóbus je 

rovněž spojeno s účastí filmových hvězd. Stejně tak se festivalu účastní mnoho osobností 

českého showbyznysu, které se na přípravách promítaných filmů nijak nepodílí. Zájem 

médií o ně je vysoký, což dokazuje nejen obrovské množství článků v bulvárních 

médiích, ale i některé v médiích, jež jsou považovány za seriózní
18

. 

Při popisu festivalu je nutné zmínit, že jeho činnost je z velké části podpořena 

financováním sponzorů. To má vliv na jeho podobu v Karlových Varech i na jeho 

medializaci. Kvůli sponzorům se pořádá velké množství večírků a jiných akcí, jejich loga 

a plakáty se nacházejí na viditelných místech apod. Festivalový výbor musí zajistit, aby 

se sponzorům jejich investice „vrátily“. Je tedy nutné, aby se byla příslušná akce 

(produkt) sponzora patřičně medializován. V praxi to může vypadat tak, že se festival 

pozve novináře na večírek, který je sponzorovaný, nebo je pořádán na počest sponzora. 

Média druhý den přinášejí informace právě z tohoto večírku, čímž zajistí propagaci 

danému sponzorovi i hostům večírku. O to méně prostoru, který je festivalu v tisku 

vyměřen, zbývá například pro hodnocení promítaných filmů. 

Festival má tedy dvě tváře: tou první je obraz „jednoho velkého večírku 

s podnapilými vítězkami soutěže Miss v odvážných šatech“, jak jej prezentují mnohá 

média, tou druhou pak realita, která platí pro většinu návštěvníků festivalu – 

několikadenní filmový maraton. Nejlépe tuto dualitu ilustruje Mirka Spáčilová 

v zamyšlení se nad kulturou celebrit na MFF KV ve sloupku v deníku Mladá fronta Dnes: 

„Celičká země prý žila tím, že Agáta Hanychová skončila na policii se svým přítelem 

                                                 
17

 V roce 2013 bylo takto uvedeno 194 projekcí (viz tisková zpráva MFF KV. Dostupné z www: 

http://www.kviff.com/download/docs/history/2013_FinalPR_cz.pdf) 

18
 Viz např. článek s přiloženým videem v internetové odnoži Lidových novin (http://www.lidovky.cz/do-

karlovych-varu-dorazili-i-dominik-hasek-s-libusi-smuclerovou-p8i-/video.aspx?c=A130629_073437_ln-

video_tep) či hodnocení outfitů osobností v rubrice Revue internetové odnože Mladé fronty Dnes 

(http://revue.idnes.cz/modni-policie-z-varu-kucharova-i-nemcova-fdm-/modni-

policie.aspx?c=A130629_115333_modni-policie_zar).  
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zadrženým kvůli noční rvačce. Celá země, tvrdí sousedé a známí – paradoxně však právě 

a pouze s výjimkou Karlových Varů, kde se dotyčný incident odehrál.“ (Spáčilová 2012: 

10) Tento rozpor mezi pověstí a realitou festivalu není novináři zcela opomíjen, věnují se 

mu i další komentáře, namátkou sloupek Petra Suchomela o „Filmožroutech“ rovněž 

v MF Dnes: „Nemytí batůžkáři versus namydlené celebrity. Bujaré večírky versus ticho a 

tma v kině. Probíhá teď v Karlových Varech jeden filmový festival, nebo dva? Komerční 

cirkus, nebo přehlídka filmů, za které by normální člověk nezaplatil?“ (Suchomel 2012: 

15) Právě tento rozpor v chápání celého festivalu je v této bakalářské práci hlavním 

předmětem mého zájmu a zaměřím se na něj v analýze. 

2. Teoretická část 

2.1 Bulvarizace seriózních médií 

MFF KV je kulturní či společenská akce. Už to samo značí, že se jedná o téma, 

které většinu čtenářů tisku příliš nezatěžuje a mnozí jej, stejně jako jiná témata 

z kulturních rubrik, přijímají spíše pro jeho rekreační funkci. Představení promítaných 

filmů či rozhovory s režiséry však mohou být vedeny na takové intelektuální úrovni, 

která čtenáře nutí minimálně k zamyšlení. Významná část čtenářů proto tento typ článků 

za účelem pobavení naopak nevyhledává. Média se díky tomu mohou uchylovat 

k vytěžení informací o MFF KV, které nebudou natolik intelektuálně náročné či budou 

podány bulvárním způsobem (prezentují tedy MFF KV spíše jako společenskou než 

kulturní akci). Tím si média mohou pojistit přízeň i těch čtenářů, kteří od kulturní rubriky 

očekávají především pobavení, nikoliv náročnou četbu. Zároveň však hrozí odliv těch, již 

upřednostňují seriózní média bez náznaků bulvárních prvků. Jak však ukazují statistiky
19

, 

většina Čechů preferuje právě bulvární tisk. 

I přes tyto poznatky se ale ukazuje, že i některá média, která jsou vnímána jako 

seriózní a sama sebe také takto označují, se bulvárním prvkům zcela nebrání. Studií 

věnovaných této problematice, často právě obsahových analýz médií, bylo publikováno 

dostatek především v zahraničí. Autoři se většinou shodují na tom, že bulvární prvky 

pronikají i do seriózních médií, přestože platí, že v každé zemi k tomu může docházet 

                                                 
19

 Nejčtenějším českým deníkem je bulvární deník Blesk, viz tisková zpráva společnosti Median. Dostupné 

z www: http://www.median.cz/?lang=cs&page=1&sub=8.  

http://www.median.cz/?lang=cs&page=1&sub=8
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jinou měrou
20

. Českým médiím se věnuje např. text The tabloidisation of the Czech daily 

press od autorů Tomáše Trampoty a Jakuba Končelíka. Autoři zde přímo tvrdí, že 

bulvarizace patří mezi znaky současného vývoje médií. Analýze podrobili tři nejčtenější 

české deníky (Blesk, Mladou Frontu Dnes a Právo), konkrétně ročníky 1995, 2000 a 

2005, na nichž replikovali metodu, kterou v roce 2004 využili při analýze britského 

bulváru Rodrigo Uribe a Barrie Gunter. Metoda spočívá v třístupňové operacionalizaci 

pojmu „bulvár“ (rozsah bulvárního obsahu na úkor seriózního, vizuální podoba článku, 

zaměření se na soukromá témata vztahující se k veřejným osobám). Na základě této 

analýzy se ukázalo, že vybrané české deníky se postupem času stále více bulvarizují
21

. 

Jako jedno z možných vysvětlení toho, proč k bulvarizaci dochází, uvádějí autoři snahu 

„starých“ tištěných médií vyrovnat atraktivitě nových médií. (Trampota, Kočelík 2011) 

Víme, že k bulvarizaci dochází, je ale zajímavé se také ptát, proč k ní dochází. 

Frank Esser připisuje bulvarizaci dvěma fenoménům, které se svou existencí vzájemně 

podporují. Tím prvním, který Esser považuje za mikroúroveň, je snaha médií zavděčit se 

požadavkům čtenářů a inzerentů. Podstata druhého fenoménu, který se nachází na 

makroúrovni, spočívá ve změně celé společnosti. Nové hodnoty se tedy jednak odrážejí 

v podobě médií, jednak jsou médii vytvářeny. (Esser 1999: 292 – 293) 

 

2.2 Charakteristika bulvárních médií 

Bulvární média jsou taková, která, zjednodušeně řečeno, mají zaujmout čtenáře i 

za cenu toho, že informační hodnota sdělení nedosahuje kvalit, kterých by měla. 

Charakter bulvárních médií lze nejlépe vyjádřit výčtem jejich typických znaků. Prioritní 

charakteristika, které všechny další znaky spíše pomáhají udržet její status, je orientace 

na masové publikum, jež je pro vydavatele měřena výší nákladu. Denis McQuail dodává: 

„Média tím naplňují jeden přímý ekonomický cíl, totiž získávají příjem z publika (protože 

z mnoha praktických důvodů platí, že pozornost = spotřeba), a jeden nepřímý úkol – 

prodávají (pravděpodobnou) pozornost publika inzerentům.“ (McQuail 2007: 74) 

                                                 
20

 Při srovnání německého a britského tisku se prokázalo, že v Německu je mnohem méně čistě bulvárních 

novin než v Británii a ani do seriózního tisku neproniká bulvarizace v takovém měřítku. Tato skutečnost 

plyne z jiné novinářské etiky, která je v Německu nastolená, z profesionálnějšího přístupu novinářů a méně 

soutěživého mediálního prostředí. (Esser 1999: 315-318)  

 
21

 Zvýšil se podíl „novinek“, soft news (sport, zábava, kriminální příběhy, showbussines atd.) na úkor hard 

news, domácího zpravodajství na úkor zahraničního. Více prostoru v průběhu času dostávají zprávy týkající 

se soukromí veřejných osob, kde s významným náskokem vede Blesk (43,7 % v roce 2005). (Trampota, 

Končelík 2011: 293 – 295) 
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Zaujmout co největší množství příjemců pomáhá „(...) nápadná grafická úprava (velké, 

výrazné titulky, velké fotografie), specifický obsah (kriminální příběhy, sex, politická 

témata podávaná jako zábava) a jeho stylizace (krátké texty, jednoduchá větná skladba, 

často vulgární slovník), která odpovídá možnostem a vkusu masového čtenáře.“ (Jirák, 

Köpplová 2003: 30) Pro bulvár jsou typická témata týkající se nějaké senzace či 

skandálu. Senzace jsou „(...) události působící rozruch, překvapení, silný podiv 

veřejnosti. (...) Skandálem se rozumí jednání, událost či okolnosti spjaté s vážným 

porušením, přehlížením či znevážením hodnot, norem či mravních principů převažujících 

v dané době a dané společnosti.“ (ibid: 31) A jaké konkrétní senzace si bulvární média 

vybírají ke zveřejnění? „Zatímco serióznější média se zaměřují spíše na skandály 

s politickým kontextem, neseriózní (tzv. bulvár) dávají přednost nevěrám, sexuálním 

výstřelkům, vraždám a tragédiím, ty nejpokleslejší mohou zařadit i senzace, které jsou 

vymyšlené.“ (Osvaldová 1999: 170)  

To, jak média informují o událostech, má významný vliv na mínění veřejnosti o 

těchto událostech. Karlovarského festivalu se ročně zúčastní kolem dvanácti tisíc 

akreditovaných návštěvníků, někteří z nich pak jistě zprostředkují své dojmy z festivalu 

svým blízkým, většina obyvatel ČR ale nemá příležitost přímo ani prostřednictvím svých 

známých získat zkušenost s MFF KV a utvořit si tak vlastní názor. Musí se tedy spoléhat 

na informace, které o festivalu přinášejí média. „ (...) média zprostředkovávají kontakt se 

společenskou realitou. (...) jde o spoléhání se na verze událostí a okolností, jež nemůžeme 

pozorovat osobně a přímo, a které se k příjemci dostávají zprostředkovaně z druhé ruky 

(skrze třetí stranu).“ (McQuail 2007: 88)  

McQuail uvádí, že média lze chápat také jako určitý filtr, který k příjemcům 

dopraví jen některé informace a na jiné naopak neupozorňuje. (McQuail 2007: 89) 

Gatekeeping, tedy proces, kdy je tento filtr používán, se úzce váže k pojmu agenda 

setting (nastolování agendy). S tímto výrazem poprvé pracovali Maxwell E. McCombs a 

Donald L. Shaw (1972), již dříve se podobnými úvahy však zabýval např. Wallter 

Lipmann v knize Public Opinion (1922). Chápání pojmu se vyvíjelo v čase a dnes se jím 

rozumí „(...) představa, že o ustanovení tématu ve veřejné agendě rozhoduje více jeho 

„zarámování“, tedy způsob zpracování tématu, nabídnutá interpretace a dobový 

společenský, politický a kulturní kontext.“ (Jirák, Köpplová 2003: 182)  

Pokud bychom vzali v úvahu novinářskou etiku, najdeme několik jejich bodů, 

které bulvární média často porušují. Ze zásad, které uvádí McQuail, se bulvár často neřídí 
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požadavkem na pravdu a přesnost, respekt k soukromí jednotlivce či požadavkem na 

slušnost a dobrý vkus. (McQuail 2007: 152) 

Z uvedených poznatků můžeme získat dojem, že bulvár je něco negativního a 

pokleslého, co má špatný vliv na společnost. Uváděny jsou ale i pozitivní aspekty 

bulváru. Jak píše Karel Hvížďala, bulvár má svou roli ve společnosti. Má ekonomickou a 

sociální funkci, která je vyjádřena v jeho pěti strukturálních znacích: „Za prvé seznamují 

lidi, kteří většinou moc nečtou, s nejdůležitějšími politickými problémy v přiměřeně 

zjednodušené formě. Za druhé přinášejí bezplatný právní a sociální servis pro nemajetné 

vrstvy společnosti, které nemají na právníky. Za třetí stimulují kult úspěšnosti. Za čtvrté 

kanalizují neukojenou potřebu po krvi a sexu u některých skupin obyvatelstva. Za páté 

mívají nejlépe redakčně zpracované sportovní rubriky, které někdy tvoří až polovinu 

rozsahu novin.“ (Hvížďala 2007: online) 

 

2.3 Historie a současnost bulvárního tisku 

2.3.1 Světové dějiny bulváru 

Co stojí v pozadí vzniku bulvárních (resp. masových) listů? Je to proces 

modernizace, který nastal v první třetině 19. století. Rozumí se jím „(...)shromáždění 

většího počtu potenciálních odběratelů, zlevnění nákladů na výrobu tisku, technické a 

technologické předpoklady pro vyšší náklady a lepší kvalitu, liberalizace tiskového práva, 

a především rozšíření vzdělání a větší koncentrace obyvatelstva na jednom místě.“ 

(Reifová 2004: 288) První tituly bulvárního (masového) tisku se objevily už ve 30. letech 

19. století v souvislosti s komercionalizací tisku. V zahraničí nesou názvy „penny press“ 

(v USA a Velké Británii), „Groschenpresse“ (v německy mluvících zemích) či „yellow 

press“. Označení „žlutý tisk“ je odvozeno od komiksového seriálu Yellow Kid, který 

vycházel v deníku Josepha Pulitzera New York World. (Jirák, Köpplová 2003: 30) Výraz 

„bulvár“ pochází z francouzského „boulevard“ a váže se k původnímu způsobu distribuce 

novin, které se prodávaly jak ve Francii, tak v USA na ulici. (Reifová 2004: 287)  

První bulvární list The Sun začal vycházet v roce 1833 v New Yorku. Tiskař 

Benjamin Day se rozhodl vydávat deník, který by byl dostupný i pro čtenáře z nižších 

vrstev. The Sun publikoval články, které byly jednoduché, čtivé a obsahovaly dostatečné 

množství skandálů na to, aby se deník stal velmi populární. The Sun se proslavil také 
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smyšlenými senzacemi (např. o životě na Měsíci
22

), které byly prezentovány jako 

založené na výsledcích vědeckých výzkumů. Tyto smyšlené senzace začaly přetiskovat i 

další noviny. Zanedlouho se v New Yorku místo deníku The Sun stal nejčtenějším 

bulvárním listem The New York Herald, jenž cílil na čtenáře, kteří nechtěli patřit do 

nejnižších vrstev. Také tento deník publikoval skandální a smyšlené články. (Köpplová, 

Köppl 1989: 281-289) 

Ve Velké Británii byl v roce 1855 založen deník The Daily Telegraph, ve kterém 

„(...)zpravodajství dostalo dramatizující nádech, list zavedl přístupnější hovorový styl, 

nový způsob reklamy(...).“ (Köpplová, Köppl 1989: 306) Mezi první masové listy lze 

počítat také francouzské deníky La Presse (založil Emile de Girardin v roce 1836) či Le 

Siécle (založil Armand Dutacq rovněž v roce 1836). (Jirák, Köpplová 2003: 30) 

 

2.3.2 České dějiny bulváru 

Bulvarizace se nevyhýbala ani českému tisku. Pronikala jednak do seriózního 

tisku (hlavně do velkých pražských deníků), jednak vznikaly nové ryze bulvární tituly. 

V období první republiky je bulvární žurnalistika spojena především se jménem Jiřího 

Stříbrného, politika a bývalého ministra, který se angažoval v socialistické straně a měl 

vliv na podobu jejího stranického tisku. Vzhledem ke sporům, které měl s Edvardem 

Benešem, byl Stříbrný vyloučen ze stranického sjezdu. Bránil se založením krajně 

pravicové strany Národní liga a také (i když ne tak zjevně) svou publikační činností. 

Spolu s bratrem Františkem založil tiskový podnik Tempo, ve kterém vydával několik 

bulvárních listů, v nichž bojoval proti svým politickým nepřátelům. Na „pranýři“ se tak 

ocitli agrárníci, lidovci, komunisti, reformistická levice i Hrad. Tempo vydávalo několik 

titulů, z nichž některé souběžně: Večerní list, Polední list, Expres, týdeník Šejdrem. 

Stránky těchto listů plnily články plné senzací, které byly nabízeny velkoměstským 

čtenářům z lidových vrstev. Obsah deníků se nejspíš nijak výrazně nelišil od bulvárních 

listů současnosti. (Končelík 2010: 52 - 53) „Obsahem těchto médií byly dopodrobna 

rozebírané kriminální činy včetně brutálních zločinů jako vražd, různá neštěstí, osobní 

tragédie, milostné aféry, skandály celebrit, ale také útoky proti prvorepublikovým 

politickým prominentům.“ (Končelík 2010: 53) 

                                                 
22

 Deník zveřejnil článek o tom, že astronom John Herschel na mysu Dobré naděje zařídil hvězdárnu, na níž 

učinil úžasný „objev“; teleskopem pozoroval stáda čtyřkopytníků připomínající bizony, která se nacházela 

na Měsíci. V následujících vydáních pak v deníku popisovali další podobné objevy života na Měsíci, na 

které čtenáři vždy netrpělivě čekali. (Jirák, Köpplová 2003: 31) 
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Smutné období českých dějin, které následuje po první republice, bulvárním 

médiím příliš nepřeje. K jeho dalšímu rozvoji tedy došlo až po listopadu 1989. Už 

v lednu roku 1990 vzniká Expres, první deník se znaky bulváru. Oproti svým nástupcům 

ale přináší spíše serióznější zpravodajství. Jinak tomu bylo u Špíglu, který vzniká 1. října 

1990. Jeho vydavatel Ladislav Froněk prohrál v souvislosti se svým titulem několik 

soudních sporů a svou publikační činností se snažil dosáhnout úspěchů na politickém 

poli. Špígl měl problémy s faktickou a posléze i jazykovou správností a časem začala 

klesat jeho popularita. V roce 1992 začíná vycházet deník Blesk, který se více podobá 

bulváru, jaký je běžný v západních zemích. Nejprve nebyl moc úspěšný, ale české odnoži 

švýcarské vydavatelské společnosti Ringier se podařilo z deníku Blesk udělat oblíbený 

bulvární list, několikrát dokonce nejprodávanější deník v České republice. (Kruml 2000: 

18) Podoba Blesku vychází z švýcarského vzoru, úspěšného deníku Blick. (Hvížďala 

2007: online) V 90. letech se kromě tisku začíná jako bulvární médium projevovat i 

televize, konkrétně kanál TV Nova. Bulvár se tak stal běžnou součástí života mnoha 

Čechů. „Na 58 procent pravidelných čtenářů označilo bulvár za důležitý zdroj informací 

a 45 procent dotázaných pokládalo bulvár informačně za stejně hodnotný, nebo dokonce 

hodnotnější než ostatní tituly. O jeho důležitosti bylo přesvědčeno 69 procent 

respondentů.“ (Kruml 2000: 18) O pozornost čtenářů bulváru se Blesk dělil s deníkem 

Super, který vycházel jen v letech 2001 a 2002, či s deníkem Impuls (5 měsíců v roce 

2003). V roce 2005 se Večerník Praha změnil na bulvární deník Šíp, který vydává 

Vltava-Labe-Press. Šíp byl ve svých počátcích více bulvární než Blesk, používal 

expresivnější výrazy a nešetřil emocemi. „Zatímco třeba Blesk z 24. října 2005 používal 

na titulní straně jako "signální" slova SVOBODA a ZNEUŽILI MĚ, Šíp týž den sázel na 

zaručeně emocionálnější výrazy, jako jsou ORGIE a SMRT.“ (Hvížďala 2007: online) 

Blesk se však nové konkurenci brzy přizpůsobil a nyní už se od sebe deníky výrazněji 

neliší. Dalším z českých bulvárních deníků je Aha! vydavatelství Ebika, který začal 

vycházet jako deník v roce 2006. (Hvížďala 2007: online) 

 

2.3.3 Současnost českého bulváru 

V současnosti (aktuálně pro 2. a 3. kvartál 2013) je nejčtenějším i 

nejprodávanějším deníkem v České republice Blesk. Podle výzkumu odhadu čtenosti
23

 

                                                 
23

 „Výzkum odhadů čtenosti tisku je stejně jako v předcházejícím cyklu realizován na vzorku 25 000 

respondentů, využívá se vícestupňový stratifikovaný náhodný výběr a dotazování probíhá „face to face“ 
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Media projekt společnosti Median dosahuje čtenost tohoto deníku hodnoty 1 134 000 

čtenářů (velikost průměrně prodaného nákladu je 278 925 v kusech). Následuje deník 

Mladá fronta Dnes, který čte průměrně 786 tisíc Čechů. Další v pořadí je deník Právo 

(čtenost 329 tisíc), deník Aha! (čtenost 301 tisíc), deník Sport (čtenost 241 tisíc), Lidové 

noviny (čtenost 199 tisíc) a Hospodářské noviny (čtenost 160 tisíc). 777 tisíc čtenářů mají 

dohromady všechny regionální tituly Deníku.
24

 Vzhledem k vysoké míře pokrytí 

internetovým připojením nelze při výčtu bulvárních titulů opominout ani internetové 

bulvární servery, kterými jsou např. Extra.cz, Super.cz či Showbiz.cz.  

 

 

 

3. Analytická část 

Nyní popíši způsob analýzy a její výsledky. Vzhledem k výzkumnému problému 

je nejvhodnější použít kvantitativní obsahovou analýzu. „Charakteristickým rysem této 

metody je vysoká míra strukturovanosti a s tím je spojen i vysoký stupeň ověřitelnosti. Při 

rozboru podléhá každý další krok explicitně formulovaným pravidlům.“ (Schulz 2011: 

29) Vzhledem k tomu, že mým cílem je porovnávat data (např. údaje z jednotlivých 

deníků či ročníků navzájem), zvolila jsem si právě kvantitativní obsahovou analýzu, jejíž 

výstupy lze statisticky zpracovávat. Analýze jsem podrobila tři české tištěné deníky: 

Mladou frontu Dnes, Lidové noviny a Právo
25

. Tyto deníky jsem si vybrala z toho 

důvodu,  že se jedná o celostátní tisk, nejsou vnímány jako bulvární média a v případě, že 

opomineme bulvární deníky, regionální Deník a deník Sport, jedná se o nejčtenější 

deníky v ČR
26

. Rozhodla jsem analyzovat celé vydání novin v celostátním formátu, tedy 

bez regionálních příloh a také bez dalších příloh (tj. analýze není podroben např. magazín 

Pátek jako součást Lidových novin, magazín Ona Dnes jako součást MF Dnes apod.). 

Vzhledem k tomu, že chci přinést objektivní mediální obraz MFF KV, který je relevantní 

pro celou Českou republiku, nemůžu do analýzy zahrnout regionální přílohy, protože 

                                                                                                                                                  
metodou. V platnosti zůstává pravidlo o ochranné době, podle kterého nový tiskový titul může být zařazen 

do dotazování v případě, že doba mezi prvním vydáním titulu a prvním dnem sběru kvartálních dat je 

alespoň 6 měsíců.“ (viz oficiální stránky společnosti Median. „Media Projekt“ Dostupné z www: 

http://www.median.cz/?lang=cs&page=1&sub=8)  
24

 Viz tisková zpráva společnosti Median. Dostupné z www: 

http://www.median.cz/docs/MP_2013_2+3Q_zprava.pdf 
25

 Deník Právo v roce 1990 ještě nesl název Rudé právo. 
26

 Viz tisková zpráva společnosti Median. Dostupné z www: 

http://www.median.cz/docs/MP_2013_2+3Q_zprava.pdf 

http://www.median.cz/?lang=cs&page=1&sub=8
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především příloha pro Karlovarský kraj je opravdu bohatá na články s tematikou MFF 

KV, což by značně zkreslilo výsledky analýzy. Dále jsem se rozhodla nepodrobit analýze 

ani celostátní přílohy, ve kterých bude festival jistě zmiňován, protože mým cílem je 

přinést takový obraz festivalu, který je tvořen obecným či kulturním zpravodajstvím, 

zatímco v magazínech a jiných přílohách jsou obsaženy spíše reportáže, rozhovory, 

fejetony a další publicistické žánry. 

Karlovarský festival se koná na přelomu června a července (dříve na začátku 

července) a trvá přes týden. Ve sledovaných ročnících se festival konal v těchto dnech: 

 

7. - 19. července 1990 

4. - 12. července 1997 

2. - 10. července 2004 

29. června - 7. července 2012 

 

 Sleduji tyto čtyři ročníky, protože chci vytvořit reprezentativní vzorek článků 

zaměřujících se na porevoluční éru festivalu. Kvůli zachycení vývojových trendů je nutné 

sledovat nejen první a poslední ročník období, které nás zajímá, ale i určitý počet ročníků 

mezi nimi. Rozhodla jsem se tedy analyzovat celkem čtyři ročníky, které jsou od sebe 

vzdáleny 7 let (v případě posledního ročníku je to 8 let, aby byly výsledky analýzy co 

nejaktuálnější). Zvolené ročníky jsou od sebe vzdáleny v dostatečných intervalech tak, 

aby analýza umožnila zachytit potenciální trendy.  

 Vzhledem k předpokladu, že média informují o kulturní události před jejím 

začátkem i v průběhu a po ukončení ji reflektují, rozhodla jsem se analyzovat období 

týden před až týden po konání festivalu. Jednotlivá analyzovaná období tedy jsou: 

 

30. června – 26. července 1990 

28. června – 19. července 1997 

26. června – 17. července 2004 

22.června – 14. července 2012 
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Základní kódovací jednotkou je článek, který se alespoň okrajově dotýká MFF 

KV. Pro snazší orientaci v článcích jsem před samotným sběrem dat využila vyhledávání 

v archivu společnosti Newton Media, a.s., která poskytuje archiv plných znění. Vzhledem 

k tomu, že MFF KV bývá označován různě, nejvíce se mi osvědčilo vyhledávat články o 

něm pod heslem „festival“. Takto jsem si vytvořila přehled o článcích a jejich umístění 

v jednotlivých denících a dále jsem sběr dat prováděla v Národní knihovně České 

republiky.  

Celkem jsem analyzovala 300 článků o 22 proměnných
27

. O výsledcích analýzy 

detailně informuji v kapitole „Dosažená zjištění“. 

 

3.1 Výzkumný problém 

Výzkumný problém se dotýká dvou rovin. První rovina je spíše obecnější, zajímá 

mě, jak média informují o MFF KV, zda se prostor věnovaný festivalu zvyšuje úměrně ke 

zvyšujícímu se počtu návštěvníků
28

, kolik prostoru festivalu věnují jednotlivé deníky a 

zda přinášejí dostatek praktických informací pro návštěvníky festivalu.  

Ve druhé části se zaměřím na to, zda se zkoumaná média uchylují k využívání 

prvků vlastních bulváru a jak se tento trend mění v čase. Bulvarizaci měřím třemi 

indikátory, které jsem vytvořila na základě poznatků získaných četbou odborné literatury, 

kterou uvádím v teoretické části práce. Indikátory jsou: 

1) Skandální (senzační) obsah 

Článek obsahuje informaci, kterou lze považovat za příliš soukromou a 

nesouvisí s aktivitou dané osoby na festivalu. 

2) Nevhodné vyznění titulku 

Titulek je skandální nebo je v rozporu s obsahem článku. 

3) Nevhodná stylistika 

Způsob narace neodpovídá serióznímu stylu, případně článek obsahuje 

nevhodné výrazy. 

                                                 
27

 Kódovací kniha se nachází v příloze. 
28

 Počet návštěvníků se zvyšuje, v roce 1997 se akreditovalo 6850 účastníků festivalu, v roce 2012 už 

11471. Údaje pro rok 1990 nejsou k dispozici. (Viz oficiální stránky MFF KV. „Statistiky“. Dostupné 

z www: http://www.kviff.com/cz/o-festivalu/historie-rocniky/2012/statistiky/#menu, 

http://www.kviff.com/cz/o-festivalu/historie-rocniky/2004/statistiky/#menu a http://www.kviff.com/cz/o-

festivalu/historie-rocniky/1997/) 

 

http://www.kviff.com/cz/o-festivalu/historie-rocniky/2012/statistiky/#menu
http://www.kviff.com/cz/o-festivalu/historie-rocniky/2004/statistiky/#menu
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 Přestože si uvědomuji vysokou pravděpodobnost toho, že výsledky 

analýzy tohoto tématu mohou být ovlivněny mým osobním vnímáním „soukromého, 

skandálního či nevhodného“, přistupovala jsem k analýze maximálně obezřetně, a co 

nejvyšší možnou objektivitu jsem zajistila triangulací (srovnáním s teoretickými 

podklady, jiným empirickým materiálem
29

 či konzultací konkrétních případů s vedoucím 

práce). 

3.2 Dosažená zjištění 

V této kapitole čtenářům přiblížím výsledky, které vzešly z obsahové analýzy. 

Nejprve nastíním, jak vypadá mediální obraz MFF KV jako celku a posléze přejdu ke 

konkrétnímu zaměření na bulvarizaci tisku v souvislosti s festivalem. 

 

3.2.1 Mediální obraz MFF KV 

V současné době je MFF KV událostí, která stránky novin jednoduše plní. Čtenář 

tisku může získat ucelený přehled o festivalu a pokud čte pravidelně Lidové noviny, 

Mladou frontu Dnes či Právo, jistě se těmto informacím nevyhne. Tak tomu ovšem 

nebylo vždy; v porevolučních letech tisk o festivalu informoval jen zřídka a nevěnoval 

mu zdaleka tolik pozornosti jako dnes. S postupem času však zájem tisku o festival rostl. 

Příčiny počátečního nezájmu je možné hledat v několika oblastech. Festival jednak 

nedosahoval své současné úrovně. Navštěvovalo jej málo filmových tvůrců i laických 

diváků, nepromítaly se na něm filmy, o kterých by se novinářům vyplatilo psát a 

nejezdily na něj zahraniční hosté zvučných jmen. O mediální pozornost se festival dělil 

s politickými událostmi, které byly po revoluci stále ještě čerstvé a pro čtenáře zajímavé. 

V roce 1997 lze pozorovat značné navýšení počtu článků věnujících se MFF KV, v době 

konání festivalu ale došlo k ničivým povodním na Moravě, které logicky musely mít 

v médiích přednost. Mezi lety 2004 a 2012 se již prostor věnovaný festivalu výrazně 

neliší, což může být zapříčiněno tím, že festival si již vybudoval pevnou pozici a udržuje 

si úroveň, na kterou jsou média zvyklá. 

                                                 
29

 Tématu bulvarizace tisku se v českém akademickém prostředí věnovalo několik bakalářských i 

magisterských závěrečných prací, např. diplomová práce „Buvarizace seriózních médií“ autorky Jany 

Lexové, obhájena v roce 2010 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích či diplomová práce 

„Bulvarizace českých deníků – změny 

v letech 1995 – 2010“ autorky Radky Dokulilové, obhájena v roce 2011 na FSV UK. 



21 

 

   

Nyní se na výsledky podíváme detailně. Pozornost médií jsem se rozhodla měřit 

dvěma způsoby; celkovým počtem článků a rozsahem článků v cm
2
. Z grafů 1 a 2 vidíme, 

že v roce 1990 věnovala vybraná média festivalu celkem 23 článků o ploše 3347 cm
2
. 

V roce 2012 to bylo již 102 článků o rozsahu 39174 cm
2
. Na základě tohoto zjištění lze 

říci, že zájem médií o MFF KV se v průběhu sledovaných let téměř zpětinásobil co do 

počtu článků a téměř zdvanáctinásobil co do rozsahu článků. 

23
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Graf 1: Počet článků

 

 

 

Tento „nepoměr“ mezi výsledky pro počet a rozsah nás vede k nové myšlence, a 

sice ke zvyšující se velikosti jednotlivých článků. Jak ukazuje graf 3, ve sledovaném 

období se průměrný rozsah jednoho článku více než zdvojnásobil – z původních 146 cm
2
 

v roce 1990 se stalo 384 cm
2
 v roce 2012. Tento ukazatel nám říká, že článků je nejen 

více, ale také jsou co do prostoru rozsáhlejší.  
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Který z vybraných deníků se festivalu věnuje nejvíce? I to se v průběhu 

sledovaného období měnilo. V letech 1990 a 1997 to byly Lidové noviny, od roku 2004 

pak deník Právo, který v roce 2012 přinesl dokonce 57 článků, což je více než v tomto 

roce publikovaly MF Dnes a Lidové noviny dohromady (viz graf 4). 

 

 

 

Právo v roce 2012 také věnovalo nejvíce prostoru fotografiím týkajícím se MFF 

KV. Zabíraly plochu 6010 cm
2
, což je téměř třetina prostoru, které Právo festivalu 

věnovalo. Jak můžeme vyčíst z grafů č.5 a 6, průměrná velikost fotografií se v průběhu 

času výrazně zvětšuje, a to i na úkor textu. V roce 1990 zabíraly fotografie z celkové 

plochy věnované festivalu 4,4 %, v letech 2004 a 2012 už více než 30 %.  
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To, jaký obraz o události média vytvářejí, je dáno také umístěním článku do 

konkrétní rubriky. Lze odhadovat, že události, o nichž se informuje ve zpravodajské 

rubrice, jsou širokou veřejností vnímány jiným způsobem než ty, které se nacházejí 

v kulturní, sportovní či ekonomické rubrice. Existuje předpoklad, že do rubriky obecného 

zpravodajství se dostanou události, kterým je přikládána větší důležitost. Například 

kulturní či sportovní událost, která se dostane i mimo „svou“ rubriku, může být vnímaná 

jako významnější než jiné události, o nichž se píše v kulturních a sportovních rubrikách. 

Pokud nebudeme rozlišovat mezi jednotlivými deníky, karlovarskému festivalu se 

nejprve dával největší prostor v rubrice domácího zpravodajství, v roce 1990 zde vyšlo 

39 % článků. V roce 1997 můžeme pozorovat velký skok - významná část článků 

přesunula do kulturních rubrik (76 % ze všech článků) a až do konce sledovaného období 

se v nich vyskytuje většina článků, přestože už s menším náskokem oproti obecnému 

zpravodajství ( 51 % v roce 2004 a 45 % v roce 2012).  

Pokud soubor rozdělíme podle jednotlivých deníků za celé sledované období, 

vidíme, že každý z nich většinově zařazuje články o MFF KV do jiné rubriky. V deníku 

Právo převažuje obecné zpravodajství (52 %), zatímco v Lidových novinách a MF Dnes 

se většina článků nachází v kulturní rubrice (54 % a 76 %).  
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Nejen rubrika, ale i strana, na které článek vyšel, může mít vliv na chápání dané 

zprávy. Je zvykem, že nejdůležitější události se v tisku objevují na titulní straně. Z grafu 

10 je patrné, že zprávy o MFF KV se v posledních letech dostávají i na titulní strany. 

Nejvíce byl tímto způsobem festival „propagován“ v roce 2004 deníkem Právo, kdy se na 

titulní straně objevil celkem šestkrát. V 77 % případů je zde kromě textu, který je 

většinou krátký, zveřejněna i fotografie (až na jednu výjimku z roku 1997 se jedná o roky 

2004 a 2012). 85 % fotografií, které jsou otištěny na titulní straně, spojuje jejich motiv: 

herec/herečka či režisér/režisérka se účastní festivalu (fotografie je často pořízena na 

červeném koberci při slavnostním zahájení či ukončení, mnohdy nechybí Křišťálový 

glóbus v ruce, v pozadí nadšení fanoušci, kteří se chtějí se známou osobností vyfotit nebo 

získat její podpis). 

 

 

 

Jak jsem již zmiňovala, jednou z možných příčin toho, že MFF KV nebyl na 

počátku 90. let pro média vyhledávané téma, může být relativně nízký počet návštěvníků 

festivalu
30

. Platí tedy, že čím více lidí se festivalu zúčastní, tím více o něm budou média 

informovat? Ukázalo se, že tento vztah není tak jednoznačný. Pokud se ročníku festivalu 

zúčastnilo více lidí, média o něm také více informovala, mezi těmito dvěma proměnnými 

ale neexistuje přímá úměra a do vztahu tedy musí vstupovat jiná proměnná, kterou se mi 

                                                 
30

 V roce 1990 se nevedly oficiální statistiky počtu návštěvníků festivalu, a proto konkrétní číslo neexistuje. 

Z informací o festivalu uvedených v literatuře či v tisku však víme, že počet návštěvníků byl ve srovnání 

s následujícími ročníky opravdu nízký. Přesto je vzhledem k chybějícímu údaji z analýzy pro tuto hypotézu 

rok 1990 vyloučen. 
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v rámci této práce nepodařilo odhalit. V případě dalšího zkoumání tohoto tématu bych 

však hypotézu rozšířila o proměnné týkající se např. počtu tiskových konferencí 

pořádaných festivalem, počtu pozvaných novinářů, počtu pozvaných zahraničních hvězd 

atd.  

Pro potřeby grafického znázornění tohoto vztahu bylo nutné počet návštěvníků 

vydělit stem, abychom dostali hodnoty srovnatelné s počtem článků. Vztah je zobrazen 

v grafu 11. Vidíme, že nárůst množství článků v souvislosti s počtem návštěvníků lze do 

jisté míry pozorovat do roku 2004, v roce 2012 však článků spíše ubývá, zatímco počet 

návštěvníků stále roste. 

 

 

 

Kromě toho, jestli tisk reaguje na zvyšující se počet návštěvníků tím, že dává 

informacím o festivalu větší prostor, mě také zajímalo, zda nějak návštěvníkům 

přizpůsobuje obsah článků. Přinášejí média více praktických informací o ubytování 

v Karlových Varech, dopravě nebo stravování? Uvádějí programy kin, informace o 

vstupenkách, případně alternativní program? Odpovědí na tyto otázky jsou grafy 12 a 13, 

které ukazují, že v průběhu sledovaného období opravdu rostl poměr informací pro 

návštěvníky ve srovnání s ostatními informacemi o festivalu. Největší část tyto informace 

zabíraly v roce 2004; 38 % článků se věnovalo zcela či částečně návštěvníkům. Prostor, 

který se jim věnuje, roste spolu se stoupajícím počtem akreditovaných účastníků 

festivalu, stejně jako v případě grafu č.11 se ale ani zde nejedná o lineární závislost. 

Z grafu 13 je patrné, že za všechny sledované ročníky se návštěvníkům nejvíce věnuje 

deník Právo, který se v 16 % svých publikovaných článků věnuje jen praktickým 

informacím a v 18 % se jim věnuje z části. Často se jedná (mimo již zmíněná témata) o 
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krátké rozhovory s některými návštěvníky, reportáže z prostředí stanového městečka či 

popis situace při ranním kupování vstupenek na filmy. 

 

 

 

3.2.2 Shrnutí: Mediální obraz MFF KV 

Medializace MFF KV v průběhu sledovaného období výrazně roste. Média věnují 

festivalu více článků o výrazně větším rozsahu, více fotografií a mnohem častěji tyto 

články umísťují na titulní stranu. V 90. letech se festivalu nejvíce věnovaly Lidové 

noviny, v letech 2004 a 2012 pak první pozici přebírá deník Právo, v roce 2012 dokonce 

věnuje festivalu jednou tolik článků i fotografií než ostatní dva deníky. Zájem médií o 

festival však není přímo úměrný počtu návštěvníků festivalu, přestože i zde můžeme 

sledovat stoupající křivku. Deníky se postupem času také více věnují praktickým 

informacím pro návštěvníky, nejvíce pak Právo, které z festivalových článků v 17 % píše 

o návštěvnících. 

Při zkoumání tohoto trendu je ale nutné brát v potaz fakt, že tištěné deníky 

nabývají na svém rozsahu jako takovém, v roce 2012 mají výrazně více stran než měly 

v roce 1990. Je tedy logické, že i zprávy, které vydání plní, musejí zabírat více prostoru 

nebo jich musí být početně více. Proto nelze jednoduše tvrdit, že média mají nyní o 

festival větší zájem než dříve bez ohledu na tuto skutečnost. 

 

3.2.3 Bulvarizace 

Kromě toho, jak moc média informují o festivalu, mne zajímal i způsob, jakým o 

něm informují. Na základě toho jsem zkoumala, zda a jak se u deníků Právo, MF Dnes a 

Lidové noviny projevuje bulvarizace. V této kapitole nejprve přiblížím způsob analýzy, 
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poté představím její výsledky a v závěru pak několik konkrétních příkladů bulvárních 

znaků. 

Pro zkoumání bulvarizace jsem určila tři indikátory: skandální (senzační) obsah, 

nevhodné vyznění titulku a nevhodnou stylistiku. Nyní blíže popíši každý z nich. Pokud 

je obsah článku označen za skandální či senzační, vyskytuje se v něm taková informace, 

u které se  předpokládá, že u čtenářů vyvolá určité emoce, zároveň ale není nutné ji 

v kontextu festivalu medializovat, protože s ním nesouvisí. Často se jedná o informace ze 

soukromí hostů festivalu, které spojují témata týkající se násilí či sexuality. Mnohdy ani 

není možné ověřit jejich věrohodnost. Nevhodné vyznění titulku je pro potřeby této práce 

operacionalizováno jako takové vyznění titulku, které se snaží cílit na emoce čtenáře i za 

cenu toho, že nedosahuje úrovně seriózního tisku, tj. buď se neslučuje s obsahem článku 

(zveličuje události, přidává na významnosti, vzbuzuje určitá očekávání, která po přečtení 

článku nejsou zcela naplněna) nebo je psán laciným, vulgárním stylem. Mezi nevhodné 

titulky patří také ty, které se snaží zaujmout svou grafickou podobou tak, že jsou psány 

velkým písmem, obsahují vykřičníky apod. Nevhodnou stylistikou je zde myšleno jak 

použití prvků, které mají podpořit emoce (např. vykřičníky, velká písmena), tak samotný 

styl psaní, který je vlastní bulváru (krátké věty, jednoduchá větná stavba, příliš 

jednoduché výrazy, vulgarismy, nespisovný jazyk atd). 

Nebude velkým překvapením, že k bulvarizaci ve vybraných denících opravdu 

dochází. Celkem zřetelně lze odhalit její vzestupnou tendenci. V roce 1990 se 

mezi články o MFF KV nevyskytoval žádný, který by vykazoval bulvární znaky, v letech 

2004 a 2012 je jich vždy několik, a to především v deníku Právo.  

Následující graf ukazuje celkový počet článků ve sledovaných letech, které 

vykazují alespoň jeden ze tří zaznamenaných znaků bulváru (skandál, nevhodné vyznění 

titulku, nevhodná stylistika). Vidíme, že nejméně bulvární jsou Lidové noviny – v roce 

2012 publikovaly 3 články, které obsahují prvky bulváru a v předchozích letech žádné 

takové články nepublikovaly. Následuje Mladá fronta Dnes celkem s 5 bulvárními 

články. Za nejbulvárnější z těchto tří deníků lze považovat deník Právo, který v letech 

2004 a 2012 publikoval vždy po 7 bulvárních článcích.  
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S přihlédnutím k celkovému počtu článků uveřejněných v jednotlivých denících 

lze vysledovat, že téměř 12 % článků o MFF KV publikovaných ve sledovaných 

ročnících v Právu jsou bulvárního charakteru. V MF Dnes je to 6 % a v Lidových 

novinách se jedná o 3 %. Právo se projevuje jako nejvíce bulvární ve všech třech 

stanovených kritériích – články obsahují skandály, vyznění titulku a stylistika jsou 

nevhodné.  

 

 

 

V následující části rozvedu na několika příkladech ze sledovaných deníků 

konkrétní bulvární znaky. Nechybí typická bulvární narace, zvýšený zájem o soukromí 

slavných, informování o skandálních událostech, které nesouvisí s festivalem či filmem, 

po stylistické stránce nevhodně formulované věty či titulky, kterými se média snaží 

zaujmout i za cenu toho, že ne zcela odpovídají obsahu článku. 
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 "Do Varů přivezla ukázkový příklad, že i v pětašedesáti patří k životu 

krátké sukně, průsvitné halenky a břitký vtip." (MF Dnes, 9.7.2012) 

 „Na místě je tedy varování pro všechny příliš okouzlené muže tím spíš, že 

mi na otázku, jak je připravena na natáčení erotiky, řekla, že s líbáním 

nemá problém.“ (Právo, 12.7.2012) 

Bulvární stylistika „varování pro všechny příliš okouzlené muže“ a 

nevhodný kontext (herečce bylo třináct let). 

 titulek: „Hanychová najala pro kauzu přítele uznávanou advokátku“ 

(Právo, 7.7.2012) 

Celý článek se věnuje tomu, že přítel modelky Agáty Hanychové Mirek 

Dopita napadl fotografa. Agáta Hanychová ani Mirek Dopita se nijak 

nepodíleli na tvorbě žádného z promítaných filmů. 

 titulek: „Bývalý vězeň přijel jako filmová hvězda“ (Právo, 3.7.2012) 

Článek z drtivé většiny pojednává o hercově kriminální minulosti. 

 „A jak to vypadá ve stanovém městečku v noci? „Sex je tu povolen,“ 

potvrdil recepční Švec, který se za několik let fungování stanového 

městečka nesetkal se stížností na nepatřičné sexuální hrátky v sousedství." 

(Právo, 3.7.2004) 

Tato citace se nijak nevztahuje k obsahu článku, slouží tedy pouze k jeho 

zpestření. 

 "Třiadvacetiletá hvězda hobitího vzrůstu (měří 168 cm) okouzlila ve 

Varech několik set fanynek." (Právo, 7.7.2004) 

Tělesná výška herce je zde prezentována velmi nevhodně. 

 Článek i fotografie informují o tom, že na festival přijela modelka 

Karolina Kurková, která se ovšem nijak nepodílela na tvorbě žádného 

z promítaných filmů. (Právo, 8.7.2004) 

 Celý článek se věnuje popisu života modelky, která na festival přijela jako 

světová ambasadorka značky L'Oréal, přišla o nohy a nosí protetické 

náhrady. Žádná zmínka o filmech v článku není a jiným zástupcům 

kosmetických firem se tisk nevěnuje. (Právo, 2.7.2012) 

 titulek: „To je lež, herečky spolu nesoupeří, tvrdí oscarová Susan 

Sarandon“(MF Dnes, 9.7.2012) 
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V článku je uvedená přímá řeč herečky, která takto expresivní ("to je lež") 

rozhodně není: "Ale to není pravda, herečky se naopak navzájem 

podporují...“ 

 

I z výčtu těchto konkrétních příkladů lze vidět, že několik z nich není tak zcela 

náhodných. To, že mezi medializované události patří příjezd modelky na festival a její 

přivítání na slavnostním zahájení či ukončení, znamená, že ji organizátoři festivalu při 

této příležitosti do Karlových Varů pozvali. K čemuž se rozhodli nejspíš za účelem 

vzbudit mediální pozornost pro festival nebo pro sponzory festivalu. Otázkou tedy 

zůstává, nakolik se bulvarizuje seriózní tisk a nakolik samotný festival, který se 

„oficiálním“ způsobem prezentuje jako událost pro filmové fanoušky. 

 

3.2.4 Shrnutí: Bulvarizace 

Ve všech analyzovaných denících dochází postupem času k vyšší míře 

bulvarizace, kterou zde definuji jako přítomnost skandálního obsahu, nevhodné stylistiky 

či nevhodného titulku. Z vybraných deníků je nejbulvárnější deník Právo, který publikuje 

12 % festivalových článků se znaky bulváru. Právo i další dva analyzované deníky se 

prezentují jako seriózní média, ve skutečnosti se však svým obsahem pomalu přibližují 

k tisku, který je považován za bulvární. 

 

 

 

Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala bulvarizací seriózního tisku, kterou jsem 

zkoumala na příkladu medializace Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. 

Součástí práce je také popis mediálního obrazu tohoto festivalu od počátku 90. let po 

současnost.  

Na začátku bakalářské práce jsem představila samotný karlovarský festival, jeho 

historickou i současnou podobu a vztah k ostatním filmovým festivalům. V teoretické 

části jsem pak nastínila teoretické koncepty, které se týkají bulvarizace a přiblížila historii 

bulvárního tisku ve světě i v České republice. Dále následuje výzkumná část, která je 
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založena na kvantitativní obsahové analýze tří českých deníků (Práva, Mladé fronty Dnes 

a Lidových novin) ve čtyřech ročnících (1990, 1997, 2004 a 2012). V každém 

z uvedených let jsem analyzovala období týden před festivalem až týden po festivalu a 

celkem jsem nasbírala 300 článků, které se týkaly MFF KV.  

Konkrétně mě zajímalo, jak se v průběhu více než dvacetiletého období měnil 

způsob informování o festivalu, zda média reagují na zvyšující se úroveň festivalu a také 

na zvyšující se počet jeho účastníků tím, že o něm informují v jiné míře nebo jiným 

způsobem. Druhá část výzkumného problému se týkala konkrétního zaměření na 

bulvarizaci vybraných deníků. Zkoumala jsem, zda články o MFF KV vykazují alespoň 

jeden z určených znaků bulváru (skandální obsah, nevhodná stylistika, nevhodný titulek) 

a zda lze vysledovat nějaké změny v míře bulvárnosti jednak u jednotlivých deníků, 

jednak v průběhu sledovaného období.  

Zjistila jsem, že deníky informují o festivalu od roku 1990 stále více, významně 

roste počet článků, které mu věnují (téměř pětinásobně) a i svým rozsahem jsou články 

větší. Je ale nutné si uvědomit, že tato skutečnost může být způsobena celkovým 

navýšením počtu stran jednotlivých deníků od počátku 90. let. Přestože se medializace 

MFF KV zvyšuje, neprokázal se lineární vztah mezi zvyšujícím se počtem účastníků 

festivalu a počtem článků. Všechny deníky ale postupně navyšují množství praktických 

informací, které jsou užitečné právě pro účastníky festivalu.  

V analýze se prokázalo, že z vybraných deníků se ve většině zkoumaných aspektů 

deník Právo odlišuje od Lidových novin a Mladé fronty Dnes. V devadesátých letech se 

festivalu nejvíce věnovaly Lidové noviny, v letech 2004 a 2012 pak deník Právo a 

nejméně Mladá fronta Dnes. Deník Právo také k článkům nejvíce připojoval fotografie. 

Postupem času se také mění poměr mezi prostorem věnovaným textu a fotografii ve 

prospěch fotografií - v roce 2012 tvoří přes 30 % článku. Od roku 1997 se většina článků 

s festivalovou tematikou nachází v kulturní rubrice. Většinu festivalových článků tam 

zařazuje Mladá fronta Dnes i Lidové noviny. Deník Právo oproti tomu preferuje rubriku 

obecného zpravodajství. Postupem času se festivalové články také více dostávají na 

titulní strany, nejčastěji to lze pozorovat u deníku Právo. Na prvních stranách se také 

velmi často nacházejí fotografie, které mohou čtenářům zprostředkovat vizuální dojem 

z festivalu. Většina z těchto fotografií zachycuje herce/herečky či filmaře/filmařky při 

slavnostním zahájení či ukončení festivalu.  

Všechny zkoumané deníky se od počátku 90. let výrazně bulvarizují, nejvíce se to 

projevuje u deníku Právo, nejméně u Lidových novin. Ze všech článků týkajících se MFF 
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KV publikovaných v Právu  bylo 12 % bulvárního charakteru. V MF Dnes to bylo 6 % a 

v Lidových novinách 3 % všech článků. Nezanedbatelné množství článků, které 

vykazovaly znaky bulváru, spojovalo podobné téma, a to zájem o osobnosti (a jejich 

soukromí), které byly na festival oficiálně pozvány, ale neměly s filmovým průmyslem 

nic společného. Snaží se tím festival přilákat pozornost médií a nabídnout jim jiná témata 

než ta, která se bezprostředně týkají festivalu či filmu? Děje se to z části kvůli propagaci 

sponzorů festivalu? Bulvarizuje se tak sám festival? Ano, ale zajímavé je, že každý 

z deníků s tím zachází jinak.  

Deník Právo se v mnoha aspektech od dalších dvou deníků liší. O MFF KV píše 

nejvíce a zároveň nejvíce využívá bulvární prvky, což spolu také může souviset. Právo si 

možná festival jako téma vybírá kvůli tomu, že chce psát bulvárně a proto informuje 

právě o filmovém festivalu a podobných událostech. Lze na nich totiž bulvární styl psaní 

dobře uplatnit. Jestli taková strategie při výběru témat do deníku Právo opravdu existuje, 

v rámci této bakalářské práce bohužel nelze odhalit a jednoznačně tak potvrdit, či 

vyvrátit. Tato práce by ale mohla sloužit jako výchozí bod dalších výzkumů věnujících se 

problematice bulvarizace, případně specifickému postavení deníku Právo, který, jak se 

ukázalo, stojí na pomezí seriózního a bulvárního listu. 

 

Summary 

The bachelor thesis describes the media image of the International Film Festival 

Karlovy Vary from 1990 to 2012, and tabloidisation of printed newspapers on the 

example of the festival also in these years. At first there is devoted to historical and 

current form of the festival, its relationship to other international film festivals, presented 

theories related to infotainment and described a history of tabloids in the world and 

specially in the Czech Republic. The research part is based on a quantitative content 

analysis. Selected daily newspapers are: Právo, Mladá fronta Dnes and Lidové noviny, 

selected years are: 1990, 1997, 2004, 2012. There was analyzed a period one week before 

opening the festival, during the continuance, and one week after the finish of festival.  

Analysis has shown that media interest in the Karlovy Vary film festival during 

the reporting period increased significantly. In 90’s Lidové noviny published the most 

articles about the festival, in 2004 and 2012 Právo devoted the most space to the festival 

and also published the most photos. The most of the articles is placed in cultural section 

and we can see a trend of publishing this atricles to the title page. Mostly there is a photo 
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of a movie star or a film director during the welcome or ending ceremony. Daily 

newspapers also published more practical information for visitors of the festival, but there 

is not a straight correlation between the number of visitors and the number of articles. 

In this period can also be traced clear increase of tabloidisation, which was 

reflected most in the journal Právo and at least the Mladá fronta Dnes. The subject of 

interest in this analysis was that in articles about the festival there is or is not an element 

of tabloids. Elements are: scandalous content, inappropriate stylistics or stylistics 

headline. In 12% of the articles published in Právo that was dedicated to the festival can 

be found at least one character own tabloids.In Mladá fronta Dnes it is 6 % and in Lidové 

noviny it is 3 %. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Kódovací kniha 

 

Přehled proměnných a jejích hodnot. 

 

Název proměnné Popis Hodnoty proměnné 

Číslo článku Pořadové číslo analyzovaného článku. Číslo článku 

Deník Název deníku, ve kterém článek vyšel. 
Právo 
Mladá fronta Dnes 
Lidové noviny 

Datum Den vydání článku. Den vydání článku 

Strana 

Na které straně deníku článek vyšel. Pokud 
se v každé rubrice označují strany od 
počátku, je to přepočítáno na celkové 
pořadí strany v deníku. 

Číslo strany 

Rubrika Rubrika deníku, ve které článek vyšel. 

1 = obecné zpravodajství, 
zprávy z domova 
2 = kulturní rubrika 
3 = příloha o filmu a televizi 
4 = příloha o MFF KV 
5 = jiné 
6 = „téma“ 

Rozsah 
Plocha v cm2, kterou článek zabírá (včetně 
fotografií, pokud u článku jsou). 

Rozsah článku v cm2 

Fotografie Fotografie, která patří k článku. 
0 = k článku nepatří žádná 
fotografie 
1 = k článku patří fotografie 

Velikost 
fotografie 

Plocha v cm2, kterou fotografie zabírá. Rozsah fotografie v cm2 

Objekt 
fotografie 

Hlavní námět fotografie. 

0 = k článku nepatří žádná 
fotografie 
1 = herci a filmaři, kteří 
navštívili MFF KV, či 
organizátoři festivalu 
2 = návštěvníci festivalu (laici) 
3 = celková atmosféra 
Karlových Varů v době 
festivalu 
4 = záběr z jednoho 
z promítaných filmů 
5 = kombinace 1. a 3. 
6 = kombinace 1. a 2. 
7 = oficiální plakát MFF KV 
8 = netýká se MFF KV, ale 
jiného tématu zmíněného v 
článku 

Velikost 
fotografie 2 

Plocha v cm2, kterou druhá fotografie 
zabírá. 

Rozsah fotografie v cm2 
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Objekt 
fotografie 2 

Hlavní námět fotografie. 

0 = k článku nepatří žádná 
fotografie 
1 = herci a filmaři, kteří 
navštívili MFF KV, či 
organizátoři festivalu 
2 = návštěvníci festivalu (laici) 
3 = celková atmosféra 
Karlových Varů v době 
festivalu 
4 = záběr z jednoho 
z promítaných filmů 
5 = kombinace 1. a 3. 
6 = kombinace 1. a 2. 
7 = oficiální plakát MFF KV 
8 = netýká se MFF KV, ale 
jiného tématu zmíněného v 
článku 

Velikost 
fotografie 3 

Plocha v cm2, kterou třetí fotografie zabírá. 
Pokud jsou u článku více než tři fotografie, 
velikost třetí a následujících se sčítá. 

Rozsah fotografie v cm2 

Objekt 
fotografie 3 

Hlavní námět fotografie. 

0 = k článku nepatří žádná 
fotografie 
1 = herci a filmaři, kteří 
navštívili MFF KV, či 
organizátoři festivalu 
2 = návštěvníci festivalu (laici) 
3 = celková atmosféra 
Karlových Varů v době 
festivalu 
4 = záběr z jednoho 
z promítaných filmů 
5 = kombinace 1. a 3. 
6 = kombinace 1. a 2. 
7 = oficiální plakát MFF KV 
8 = netýká se MFF KV, ale 
jiného tématu zmíněného v 
článku 

O MFF KV 
Jak velká část textu se věnuje přímo MFF 
KV. 

1 = celý článek 
2 = více než ¾ článku 
3 = více než ½ článku 
4 = více než ¼ článku 
5 = méně než ¼ článku 

O návštěvnících 

Jak velká část textu se věnuje návštěvníkům 
festivalu (obsahuje praktické informace, 
programy filmů, doprovodný program, 
informace o vstupném, dopravě a 
ubytování v Karlových Varech apod.) 

0 = žádná zmínka o 
návštěvnících 
1 = celý článek 
2 = více než ¾ článku 
3 = více než ½ článku 
4 = více než ¼ článku 
5 = méně než ¼ článku 

Přímá řeč 
návštěvníka 

Vyskytuje se v textu přímá řeč návštěvníka 
festivalu? 

0 = přímá řeč se nevyskytuje 
1 = přímá řeč se vyskytuje 
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Skandál 
Vyskytuje se v článku popis nějaké 
skandální události, která přímo nesouvisí 
s festivalem? 

0 = nevyskytuje se skandál 
1 = vyskytuje se skandál 

Znění skandálu Přepis skandální pasáže článku. 
Přepis skandální pasáže 
článku 

Vyznění titulku 
Obsahuje titulek skandál nesouvisející 
s festivalem nebo neodpovídá obsahu 
článku a je zbytečně nadsazený? 

0 = titulek neobsahuje tyto 
prvky bulváru 
1 = titulek obsahuje tyto prvky 
bulváru 

Konkrétní znění 
titulku 

Přepis znění titulku. Přepis znění titulku 

Stylistika 
Je z pohledu stylistiky článek bulvárního 
charakteru? 

0 = stylistika není bulvárního 
charakteru 
1 = stylistika je bulvárního 
charakteru 

Konkrétní znění 
stylistiky 

Přepis zvolené pasáže. Přepis zvolené pasáže 

 


