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Abstrakt
Tato bakalářská práce se zaměřuje na mediální obraz sebevražd českých známých 

osobností v tištěných médiích. Vybrány byly případy herce Vlastimila Brodského, 

hudebníka Karla Svobody a zpěvačky Ivety Bartošové. Sledovanými médii jsou Blesk 

coby nejčtenější bulvární deník v ČR, středoproudá Mladá fronta DNES a také Lidové 

noviny běžně považované za představitele seriózního tisku. Cílem práce je stanovit 

přístup k celebritám a citlivému tématu sebevražd ve vybraných médiích a také mezi 

nimi najít rozdíly. Pokud by se u některého z médií prokázaly jasné změny, coby 

druhotný cíl by mohla tato práce prospět také v debatě o bulvarizaci českých médií. 

Abstract
This bachelor thesis deals with the media image of Czech public figure suicide in print 

media. Selected for analysis were the deaths of actor Vlastimil Brodský, composer Karel 

Svoboda, and singer Iveta Bartošová. The media to analyze are Blesk, a leading Czech 

tabloid, Mladá fronta DNES, a popular middlebrow newspaper, and Lidové noviny, 

commonly considered a serious, reputable daily. The goal of this paper is to compare the 

approaches amongst the selected media to the depiction of public figures and the sensitive 

issue of suicide, and secondly, to demonstrate the eventual progressional change thereof. 

Should a clear difference be proven to exist, this paper might also — as a secondary goal 

— become a minor contribution to the discussion concerning the supposed tabloidization 

of Czech media. 
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Úvod
Prvotním impulsem k sepsání této bakalářské práce byla vysoce medializovaná 

sebevražda Ivety Bartošové z dubna roku 2014. Tato populární zpěvačka plnila již měsíce 

před svou smrtí stránky bulvárního tisku i online médií a zejména konec jejího života se 

objevil i v denících, jež považujeme za seriózní. 

Iveta Bartošová nebyla mezi českými celebritami první, kdo z vlastní vůle ukončil 

svůj život, k sebevraždě se v roce 2002 rozhodl také herec Vlastimil Brodský a o pět let 

později také skladatel Karel Svoboda. Také těmto dvěma událostem se dostávalo mediální 

pozornosti, zdánlivě však nebyla natolik agresivní. 

Právě proto je trojice těchto případů ideální k analýze rozdílů v přístupu k celebritám, 

jejich vraždám a následně pozůstalým mezi různými českými deníky. Sledovat budeme 

bulvární Blesk a dále serióznější Mladou frontu DNES a Lidové noviny. Srovnání mezi 

těmito třemi zástupci tuzemského tisku může – což je sekundárním cílem této práce – do 

určité míry podpořit či vyvrátit podezření z bulvarizace českých deníků, o níž se v poslední 

době často hovoří. To platí zejména pro MF DNES, kterou tradičně řadíme mezi seriózní 

média, avšak najdeme také názory  či akademické práce  o jejím příklonu k populárnímu 1 2

tisku. 

Internetové odnože těchto médií nejsou (oproti tvrzení v tezi) v práci zastoupeny. Je 

tomu tak z důvodu odlišného přístupu k obrazovému materiálu – který tato práce akcentuje – 

a také jinému způsobu editorské činnosti. O bulvarizaci navíc hovoříme zejména u tisku. 

První polovina práce dále na již existujícím výzkumu ukáže, proč je téma medializace 

sebevražd akademicky významné, byť v českém prostředí prozatím veskrze opomíjené. 

V tomto ohledu se práce výrazně opírá o zahraniční literaturu a z českých zdrojů využívá 

několik bakalářských prací na obdobná témata. Základem pro původní část bakalářské práce 

byly výtisky novin uložené v archivu FSV UK. V potaz byla brána vydání ze dne události a 

následujících dvou týdnů.  

 HVÍŽĎALA, Karel. Co to je bulvár. In: Mardata: vzpoury v žurnalistice : dějiny rozhovoru a další texty o 1

médiích 2006-2011. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, 263 s. ISBN 978-80-7367-851-7.

 JAKUBKOVÁ, Jana. Vybrané prvky bulvarizace v deníku Mladá fronta DNES [online]. 2014 [cit. 2

2015-03-31]. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Vladimír 
Polách. Dostupné z: http://theses.cz/id/6dg3my/.

http://theses.cz/id/6dg3my/
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Tisk v České republice

Porevoluční vývoj

Konec komunistické vlády v Československu znamenal obrovské změny v rámci celé 

společnosti a v případě médií, jež byla po celá desetiletí pod ústředním dohledem, to platilo 

dvojnásob. Na počátku 90. let si tak česká média prošla transformací, jež zcela změnila právní i 

ekonomickou stránku jejich působení, dále jejich funkci a postavení ve společnosti, ale také 

běžné každodenní fungování redakcí.  3

To v praxi znamenalo, že se mohl zcela dokončit již započatý proces odklonu od 

politické a ideologické funkce médií, které po západním vzoru střídaly funkce zcela odlišné. 

U sdělovacích prostředků veřejné služby jde o poskytování co možná nejobjektivnějších 

informací a obsloužení co nejšíršího spektra příjemců , primárně v případě médií komerčních 4

pak přibývá také funkce zábavní . Neměli bychom opomenout také ekonomické zájmy 5

vlastníků a dále inzerentů, kteří zejména v éře nových médií nabývají na významu. 

Pokud se podíváme na jednotlivé tituly, můžeme média působící na počátku 90. let 

rozdělit do tří skupin dle okolností jejich novodobého vzniku. První skupinou byly tituly 

proměněné z komunisticky řízených médií na subjekty vedené novináři či externími 

vlastníky. Tímto způsobem se osamostatnily například deníky Rudé právo (dnes Právo), 

Mladá fronta (v současnosti MF DNES) či týdeník Hospodářské noviny. 

Druhou skupinu tvořila média vzniklá obnovováním titulů zaniklých v důsledku 

změny režimu, tedy médií zakázaných či samizdatových. Typickým příkladem takového 

média mohou být Lidové noviny, jež svou předcházející oficiální publikaci ukončily v roce 

1952, nebo Literární noviny. Mezi méně úspěšně pokusy můžeme zařadit také snahu o 

obnovení dříve úspěšných časopisů Přítomnost či Reportér. 

Poslední a největší skupinou porevolučních médií byly tituly nově založené. Ty se 

zejména na samém počátku 90. let vyznačovaly snahou o vyjádření jasného politického 

postoje, a to většinou některého z pravicových směrů. Takových novin a časopisů se objevila 

 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 3

Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, 439 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8.

 Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi. In: Sbírka zákonů. 7. 11. 1991.4

 RUSS-MOHL, Stephan. Žurnalistika: komplexní průvodce praktickou žurnalistikou. 1. vyd. Praha: Grada, 5

2005, s. 21–25. ISBN 8024701588.
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celá řada, dlouhodobé úspěšnosti se však těšila spíše druhá skupina tiskovin. Z novin, mezi 

něž bychom mohli řadit například Večerník Praha, Metropolitan či Telegraf, přežil do nového 

tisíciletí pouze bulvární Blesk, z časopisů například Respekt či Reflex. 

Po divokém období počátku 90. let a neúspěchu mnoha pokusů o vybudování noých 

značek se následující desetiletí vyznačovala zejména bojem konkurenčních vydavatelství. 

Mezi ty nejvýznamější patří společnosti Ringier, Vltava-Labe-Press či MAFRA (během času 

s odlišnými vlastníky či pod různými jmény). 

První jmenovaný vydavatelský dům můžeme zařadit mezi ty vůbec tržně 

nejúspěšnější. Deník Blesk se dlouhodobě drží mezi nejčtenějšími médii v ČR a mimo to se 

také společnosti Ringier (později Ringier Axel Springer a dnes Czech News Center) podařilo 

odrazit hned několik pokusů o zavedení silné konkurenční bulvární značky. Titulům jako 

Aha!, Šíp či Super se nedařilo dosáhnout takového úspěchu, kterému se dlouhodobě těší 

Blesk. V prvním případě došlo k avizici vydavatelstvím Ringier, v druhém k přeměně na 

týdeník a ve třetím ke konci s mnohamilionovými ztrátami. 

S nižsími náklady, ovšem s podobně dlouhodobě úspěšnou značkou, vychází na 

českém trhu přibližně pět deníků. Jedná se o MF DNES, Lidové noviny, Právo, Hospodářské 

noviny a Deník (v mnoha regionálních mutacích). Tato média bychom označili za seriózní, 

prestižní či podle některých spíše pop-noviny . Tímto termínem označuje žurnalista Karel 6

Hvížďala ty tituly, „které se tváří jako prestižní noviny, ale míra zjednodušení, titulky, 

velikost fotografií a jazyk […] se již zřetelně přibližuje bulváru“. Za nejserioznější deník 

u nás Hvížďala označil Hospodářské noviny.  7

Proměny médií a současné trendy

Jak již bylo zmíněno, začátek 90. let se vzhledem k rychle se transformujícímu trhu 

nesl v duchu zásadních proměn žurnalistiky. Vlastníci médií rychle pochopili, že právě pro 

jejich část trhu je důležitá otevřenost novým nápadům a technologiím, z nichž 

nejdůležitější byla v průběhu poslední dekády 20. století síť Internet. Jakmile tento nový 

 HVÍŽĎALA, Karel. Co to je bulvár. In: Mardata: vzpoury v žurnalistice : dějiny rozhovoru a další texty o 6

médiích 2006-2011. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, 263 s. ISBN 978-80-7367-851-7.

 HVÍŽĎALA, Karel. KOMENTÁŘ: Karel Hvížďala pro Radiožurnál. Neviditelný pes [online]. 2011 [cit. 7

2015-04-02]. Dostupné z: http://neviditelnypes.lidovky.cz/komentar-karel-hvizdala-pro-radiozurnal-ffp-/
p_spolecnost.aspx?c=A110805_202650_p_spolecnost_wag.

http://neviditelnypes.lidovky.cz/komentar-karel-hvizdala-pro-radiozurnal-ffp-/p_spolecnost.aspx?c=A110805_202650_p_spolecnost_wag
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komunikační kanál začal u veřejnosti nabývat na popularitě (tedy cca v období let 1995–

2000), začaly tištěné deníky i další média spouštět své internetové odnože.  8

Přístup k online médiím byl zprvu rozpačitý. Některé publikace se rozhodly pro 

poskytování veškerého svého obsahu zdarma, což se vzápětí ukázalo jako ekonomicky ne zcela 

prozřetelný krok. Vystřízlivění z přehnaně idealistických představ se sice dostavilo o něco 

později než například tzv. dot-com bubble ve Spojených státech , přesto se však i v ČR začalo 9

na internet pohlížet více realisticky. 

Deníky tak dnes povětšinou nepublikují veškerý svůj tištěný obsah online (byť se s 

tím můžeme v určité podobě u některých médií setkat ), ale své internetové portály vedou 10

jako samostatné entity s různou mírou prováznosti se svým papírovým předobrazem. 

Online média přinesla vydavatelům kromě výhod, jako jsou rychlejší přístup ke 

konzumentům či lepší možnosti zpětné vazby, také určité nevýhody. Největší z nich je 

výrazné nabourání dosavadního ekonomického modelu. Internet umožňuje – coby 

nejotevřenější z médií – okamžitý přístup k velkému množství bezplatných informací. 

Ochota platit za přístup k obsahu je v digitálním světě daleko menší než v tom fyzickém. 

K tomu také musíme přidat změnu vztahů na inzertním trhu, na němž většina zisku 

nepřipadá vydavatelstvím, nýbrž poskytovatelům technického zázemí inzerce. 

Tyto ekonomické reality, spolu se sociálními a kulturními změnami, uvrhly média 

počátku 21. století do extrémně konkurenčního prostředí. Zahraniční výzkumy přitom 

ukazují, že jsou to právě tyto procesy, které zapříčiňují čím dál vyšší akcentaci zábavní 

složky žurnalistiky . Můžeme hovořit také o bulvarizaci. Tomuto termínu se věnuje 11

následující teoretická část této práce. 

 ŠMÍD, Milan. 1995–2005 Česká média – léta technologického pokroku a zrání. In: JIRÁK, Jan a kol. 10 let v 8

českých médiích. Vyd. 1. Praha: Portál pro Newton Information Technology, 2005, s. 23–31. ISBN 
80-7178-925-9.

 Rychlý rozkvět internetových firem bez dlouhodobého obchodního modelu, které si však dokázaly zabezpečit 9

milionové až miliardové investice. Mezi lety 1999 a 2001 došlo k rychlému vystřízlivění a následnému krachu 
mnoha „dot-com“ společností.

 AUST, Ondřej. Hospodářské noviny nově zpoplatní web, upozadí značku iHNed.cz. Médiář [online]. 2014 10

[cit. 2015-04-01]. Dostupné z: http://www.mediar.cz/hospodarske-noviny-nove-zpoplatni-web-upozadi-znacku-
ihned-cz/.

 ANDERSON, Peter J a Geoff WARD. The future of journalism in the advanced democracies. Burlington, 11

VT: Ashgate, c2007, xii, s. 85. ISBN 0754644057.

http://www.mediar.cz/hospodarske-noviny-nove-zpoplatni-web-upozadi-znacku-ihned-cz/
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Mimo příklonu k nižší formě žurnalistiky zapříčiňuje horší ekonomická situace médií 

také omezování rozpočtů redakcí, což se podepisuje na snižování počtu novinářů a 

rožšiřování pole jejich působnosti. V důsledku toho se hovoří o zhoršování kvality 

mediálních výstupů a vyšší náchylnosti k povrchnímu, bulvárnějšímu stylu tvorby. 

Dalším trendem, který je potřeba v souvislosti se současnou mediální scénou zmínit, 

je jejich takzvaná oligarchizace. Žurnalisté a vydavatelské domy (ať už české či zahraniční), 

kteří se po pádu komunistického režimu chopili českých médií a vytvářeli média nová, se již 

ve vedení mainstreamových médií téměř nevyskytují. Střídají je majitelé a firmy působící v 

jiných sektorech podnikání. Vydavatelství Economia vlastní investor Zdeněk Bakala, 

někdejší Ringier (dnes Czech News Center) podnikatel na poli energetiky Daniel 

Křetínský a MAFRA od roku 2014 spadá pod holding AGROFERT Andreje Babiše. 

S tímto trendem úzce souvisí také velká vlna zakládání nových médií, povětšinou 

internetových. Mezi prvními bylo Echo24.cz Dalibora Balšínka, následoval Reportér Roberta 

Čásenského a na přelomu let 2014 a 2015 pak Svobodné fórum Palva Šafra a Neovlivní 

Sabiny Slonkové. Většina nově vzniklých médií si ve svých prohlášeních zakládá na své 

údajné nezávislosti a objektivitě , čímž se vyhraňuje zejména proti spojování politiky, 12

byznysu a médií  a některá z nich se už v těchto prohlášeních vyslovuje proti střetu zájmů 13

Andreje Babiše . 14

Teoretická východiska

Bulvární a seriózní tisk

Pokud jsme v úvodní části této práce zmínili proces bulvarizace českých médií a 

budeme zkoumat mediální obraz vybraných událostí v bulvárních a seriózních denících, měli 

bychom nejdříve stanovit, jak tyto dvě kategorie médií vymezit. 

Přestože se bulvární tvorba v jednotlivých státech výrazně liší a například mezi 

Velkou Británií, Německem, Itálií nebo Českou republikou bychom našli velké rozdíly v 

poměru politického a společenského obsahu či přístupu k ochraně práv aktérů, pro naše účely 

 Kdo jsme. Deadline Media [online]. 2015 [cit. 2015-04-02]. Dostupné z: http://deadlinemedia.cz/kdo-jsme.12

 BALŠÍNEK, Dalibor. Projekt Echo24: Chceme být protiváhou oligarchizovaným českým médiím. Echo24 13

[online]. 2014 [cit. 2015-04-02]. Dostupné z: http://echo24.cz/p/o-nas.

 Programové prohlášení FCM. Free Czech Media [online]. 2014 [cit. 2015-04-02]. Dostupné z: http://14

freeczechmedia.cz/programove-prohlaseni-free-czech-media/.

http://freeczechmedia.cz/programove-prohlaseni-free-czech-media/
http://echo24.cz/p/o-nas
http://deadlinemedia.cz/kdo-jsme
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jsou tato obecná specifika nepodstatná. Zajímají nás totiž pouze aspekty, podle nichž 

můžeme rozeznat bulvární a seriózní produkci a konkrétněji – a pro tento výzkum 

podstatněji –, jak stanovit míru bulvárnosti u jednotlivých příspěvků ve vybraném tisku. 

Barbie Zelizerová označuje bulvár za „určitý styl žurnalistiky, který zprávy 

prezentuje populárním, zjednodušeným, senzačním, dráždivým, emocionálním či 

jednoduše přístupným způsobem“. Senzačnost se podle Zelizerové vyznačuje zaměřením 

na kriminalitu a celebrity za použití nesčetných obrázků a takové příspěvky jsou také 

většinou opatřeny silnými a chytlavými titulky.  Hughesová s bulvárním tiskem spojuje 15

také jednoduchý slovník a už v roce 1981 si také všimla tendenci bulvárních novinářů 

„přivlastňovat“ si osoby figurující v jejich zpravodajství jako svůj osobní majetek.  16

Použít můžeme také dvojice termínů sestavené Stephenem Harringtonem jako dva 

protipóly znázorňující projevy dobré a špatné žurnalistiky. Z řady párů slov spadajících pod 

hlavní dvojici tabloid–broadsheet vyberme pro naše případy následující: trash–value, 

emotaional–rational, lay knowledge–expert knowledge, trivial–serious, profit–service, 

wants–needs.  K bulváru mířící příspěvek tak rozpoznáme dle jeho emočnosti, triviality, 17

laického způsobu referování, nízkého přínosu pro čtenáře či motivace ziskem. 

Hallin a Mancini dále bulvární či populární žurnalistice připisují odmítání zábran 

objektivní žurnalistiky na úkor referování způsobem, jak by hovořil běžný občan, čtenář 

daného média. Takové noviny potom nejen hovoří nespisovným či hovorovým jazykem, ale 

promlouvají také přímo ke čtenáři nebo například vyjadřují znechucení „za“ čtenáře.  18

V českých publikacích na podobně detailní analýzu v současnosti nenarazíme. Často 

se můžeme setkat s odkazováním na nepříliš přínosnou definici bulváru coby nástupce 

senzačního tisku rozdávaného původně kameloty na ulicích a v dnešní době pak tisk 

„neseriózní, neověřený, hovící vkusu ulice, laciný a pokleslý“.  O konkrétnější rozbor 19

 ZELIZER, Barbie a Stuart ALLAN. Keywords in news and journalism studies [online]. Berkshire, England: 15

Open University Press, 2010, xii, 180 s. ISBN 9780335221837.

 HUGHES, Helen MacGill. News and the human interest story. New Brunswick, N.J.: Transaction Books, 16

c1981, xvi, [18], 313 s. Social science classics. ISBN 0878557296.

 HARRINGTON, Stephen. Popular news in the 21st century. Time for a new critical approach? In: 17

Journalism. 2011, vol. 9, issue 3, s. 266-284.

 HALLIN, Daniel C a Paolo MANCINI. Comparing media systems: three models of media and politics. New 18

York: Cambridge University Press, 2004, xv, 342 s. ISBN 0521543088.

 OSVALDOVÁ, Barbora, Jan HALADA a kol. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 19

komunikace. 3., rozš. vyd. Praha: Libri, 2007, s. 35. ISBN 9788072772667.
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podstaty a projevů bulváru se v českém prostředí zatím mnoho novinářů a akademiků 

nepokusilo. 

Pro bulvární tisk není důležitý pouze text, minimálně stejnou důležitost má také 

vizuální aspekt. Nejvíce zřejmé je to na rozložení grafických prvků na první stránce 

deníku. Ten u bulvárních novin funguje víceméně jako plakát – dominují velké fotografie a 

textu najdeme daleko méně než u seriózních tiskovin.  Dále je pak pro bulvár typické 20

používání velkých titulků a výrazných barev. Historicky hrála prim žlutá, v dnešní době 

pak spíše červená barva. 

Poznat konkrétní bulvární fotografii je mnohem těžší nežli u rozeznávání bulvárního 

textu, společné znaky však najít můžeme. Pokud se bavíme o snímkách celebrit, ty můžeme 

rozdělit do dvou kategorií podle spolupráce či nespolupráce fotografovaného. Prvně jde o 

připravované, inscenované snímky ze života celebrit, jež mohou připomínat fotky z dovolené 

běžných lidí. Aktéři jsou si vědomi, že jsou fotografováni, a svým chováním vědomě 

vytvářejí výsledný snímek. Dívají se přímo do objektivu, čímž navazují konktakt s divákem, 

jež ve výsledku známou osobnost vnímá jako „jednoho z nás“.  (Na okraj této kategorie 21

můžeme zařadit také portrétní fotografie uložené z dřívějšího data a následně používané ve 

vhodný okamžik – archivní fotka zpěváka při oznámení nové tour atp.) 

V druhé řadě jde o fotografie bez spolupráce samotného aktéra, většinou pořizované 

zvláštním druhem novinářů označovaným jako paparazzi. Jejich snímky mají za cíl poodkrýt 

situace známých osobností, které si oni sami publikovat nepřejí. Vyznačují se tím, že často 

nerespektují ani základní kompoziční pravidla. Fotografie tak mohou být špatně zaostřené, s 

různými objekty rušícími i v popředí aktéra, se špatným světlem a dalšími jinak závažnými 

prohřešky.  U tohoto druhu fotožurnalismu však jde výhradně o informování konzumenta o 22

určité události, nehledě na technickou stránku sdělení. 

Do druhé jmenované kategorie spadají také události, ve kterých došlo ke zranění 

nebo – v námi zkoumaných případech – dokonce smrti aktéra. Pořizování a publikování 

 BECKER, Karin E. 1992. Photojournalism and the tabloid press. DAHLGREN, Peter a Colin SPARKS. 20

Journalism and popular culture. Newbury Park, Calif.: SAGE Publications, s. 139. Media, culture, and society 
series. ISBN 0803986718.

 Ibid., s. 141.21

 Ibid., s. 142.22
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fotografií zesnulých s sebou nese řadu etických spektů, se kterými se budeme samostatně 

zabývat v následujících kapitolách. 

Termín bulvarizace

Hovoříme-li o rozdílech mezi bulvárem a seriózním tiskem, je vhodné také věnovat 

větší prostor procesu bulvarizace, o němž se ve spojitosti s českými deníky (ale i v zahraničí 

tento trend najdeme) hovoří. Tato práce totiž může domnělý příklon k neseriózní žurnalistice 

v určité omezené míře podpořit či vyvrátit. 

Bulvarizace se podle zahraničních autorů vyznačuje posunem v procesu tvorby 

zpravodajství ve smyslu změn ve výběru zpracovaných událostí a také způsobu jejich 

zpracování či narace.  Jde o změnu v kvalitě a charakteru informací, jež média nabízejí 23

svým čtenářům . V souvislosti s tímto problémem se používají také dva další výrazy – sklon 24

k senzačnosti a infotainmentu. 

V České republice začala debata o komercializaci a tabloidizaci médií pozdě, 

podobně jako v mnoha dalších postkomunistických zemích až v polovině 90. let. Největší 

otázkou pro řadu novinářů bylo, zda se nadále pokoušet být jakýmsi hlídacím psem, který se 

zaměřuje na zásadní problémy české společnosti, nebo tyto ideály opustit a poddat se 

poptávce trhu.  Podle Jaromíra Volka se čeští novináři s tímto dilematem vypořádali 25

zvláštním způsobem – hrají se svou profesí jakousi dvojí hru a vytváří napůl seriózní, napůl 

bulvární noviny. Přitom však přiznávají, že s touto svou pozicí nejsou spokojeni.  26

Důvod pro toto střídání profesionálního a komerčního přístupu je jednoduchý – 

vyšší čtenost a v důsledku zisk svého zaměstnavatele. Jak píše Julianne Newtonová, lidé 

zabývající se žurnalistikou si v posledních desetiletích postupně uvědomili, že obrovskou 

moc nad obsahem jejich tvorby drží marketing.  Původně striktně oddělené redakce a 27

 SPARKS, Colin. Introduction: Panic over tabloid news. In: SPARKS, Coline, John TULLOCH. Tabloid 23

Tales. Global Debates over Media Standards. New York: Rowman & Littlefield, 2000. ISBN 0847695727.

 URIBE, Rodrigo. Research Note: The Tabloidization of British Tabloids. European Journal of 24

Communication [online]. 2004, vol. 19, issue 3, s. 387-402 [cit. 2015-05-11]. DOI: 
10.1177/0267323104045265.

 VOLEK, Jaromír. Three Professional Dilemmas of Czech Newspaper Editors: Twenty Years After the 25

Collapse of the Old Media System. Communication Today. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie, 2010, 
1. ISSN 1338-130X.

 Ibid.26

 NEWTON, Julianne H. Tending the Gate. In: The Burden of visual truth: the role of photojournalism in 27

mediating reality [online]. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2001, xv, 217 s. ISBN 0-8058-3376-5.
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inzertní sekce spolu v současnosti často spolupracují a hledají cesty, jak získat co nejvíce 

finančních prostředků od inzerentů. Ti spolu s požadavkem co nejvyšší čtenosti od 

vydavatele tvoří na redakční část médií obrovský ekonomický tlak a stávají se gatekeepery 

nové doby, zatímco editoři tuto svou tradiční roli rychle ztrácejí. 

Atraktivita násilí

Značný podíl na každodenním zpravodajství mají informace o tragických událostech, 

projevech násilí a následných zraněních a úmrtích. Násilí (ve své zvláštní podobě) je také 

jádrem námi zkoumaných událostí. Etické otázky spojené se zobrazením osob v těchto 

extrémních situacích a podrobném informování o okolnostech jejich rozhodnutí jsou jedním 

z hlavních důvodů, proč je analýza referování tisku o sebevraždách významná. 

Ze všeho nejdříve se však nabízí otázka, proč jsou násilné skutky významné pro 

média. Není asi zcela překvapením, že zásadním důvodem je opět atraktivita pro čtenáře a 

následný zisk mediální společnosti. „If it bleeds, it leads“  nebo také „if it burns, it earns“  28 29

jsou těžko přeložitelné anglické žurnalistické poučky, které však ve své jednoduchosti mluví 

za vše. Patrick Lee Plaisance hovoří o věčné lidské fascinaci vším, co obsahuje motiv 

kriminality, utrpení, tragických ztrát a zničených životů.  Důvodem k tomuto okouzlení jsou 30

podle něj primitivní lidské pudy volající po sledování druhých a dramatickém narativu. 

Nejsou to přitom jen ti, kteří zprávy přijímají, ale také jejich tvůrci, kdo má podobná témata 

v oblibě. Pro novináře jsou totiž násilná témata příslibem působivých verbálních i vizuálních 

obrazů, které vždy dokážou přitáhnout pozornost publika. 

Právě atraktivita a s tím spojené ekonomické přínosy bývají hlavním argumentem pro 

časté publikování násilných témat. Jak však Plaisance upozorňuje, tyto finanční a 

marketingové důvody nemůžeme zaměňovat s argumenty etickými. Ty jsou důležité zejména 

pokud jde o fotožurnalistiku. 

 Autorství tohoto citátu není vyjasněné, objevilo se například v roce 1989 v článku Grins, Gore, and 28

Videotape amerického New York Magazine, pravděpodobně ale v redakcích koloval již dříve.

 Tento citát v tištěné zřejmě jako první použil Ernest Patridge ve svém eponymním článku z roku 2003.29

 PLAISANCE, Patrick Lee. Violence. In: The handbook of mass media ethics. Editor Lee Wilkins, Clifford G 30

Christians. New York: Routledge, 2008, xiv, 398 s. ISBN 9781410615480.
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Etické otázky zobrazování násilí a sebevražd

Jak potvrzuje práce fotoeditorů i časté reakce čtenářů, lidé jsou daleko citlivější na 

obrazový materiál nežli na psaný text. Jessica Fishmanová připomíná článek z roku 1987, v 

němž rozhořčený čtenář prohlašuje, že zobrazování smrti je nemorální, má za cíl pouhý zisk 

a prodání více výtisků novin. Dodává: „Jednoduše není žádný důvod k zobrazování smrti, je 

to neomluvitelné. Koneckonců, prodávali byste lístky na pohřeb?“ Podle tohoto názoru, který 

není ojedinělý ani v pozdějších letech, je etické o smrti i dopodrobna psát, ale zobrazovat ji 

etické není.  Důvodem je pravděpodobně fakt, že člověk uvěří snáze než textu fotografii, 31

byť třeba zavádějící či nepravdivé, ovšem vysvětlení tohoto jevu není cílem této práce. 

I když se citlivost vůči obrazu může zdát jako přehnaně úzkostlivá, dlouho 

probíhající výzkum jí dává pádný důvod. Debata o dopadech zobrazování násilí se přitom 

často objevuje skrze masová média ve značně primitivní formě (oblibě se těší zejména téma 

„mladiství a videohry“), také experimentální a dotazníkové výzkumy však prokázaly hned 

několik druhů negativních reakcí. 

V krátkodobém období můžeme sledovat napodobování násilných činů, které vychází 

z přirozené tendence dětí a mladistvých imitovat své okolí.  Dopad na jejich chování může 32

přitom sledování násilí mít i v případě, že nejsou přímo jeho původci. Výzkum z roku 1993 

totiž prokázal, že po shlédnutí videozáznamu násilného chování je u děti méně 

pravděpodobný zásah do propuknuvší šarvátky mezi ostatními dětmi – jsou apatičtější.  33

Dlouhodobé dopady jsou pak odvislé od mentálního nastolování schémat o nepřátelském 

světě, učení se řešení problémů agresivní cestou a přijímání agresivity obecně jako 

společensky normální.  Desenzitizace, neboli snížení citlivosti, vůči projevům násilí se pak 34

může při opakovaném dlouhodobém působení projevit i u dospělých. 

 Srov. FISHMAN, Jessica M. News Norms and Emotions. In: GROSS, Larry P, John Stuart KATZ a Jay 31

RUBY. 2003. Image ethics in the digital age. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, xxv, 370 s. 
ISBN 08-166-3825-X.

 BANDURA, Albert. Self-efficacy: the exercise of control. New York: W.H. Freeman and Company, c1997, ix, 32

604 s. ISBN 9780716728504.

 BERKOWITZ, Leonard. Aggression: its causes, consequences, and control. Philadelphia: Temple University 33

Press, c1993, xxiv, 485 s. ISBN 1566390338.

 BUSHMAN, B. J. a L. R. HUESMANN. Effects of televised violence on aggression. In: SINGER, D. a J. 34

SINGER (eds.). Handbook of Children and the Media. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2001, s. 223–
254. ISBN 0761919546.
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Již několik studií také prokázalo, že s rostoucí mírou medializace sebevraždy známé 

osobnosti roste také riziko, že se mezi veřejností objeví jedinci napodobující toto jednání. 

Zřejmě nejznámějším případem byla sebevražda jihokorejské herečky Džin-šil Čoi, která 

spustila vlnu podobného jednání mezi veřejností. Prokázal se 64% nárůst v počtu 

dobrovolných ukončení života.  Podobných studií vznikly na celém světě desítky, podle 35

metaanalýzy, jež zkoumá jejich správnost, je navíc řada z nich chybně koncipována a dopad 

medializovaných sebevražd podceňuje.  36

V případě zvažování dopadu obrazové informace na oběť a pozůstalé je třeba zvážit 

dvě různé maximy. Na jedné straně stojí právo veřejnosti na informovanost o důležité 

události, na druhé pak právo jedince na soukromí. Rozhodování přitom nemusí být 

jednoduché – přínos v podobě zveřejnění informace může mít zdánlivě navrch před možným 

poškozením několika osob, přičemž toto riziko může být složité do důsledků předvídat. 

Častým argumentem přitom bývá, že ke zveřejnění fotografie dochází „v zájmu veřejnosti“, 

jak prohlásila například redakce deníku Bakersfield Californian ve známém případě utonutí 

chlapce a následně publikovaného snímku truchlících zesnulých.  Je jednoduché si 37

představit, jaký dopad na rodinu pozůstalých může mít taková událost odehrávající se 

například v malém městě či v rodině veřejně známé osobnosti. 

Z uvedených důvodů by (alespoň v praxi) měla být první otázkou před použitím 

násilné fotografie, zda její publikování přinese společnosti užitek. Je nutné zprávu o určité 

události doplňovat obrazem, nebo je srozumitelná i bez něj? Zesílí přinesenou informaci v 

dobrém smyslu, nebo naopak přinese škodlivé efekty? Může být někdo zveřejněním určité 

fotografie poškozen? To vše by mělo hrát svou roli v rozhodování editora (nebo jiného 

gatekeepera), zda je dané vizuální ztvárnění násilí vhodné ke zveřejnění, či nikoli. 

 LEE, JeSuk, Weon-Young LEE, Jang-Sun HWANG a Steven John STACK. To What Extent Does the 35

Reporting Behavior of the Media Regarding a Celebrity Suicide Influence Subsequent Suicides in South 
Korea?. Suicide and Life-Threatening Behavior [online]. 2014, vol. 44, issue 4, s. 457-472 [cit. 2015-05-12]. 
DOI: 10.1111/sltb.12109.

 NIEDERKROTENTHALER, T., K.-w. FU, P. S. F. YIP, D. Y. T. FONG, S. STACK, Q. CHENG a J. PIRKIS. 36

2012. Changes in suicide rates following media reports on celebrity suicide: a meta-analysis. Journal of 
Epidemiology. 66(11): 1037-1042. DOI: 10.1136/jech-2011-200707. ISSN 0143-005x. Dostupné také z: http://
jech.bmj.com/cgi/doi/10.1136/jech-2011-200707.

 Tento příklad je obzvláště zajímavý, jelikož autor podle svých vlastních slov fotografoval i přes zákaz 37

policisty. Za snímek byl oceněn ve fotožurnalistických soutěžích, avšak zavedení fotoeditoři jeho práci 
neuznávali. Více na: https://johnhartephoto.wordpress.com/2014/12/10/the-hart-park-drowning-photo/.

http://jech.bmj.com/cgi/doi/10.1136/jech-2011-200707
https://johnhartephoto.wordpress.com/2014/12/10/the-hart-park-drowning-photo/
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Pokud bychom chtěli tento proces co nejvíce zjednodušit, všechna etická rozhodnutí 

by měla ve výsledku pramenit ze základního pravidla nikomu zbytečně neuškodit.  38

Někdy však není nutné násilné téma vůbec vizuálně neozbrazovat. Podle zjištění 

Fishmanové se editoři mohou rozhodnout událost zobrazit, ale ve čtenářsky přijatelnější 

formě. K co nejcitlivějšímu ztvárnění určité nepříjemné situace mohou využít několik 

technických a kompozičních prostředků. „Když jde o zobrazení smrti, příslušné fotografie 

mohou tělo umístit do dalekého pozadí tak, aby bylo v podstatě nerozeznatelné, nebo 

mohou jeho přítomnost zamaskovat zobrazením pouze přikrytého těla,“ píše Fishmanová. 

Dále může na násilí (kupříkladu při dopravní nehodě, ale také sebevraždě pod koly vlaku) 

odkázat skrze zobrazení věcných škod nebo přihlížejících osob. Ve výsledku tak smrt může 

ležet kdesi mimo hranice fotografie a upozorňuje na ni pouze její popisek nebo také titulek 

či text zprávy.  39

Metodika práce
Tato bakalářská práce má za cíl analyzovat mediální obraz tří případů sebevražd 

českých známých osobností ve třech tuzemských tištěných denících. Důraz je přitom kladen 

na vizuální (fotografickou) stránku produkce těchto médií. Druhotným cílem práce je zjistit, 

zda se s postupem času mění atraktivita tématu sebevražd pro jednotlivé deníky. Z toho 

následně můžeme odvodit možný posun v přístupu k etickým aspektům referování o 

sebevraždách a u deníků nebulvárních také budeme komentovat možnou míru bulvarizace. 

Pro studii byly vybrány tři deníky – bulvární Blesk a dále Mladá fronta DNES a 

Lidové noviny. V potaz jsou brány příspěvky ze dne události a následujících dvou týdnů. 

Přílohy a internetové odnože deníků nejsou ve výzkumu zahrnuty. Z možných metod byla 

zvolena kvantitativní obrazová analýza, která nám umožní pracovat s velkým množstvím 

fotografií. Jejím použitím zjistíme, jaké informace jsou jakým způsobem skrze fotografie 

příjemcům předávány.  Můžeme tak určit například důležitost tématu pro daný deník skrze 40

četnost příspěvků a fotografií, ale také způsob vyobrazení zesnulého skrze kvantitativní 

 Srov. ROSS, Susan Dente. Marking and Demarking: Images, Narratives, and Identities. In: LESTER, Paul 38

Martin (ed.). Images that injure: pictorial stereotypes in the media. 1st pub. Westport: Praeger, 1996, xii, 282 s. 
ISBN 0275953572.

 FISHMAN, Jessica M. News Norms and Emotions. In: GROSS, Larry P, John Stuart KATZ a Jay RUBY. 39

2003. Image ethics in the digital age. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, xxv, s. 55. ISBN 
08-166-3825-X.

 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, s. 40

156. ISBN 978-80-7367-683-4.
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analýzu obsahu. Výhodou této metody je její spolehlivost a jednoznačnost výsledků, ovšem 

pouze v rámci daných kritérií, jejichž stanovení je tak třeba věnovat velká pozornost.  41

Tato práce bude sledovat následující skutečnosti: 

• počet příspěvků  
celkový počet sdělení pokrývající téma sebevraždy a události s ní spojené 

• počet fotografií  
celkový počet fotografií ve sděleních sečtených v předchozím bodě 

• průměrný počet fotografií v jendom příspěvku  
poměr celkového počtu fotografií a celkového počtu příspěvků 

• počet fotografií na první straně  
součet těch fotografií, jež byly prezentovány na úvodní straně deníku 

• aktualita fotografií  
rozdělení snímků na: archivní (např. ilustrační portrét); aktuální (např. fotografie 
pozůstalých na pohřbu) 

• obsah použitých fotografií  
rozdělení fotografií dle druhu jejich obsahu do kategorií: portrét; tělo oběti; místo 
činu a bezprostřední okolnosti sebevraždy; následné události; historické a 
životopisné snímky; nezařaditelné 

Kvantitativní část bude výsledky průběžně interpretovat a připraví je na závěrečnou 

konfrontaci s cílem výzkumu. Ještě předtím však přijde na řadu druhá část analýzy, 

tentokrát kvalitativní. Půjde o rozbor snímků, které mají potenciál být nejvíce eticky 

sporné, tedy ty zobrazující tělo zesnulého či zesnulé. Tyto fotografie, jichž bude podstatně 

méně než u části kvantitativní, pak podrobíme analýze mj. následujících kódů: 

• barva 
určí, zda se jedná o snímek: černobílý; barevný 

• velikost zobrazení objektu  
symbolická vzdálenost mezi zobrazovaným a příjemcem sdělení, rozdělení na: 
detail; polocelek; celek 

 ROSE, Gillian. Content analysis: counting what you (think you) see. In: Visual methodologies: an 41

introduction to the interpretation of visual materials. 1st pub. London: SAGE Publications, 2001, x, s. 54. 
ISBN 076196665x.
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• úhel pohledu  
vztah mezi zobrazovaným a příjemcem ustavený umístěním fotoaparátu, rozděluje 
se na: nadhled; podhled; přímý úhel 

• použitá optika  
určuje, zda byl použit: širokoúhlý objektiv, normální objektiv, teleobjektiv 

Dále budou sledována kompozice snímku co do přehlednosti obrazu a dodržování 

základních kompozičních pravidel. Všechna zjištění budeme následně srovnávat s poznatky 

z teoretické části této práce, a to konkrétně kapitoly o etických aspektech zobrazování 

mrtvých a možnostech editorů, jak se s tímto problémem vypořádat. Kvalitativní výzkum tak 

může pomocit určit, jak se rozhodují gatekeepeři v českých tištěných médiích a co je k tomu 

může vést. 

Profily zkoumaných médií

Lidové noviny

Historie Lidových novin sahá do roku 1893, kdy vznikly sloučením Moravských listů 

a časopisu Pozor. Tehdejší brněnský titul byl úzce spojen s osobou předního novináře a 

představitele lidové strany (moravských mladočechů) Adolfa Stránského. 

Lidové noviny první republiky se staly uznávaným seriózním médiem, a to zejména 

díky svým vysokým standardům kvality. Kombinovaly zpravodajství, komentáře i rozličné 

publicistické útvary píšící o politice či kultuře a sázely také na špičkové novináře a literární 

autory. Mezi ty nejznámější patří Eduard Bass, bratři Čapkové, Ferdinand Peroutka nebo 

Rudolf Těsnohlídek. Důležitý byl také příklon ke hradní politice T. G. Masaryka. 

Situace se radikálně změnila s příchodem druhé republiky. Podepsání mnichovské 

dohody evropskými velmocemi v září roku 1938 se pochopitelně projevilo i na žurnalistice a 

vedení Lidových novin uznalo, že je nutné se do určité míry přizpůsobit době. Svou kritiku 

nového rozdělení sil v Československu i Evropě se tak redaktoři snažili vhodně mírnit. 

Úplný konec deníku v této podobě pak přišel o několik měsíců později, a to s příchodem 

německých vojsk 15. března 1939. Nacistická nadvláda znamenala nastolení totalitního 

režimu, persekuci různých menšin a arizování židovského majetku. To postihlo i Lidové 

noviny – rodina Stránských byla židovského původu. Deník se tak ocitl pod říšskou správou 
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a řada novinářů byla nacisty internována v koncentračních táborech (Josef Čapek, Karel 

Poláček, Ferdinand Peroutka) nebo dokonce popravena (šéfredaktor Karel Z. Klíma). 

Další vlna velkých změn přišla s rokem 1945 a koncem druhé světové války. 

Rozhodnutím nové vlády nesměly nadále vycházet deníky, jež sloužily nacistům. Lidové 

noviny se za kolaborantského vedení Leopolda Zemana mezi takové tituly řadily, a tak 

musely být přejmenovány na Svobodné noviny. 

Vzhledem k dalšímu vývoji však ani nová podoba Lidových novin nevydržela příliš 

dlouho. S rostoucím vlivem KSČ se zejména tehdejší šéfredaktor Ferdinand Peroutka 

dostává do čím dál většího konfliktu s komunisty. Ti se deníku plně zmocnili již 24. února 

1948 a obraz Svobodných novin zevrubně přetvořili podle socialistických představ. 

Peroutka a řada dalších mezitím opouští republiku. Ti, kteří v ČSR zůstali, často končí v 

koncentračních táborech. Pod vedením komunisty Jana Drdy se mezitím vrací název 

Lidové noviny. Ty však znovu končí roku 1952 – Drda svým jednáním deník přivedl k 

obrovským dluhům. 

Do roku 1989 již Lidové noviny v „oficiální“ verzi nevyšly. Hovořit můžeme pouze o 

samizdatovém vydávání konce 80. let – od roku 1987 vedl ilegální deník signatář Charty 77 

Jiří Ruml. Se spřízněnými novináři a disidenty se snažil navázat na demokraticky a 

humanisticky orientovanou žurnalistiku v podobě, jakou Lidové noviny znaly v dobách 

svobody. V samizdatových Lidových novinách publikovali například Václav Havel, Jiří 

Dienstbier, Petr Pithart či Ludvík Vaculík. 

Lidové noviny se vrátily do legality 2. dubna roku 1990 pod vedením Jiřího Rumla. 

Noviny zůstaly v českých rukou pouze tři roky, poté získalo většinu švýcarské vydavatelství 

Ringier. Majitel se změnil ještě dvakrát, a to poprvé v roce 1998 prodejem firmě Rheinisch-

Bergische Druckerei- und Verlagsgesellschaft a roku 2013 pak skupině AGROFERT. Majitel 

holdingu Andrej Babiš se kvůli tomu stal terčem kritiky za kumulaci politické, ekonomické a 

mediální moci a několik redaktorů LN se rozhodlo pro odchod (Balšínek, Němeček, 
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Zlámalová, Kaiser aj.) . Lidové noviny od roku internetovou verzi Lidovky.cz, která je na 42

tištěném deníku do značné míry nezávislá.  43

V současnosti vycházejí Lidové noviny šestkrát týdně (pondělí–sobota) v jednom 

sešitu o 20 až 24 stranách. Podle webových stránek LN se jedná o „seriózní zpravodajský 

celostátní deník zaměřený na politiku, byznys a kulturu“ a přínáší kvalitní zprávy z domova i 

ze světa, kulturní rubriku a redakční názory a komentáře . Mezi pravidelné přílohy patří 44

Sport, Medicína & Věda, Peníze & Byznys, Akademie, Relax, Orientace nebo Česká pozice 

a jednou každý týden také magazín Pátek. 

Takto hovoří o LN zakladatel Britských listů Jan Čulík pro sborník Euromedia 

Research Group: „Lidové noviny byly pokusem vytvořit autoritativní intelektuální noviny 

podobné londýnským Times. Tento pokus nebyl úspěšný. Po několika radikálních změnách v 

redakci, směřování a vlastnictví v současnosti Lidové noviny bojují o navýšení své čtenářské 

obce skrze zavádění bulvárních témat a přitom se snaží zachovat si reputaci novin čtených 

‚kulturní elitou‘.“  Tuto charakteristiku potvrdil jako víceméně aktuální, byť možná 45

poněkud subjektivní, také Milan Šmíd.  46

Mladá fronta DNES

Deník Mladá fronta vznikl jako nové médium po konci druhé světové války. Vydával 

jej Československý svaz mládeže, jež sice zprvu zahrnoval příslušníky různých politických 

stran, ale postupem času se dostával pod vliv KSČ. Po roce 1948 byl přejmenován na 

Socialistický svaz mládeže a deník Mladá fronta byl stejně jako ostatní tisk podroben přísné 

cenzuře Hlavní správy tiskového dohledu. 

 VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Balšínek se rozhodl odejít z Mafry, akcionář chce jednat. MediaGuru [online]. 42

2013 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2013/11/dalibor-balsinek-odejde-ze-skupiny-
mafra/#.VS5j4Fy5LGk.

 Srov. BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do 43

současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, 439 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8 a Historie 
LN. Lidovky.cz [online]. 2013 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: https://predplatne.lidovky.cz/lidove-noviny/
historie.

 Co je součástí Lidových novin. Lidovky.cz [online]. 2013 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: https://44

predplatne.lidovky.cz/lidove-noviny/co-je-soucasti.

 ČULÍK, Jan. The Czech Republic. In: The Media in Europe: The Euromedia Handbook (Central and Eastern 45

Europe). London: Sage Publications Ltd., 2004. 274 s. ISBN 978-0-7619-4132-3.

 ŠMÍD, Milan. Czech Republic. In: Media ownership and its impact on media independence and pluralism. 46

Editor Brankica Petković. Ljubljana: Peace institute, Institute for contemporary social and political studies, 
2004, 495 s. ISBN 961-6455-26-5.

https://predplatne.lidovky.cz/lidove-noviny/historie
https://predplatne.lidovky.cz/lidove-noviny/co-je-soucasti
http://www.mediaguru.cz/2013/11/dalibor-balsinek-odejde-ze-skupiny-mafra/#.VS5j4Fy5LGk
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Z tohoto vlivu se deník dočasně zcela vymanil v roce 1968. Během událostí 

Pražského jara ztratila komunistická strana svou vládoucí úlohu v kontrole médií a v Mladé 

frontě dokonce vyšlo prohlášení Dva tisíce slov Ludvíka Vaculíka. Vše skončilo v létě 1968 s 

okupací vojsk Varšavské smlouvy. 

Po sovětské intervenci zavedla KSČ nově systém následné kontroly, který v 

redaktorech a šéfredaktorech vyvolal existenční zájem na autocenzuře. Přísný dohled, byť už 

ne v podobě předběžné cenzury, trval až do konce 80. let, kdy se režim začal postupně 

uvolňovat a Evropa směřovala k pádu komunisických režimů. 

Na začátku 90. let tak i Mladá fronta mohla začít vycházet svobodně. Stále však byla 

v kontrole Socialistického svazu mládeže a kvůli zákonu zakazujícímu s takovým majetkem 

nakládat nebylo možné deník převést do soukromého vlastnictví. Proto 65 zaměstnanců 

Mladé fronty založilo novou akciovou společnost M a F a.s. a po dohodě s SSM začali 

vydávat nový titul s názvem Mladá fronta DNES. 

V prosinci roku 1991 se M a F a.s. spojila s vydavatelstvím Socpresse francouzského 

tiskového domu Hersant. Vznikla tak MaFra a.s., v níž si však většinu stále zachovali 

novináři a další zaměstnanci. Většinu získala francouzská tisková skupina v roce 1994 a o 

rok později následně svůj podíl prodala německému koncernu Rheinisch-Bergische 

Druckerei- und Verlagsgesellschaft, který následně provedl také akvizici akcií menšinových 

vlastníků a plně převzal kontrolu nad společností. 

Červen roku 2013 znamenal pro vydavatele MF DNES další změnu vlastníka, novým 

majitelem se stala skupina AGROFERT podnikatele a politika Andreje Babiše. V souvislosti 

s obavami ze střetu zájmů z deníku odešla řada předních novinářů včetně šéfredaktora 

Roberta Čásenského či reportéra Jaroslava Kmenty.  MF Dnes je dále spojena s 47

internetovým médiem iDNES.cz, který je však na deníku do značné míry nezávislý.  48

Mladá fronta DNES v současnosti vychází šestkrát týdně, a to od pondělí do soboty. 

Na svých webových stránkách uvádí, že „jako jedno z mála českých médií má oddělení 

věnující se výhradně investigativní žurnalistice“ a vyzdvihuje se také početná redakce v 

 Z MF Dnes odcházejí novináři Kmenta a Klímová. MediaGuru [online]. 2013 [citováno 2015-04-16]. 47

Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/aktuality/z-mf-dnes-odchazeji-novinari-kmenta-a-klimova/
#.VS7fY1y5LGk.

 Srov. KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: 48

Portál, 2010, 310 s., xxxii s. obr. příl. ISBN 978-80-7367-698-8.

http://www.mediaguru.cz/aktuality/z-mf-dnes-odchazeji-novinari-kmenta-a-klimova/#.VS7fY1y5LGk
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Praze i krajích. V posledních letech se výrazně akcentují přílohy v podobě časopisů a od 

října roku 2014 dokonce vychází každý den. Jsou jimi Ona Dnes, Test DNES, DOMA 

DNES, Magazín DNES+TV, Rodina DNES a Víkend DNES.  49

Publikace Euromedia Research Group označuje Mladou frontu DNES za „průměrný  50

deník se středopravicovou orientací“. Zaměřuje se podle něj na běžného, intelektuálně 

nenáročného čtenáře, kterému kromě zpráv a komentářů přináší také řadu reklamních, 

marketingových, regionálních a zájmových příloh.  Tento popis najdeme převzatý také u jíž 51

zmiňovaného Milana Šmída.  52

Ve spojitosti s MF DNES se často hovoří o možném procesu bulvarizace, většinou 

však pouze neoficiálně. Veřejná prohlášení novinářů bychom hledali jen těžko, už v roce 

2006 psal Miloš Čermák o tomto procesu jen na obecné rovině: „Kritici MF Dnes spojují 

[éru Pavla Šafra] s počátkem takzvané bulvarizace neboli zpovrchnění obsahu“.  Jako jedni 53

z mála se tomuto tématu věnovali Tomáš Trampota a Jakub Končelík, kteří porovnáváním 

výtisků MfD z let 1995–2005 zjistili 16% nárůst  ve výskytu tzv. soft news . 54 55

Blesk

Na rozdíl od ostatních zkoumaných novin začal deník Blesk svou historii až po roce 

1989, a to coby významný představitel nově zakládaných médií. Vznikl v dubnu roku 1992 z 

iniciativy švýcarského vydavatelského domu Ringier, který se snažil na lukrativní 

 O MF DNES. In: MF DNES [online]. 2013 [cit. 2015-04-16]. Dostupné z: https://tistena.mfdnes.cz/mfdnes.49

 V anglickém originále „middlebrow“. Jde o stěží přeložitelný výraz, který popisuje deník střední kvality, 50

určený pro široké obecenstvo, nedosahující zcela úrovně seriózních deníků.

 ČULÍK, Jan. The Czech Republic. In: The Media in Europe: The Euromedia Handbook (Central and Eastern 51

Europe). London: Sage Publications Ltd., 2004. 274 s. ISBN 978-0-7619-4132-3.

 ŠMÍD, Milan. Czech Republic. In: Media ownership and its impact on media independence and pluralism. 52

Editor Brankica Petković. Ljubljana: Peace institute, Institute for contemporary social and political studies, 
2004, 495 s. ISBN 961-6455-26-5.

 ČERMÁK, Miloš. O spekulacích a konci jednoho šéfredaktora. Hospodářské noviny [online]. 2006 [cit. 53

2015-04-16]. Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/c1-17695720-milos-cermak-o-spekulacich-a-konci-jednoho-
sefredaktora.

 TRAMPOTA, Tomáš a Jakub KONČELÍK. The tablioidisation of the Czech daily press.  54

In Making Democracy in 20 Years: Media and Politics in Central and Eastern Europe.  
Wroclaw: Wydawnictvo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2011, s. 287-298. ISBN 978-83-229-3184-4.

 Tímto termínem se označují zprávy vykazující alespoň některé z těchto znaků: politická irelevantnost, 55

epizodičnost, bezohlednost ke společenským následkům, osobní zaujetí, emoční vyhraněnost. Viz 
REINEMANN, C., J. STANYER, S. SCHERR. a G. LEGNANTE. Hard and soft news: A review of concepts, 
operationalizations and key findings. Journalism [online]. 2011, vol. 13, issue 2, s. 221-239 [cit. 2015-04-16]. 
DOI: 10.1177/1464884911427803.
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postkomunistický trh přivést první úspěšný bulvární deník. Osvědčený koncept švýcarského 

deníku Blick se osvědčil i v České republice, která se tak ve svém pojetí bulváru (alespoň v 

90. letech) přidala k německému proudu. 

Přes prvotní nezájem novinářů v podobném médiu pracovat a také jejich nulovým 

zkušenostem vzhledem k dosavadní podobě komunistického tisku se Ringieru podařilo 

redakci Blesku rozšířit i do regionů a deník se těšil také oblibě u čtenářů. V roce 2009 dosáhl 

na první pozici co do nákladu (cca 400 000 výtisků) i čtenosti (cca 1,4 mil. čtenářů).  Od 56

roku 2010 byl deník vydáván pod novou dceřinnou společností vydavatelství s názvem 

Ringier Axel Springer, v roce 2013 pak změnil majitele. Pod vedením podnikatele Daniela 

Křetínského se tato společnost přejmenovala na CZECH NEWS CENTER. 

K tomuto výsledku ale vedla cesta přes souboj s několika konkurenty, kteří se snažili 

Blesk připravit o jeho vysoce dominantní pozici. Už v roce 1991 se o to snažil deník Expres 

vydavatelství Práce, který sice dokázal Blesku ubrat čtenáře, ale lídr trhu jej následně 

odkoupil. Druhý z konkurentů, deník Super, přišel na trh v roce 2001. Jak však vzápětí vyšlo 

najevo, vydávání tohoto listu nebylo zamýšleno jako dlouhodobý projekt, ale spíše coby 

neortodoxní metoda marketingu pro určitá politická uskupení a jiné subjekty. Projekt po 

parlamentních volbách zanikl kvůli stomilionovým dluhům. 

V roce 2005 se Večerník Praha přeměnil na bulvární Šíp vydavatelství Vltava-Labe-

Press, který díky ještě větší emocionální vyhraněnosti po určitý čas útočil na pozice Blesku. 

Ten se však dokázal ve vzniklé situaci adaptovat a Šíp byl kvůli klesajícím nákladům v roce 

2009 přeměněn na týdeník. Vcelku úspěšným pokusem byl deník Aha! vydavatelství Ebika, 

který prodával v průměru 126 000 výtisků. Nedokázal však dosáhnout takových zisků z 

inzerce jako Blesk, který se nakonec v roce 2007 rozhodl pro akvizici. 

Blesk v současnosti zůstává hlavním představitelem bulváru v České republice a 

spolu se spřízněným deníkem Aha! prodává v průměru cca 325 000 výtisků denně.  Deník 57

Blesk vychází 6x týdně, v neděli jej nahrazuje magazínový Nedělní Blesk. Přináší aktuální 

(byť neucelené) zpravodajství z politiky, společnosti a sportu a věnuje se také dalším 

tématům, jako je auto-moto, bydlení, cestování atd. Je silně obrazový, podle výzkumu 

 Viz data ABC ČR za rok 2010: http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk-1/?filterYear=2009.56

 Viz data ABC ČR za rok 2014: http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk-1/?filterYear=2014.57

http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk-1/?filterYear=2014
http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk-1/?filterYear=2009
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vydání z roku 2010 tvoří textová složka pouze 27,3 % celkové plochy stránky.  Velkou část 58

prostoru tak dostávají fotografie, pestrá grafika ve výrazných barvách a dále také velké 

poutavé titulky, podtitulky, citace atp. 

Zkoumané osobnosti

Vlastimil Brodský

Herec Vlastimil Brodský se narodil 15. prosince 1920 v Hrušově nad Odrou. Během 

svých studijních let se s rodinou přestěhoval do Prahy, kde se chtěl věnovat tanci. V roce 

1939 se však zaměřil na herectví, a to poté co byl přijat do soukromé herecké školy 

divadelníka a filmaře E. F. Buriana při jeho divadle D40. 

Po Burianově zatčení a zavření divadla nacisty účinkoval Brodský v různých 

pololegálních spolcích, nejznáměji v divadle Větrník, které sám pomáhal zakládat. Tam se 

setkal s budoucími význačnými herci, jakými byli Radovan Lukavský nebo Stella 

Zázvorková. Své životní angažmá našel v Divadle Na Vinohradech, kde působil až do roku 

1990 a poté i nadále coby stálý host. Občasně také vystupoval na scéně Národního divadla. 

Během své kariéry se objevil také v desítkách filmů, od pohádek (Noc na Karlštejně) 

až po mezinárodně oceňované (Ostře sledované vlaky) či trezorové snímky (Skřivánci na 

niti). Také díky těmto filmovým rolím se stal jedním z nejoblíbenějším a nejrespektovanějím 

herců své generace. 

Ke konci jeho života se zhoršoval Brodského psychický i fyzický stav. Údajně trpěl 

bipolární poruchou. Často přitom otevřeně mluvil o smrti, sebevraždě a strachu z existenční 

závislosti na druhých. Ovlivnil ho také silný zážitek v podobě dlouhého odcházení přítele 

Miroslava Horníčka, který byl odkázán na nemocniční lůžko. Také proto se ve věku 81 let 

rozhodl pro dobrovolné ukončení svého života. Dne 20. dubna 2002 se zastřelil ve své 

chalupě ve Slunečné.  59

 DOKULILOVÁ, Radka. Bulvarizace českých deníků – změny v letech 1995 – 2010. Praha, 2011, s. 82. 58

Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Vedoucí práce Tomáš Trampota.

 Srov. MACHÁLEK, Jan. Vlastimil Brodský. Praha: Petriklíč, 2003, 207 s. ISBN 80-7229-090-8.59
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Karel Svoboda

Jeden z předních českých hudebníků a skladatelů Karel Svoboda se narodil 19. 12. 

1938 v Praze. Už od počátku svého života se věnoval hudbě, od dětství hrál na klavír. Po 

vystudování střední školy dokončil obor zubní laborant na vysoké škole, své následné 

studium na lékařské fakultě však po dvou letech přerušil, aby se věnoval muzice. 

Svou kariéru začal v dixielandové kapele na vysoké škole a později moderně 

jazzovém uskupení HB kvintet. Určitý čas účinkoval v tanečním orchestru Oty Rendla a 

posléze spoluzakládal bigbeatovou skupinu Mefisto. 

V druhé polovině 60. let se však přeorientoval z hraní na skládání. Psal písně pro 

populární umělce jako Martu Kubišovou, Evu Pilarovou, Helenu Vondráčkovou nebo Karla 

Gotta. S texty mu pomáhali Jiří Štaidl a Zdeněk Rytíř. V roce 1969 se oženil se svou první 

manželkou Hanou, která zemřela na rakovinu v roce 1993. 

Do té doby psal Svoboda také pro Jiřího Schlesingera, Hanu Zagorovou, Jiřího 

Korna, Václava Neckáře, Lucii Bílou nebo Ivetu Bartošovou. Proslavil se také svou 

filmovou hudbou (Tři oříšky pro Popelku, Noc na Karlštejně) a seriálovými znělkami 

(Návštěvníci, Dobrodružství kriminalistiky, Létající Čestmír, Včelka Mája). 

Po roce 1989 dále napsal tři muzikály, a to Dracula, Mefisto a Golem. První ze 

jmenovaných se setkal s velkým úspěchem, a tak se ho po letech Svoboda rozhodl obnovit 

pro druhou sérii představení. To se mu však nepodařilo a dostal svou firmu do milionových 

dluhů. 

To je také jeden ze spekulovaných důvodů pro jeho sebevraždu, ke které se rozhodl 

28. ledna 2007. Toho dne byl nalezen zastřelený před garáží svého domu v Jevanech. Jako 

další faktory v jeho rozhodování se uvádí také problémy s manželkou Vendulou 

Svobodovou, s níž se oženil v roce 1995. 

Jeho sebevraždě se věnovala značná mediální pozornost a zejména bulvární deníky o 

jejích okolnostech referovaly ještě několik týdnů poté. K medializaci přispěla řada 
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profesních a etických pochybení na straně přítomných policistů , prohlášení manželky 60

Venduly i události na zmatečném veřejném pohřbu.  61

Iveta Bartošová

Popová zpěvačka Iveta Bartošová začala svůj život 8. dubna 1966 v Čeladné. Na 

základní škole se věnovala sportu, její hobby ale byl už od v té době zpěv. Ten nakonec před 

sportovní dráhou upřednostnila a hudbu začala soukromě studovat. První úspěch se dostavil 

v pěvecké soutěži Talent v Novém Jičíně, kterou se Bartošové podařilo vyhrát stejně jako 

několik dalších podobných akcí. Na jedné z těchto soutěží se seznámila s Petrem Sepéšim, 

svým budoucím osobním i pěveckým partnerem. 

Po Sepéšiho nečekané smrti v roce 1985 se Bartošová na několik měsíců stáhla do 

ústraní. Po svém návratu se rozhodla vydat na sólovou dráhu, v čemž ji pomohl skladatel 

František Janeček. V roce 1987 pak začala spolupracovat také s Ladislavem Štaidlem a jeho 

orchestrem. Na konci 80. a začátku 90. let nazpívala řadu úspěšných písní, například Léto, 

Hej pane diskžokej nebo titulní skladbu z filmu Tři oříšky pro Popelku. 

Její alba z let 1993–1997 nebyla příliš úspěšná a po narození syna Artura se rozhodla 

ke krátké tvůrčí pauze. V letech 1998–1999 se však vydáním tří úspěšných alb vrátila na 

přední příčky české hudby a tato popularita ji vydržela ještě několik let. 

Další tvůrčí pauza přišla roku 2006. O rok později se ukázalo, že důvodem byla 

zpěvaččina závislost na antidepresivech, ze které se od července do října 2007 léčila v 

Psychiatrické léčebně v Kroměříži. V roce 2008 se vdala za herce Jířího Pomejeho. Krize v 

jejich manželství o rok později zapříčinila navrát Bartošové ke zneužívání antidepresiv a také 

alkoholu. Neschopnost adaptovat se v rychle se měnícím hudebním průmyslu její životní 

stituaci jen zhoršila. 

Od roku 2011 se v médiích o Ivetě Bartošové hovoří téměř výhradně jen v 

negativním smyslu – o jejích závislostech, problémech s životními partnery (Pomeje, 

Martucci, Macura, Rychtář) atd. V bulvárních médiích se Bartošová stává přímo fenoménem. 

Přístup neseriózních médií ke zpěvačce dovedl do extrému šéfredaktor Extra.cz Pavel 

 Dne 30. ledna deník Blesk informoval o snaze jednoho z policistů prodat neveřejné fotografie místa činu. 60

Hovoří se také o laickém přístupu první zasahující hlídky, která zničila podstatnou část stop.

 Srov. SACHER, Richard. Karel Svoboda. 1. vyd. Praha: Brána, 2008, 213 s., [12] s. barev. obr. příl. ISBN 61

978-80-7243-379-7.
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Novotný: „Samozřejmě, my ji teď zabijeme. […] My na ni budeme parazitovat až do konce 

a ještě půl roku po něm.“  62

Konec jejího života nastal 29. dubna 2014, kdy se zpěvačka po týdnech zdravotních 

problémů a zhoršující se závislosti rozhodla pro sebevraždu. Nalezena byla na železniční 

trati v pražské Uhříněvsi. Události věnovala pozornost seriózní i bulvární média, zejména 

druhá jmenovaná pak ještě týdny od zpěvaččiny sebevraždy. Předmětem jejich zájmu byly 

reakce pozůstalých, konflikty jejích partnerů, události na pohřbu atd.  63

Analytická část
Jak bylo uvedeno v kapitole stanovující metodiku této práce, využity budou dva 

způsoby analýzy. První z nich, pracující s celým vzorkem, používá převážně kvantitativní 

postupy, druhá pak na značně zúženém počtu fotografií postupy kvalitativní. 

Kvantitativní analýza celého vzorku

V kvantitativní části této práce budeme sledovat následující skutečnosti: počet 

příspěvků celkem; počet fotografií celkem; průměrný počet fotografií v jednom příspěvku; 

počet fotografií na první straně; počet fotografií archivních a aktuálních; obsah použitých 

fotografií. Těmto jevům se budeme postupně věnovat pro všechny tři události a všechny tři 

deníky. Pro přehlednost budou zjištěná data vždy seřazena do tabulky a ihned poté slovně 

okomentována. 

celkem sdělení Blesk MF DNES Lidové noviny ∑

Vlastimil 
Brodský 5 7 9 (+5) 21

Karel Svoboda 62 27 (+3) 7 96

Iveta Bartošová 106 12 2 119

∑ 173 44 17 234

 ZÁRODŇANSKÝ, Rastislav. Na Bartošové budeme parazitovat, až ji zabijeme, řekl Novotný. REVUE 62

iDNES.cz [online]. 2013 [cit. 2015-04-16]. Dostupné z: http://revue.idnes.cz/pavel-novotny-bartosova-bila-a-
bulvar-d8s-/lidicky.aspx?c=A130722_151128_lidicky_zar

 Srov. MORÁVKOVÁ, Jana. Jaká byla Iveta Bartošová. Praha: Petrklíč, 2014, 103 s. ISBN 63

978-80-7229-541-8.

http://revue.idnes.cz/pavel-novotny-bartosova-bila-a-bulvar-d8s-/lidicky.aspx?c=A130722_151128_lidicky_zar
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Celkový počet příspěvků, kterými se budeme v následující analýze zabývat, je 233. K 

tomu můžeme pro úplnost připočítat ještě 8 dalších sdělení uveřejněných v mimořádných 

sešitech a přílohách, které deníky zasvětily zkoumaným událostem. Zde je třeba podotknout, 

že rozsáhlé mimořádné přílohy a pravidelné přílohy časopiseckého typu zahrnuty nejsou, 

jelikož nepatří do základního informačního servisu sledovaných deníků. 

Zvláštní pozornost je také potřeba věnovat sdělením v deníku Blesk, u nějž je 

vzhledem k bulvárnímu charakteru v některých případech obtížné rozeznat, kde začíná jeden 

příspěvek a začíná další. Bylo tak přihlíženo ke grafickému oddělení příspěvků, prezenci či 

absenci titulků a dalším náležitostem, jako je domicil nebo autorská signatura. Za povšimnutí 

stojí také fakt, že používáme výraz „příspěvek“ či „sdělení“, jelikož právě u deníku Blesk se 

můžeme setkat s celou stranou pokrytou fotografiemi a titulky, avšak bez textu uspořádaného 

do odstavců. Také tato sdělení zahrnujeme, a proto je použito právě těchto dvou výrazů. 

Deník Blesk byl také tím, který z trojice sledovaných médií referoval o vybraných 

událostech výrazně nejvíce. Následuje Mladá fronta DNES a dále Lidové noviny, u nichž 

můžeme sledovat pozoruhodný pokles mezi počtem sdělení o smrti Karla Svobody a Ivety 

Bartošové. Ten bychom vzhledem k diskutované bulvarizaci českých médií zřejmě 

neočekávali. 

Kromě absolutních čísel může důležitost tématu pro jednotlivé deníky ilustrovat také 

jeho výskyt na první straně média: 

Ve všech třech případech se téma obejvilo nejčasteji na první straně deníku Blesk, a 

to oproti ostatním novinám až s několikanásobným předstihem. 

1. strany s tématem Blesk Mladá fronta DNES Lidové noviny

Vlastimil Brodský 4 2 3

Karel Svoboda 13 8 3

Iveta Bartošová 9 2 0
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Celkový počet publikovaných fotografií  koresponduje s předcházející tabulkou 64

počtu příspěvků. Na prvním místě je opět deník Blesk, za ním pak MF DNES a Lidové 

noviny. Pro úplnost uveďme také průměrný počet fotografií na příspěvek: 

Jak je zřejmé, pro bulvární Blesk je vizuální stránka produkce důležitá, ostatně jak 

bylo předpokládáno vzhledem k poznatkům v teoretické části této práce.  U Mladé fronty 65

DNES se počet fotografií u jednoho sdělení pohybuje na úrovni cca 28–40 % vůči deníku 

Blesk. U Lidových novin a kauz Svoboda a Bartošová jsou čísla vyšší, což je ovšem 

způsobeno využitím jakýchsi obrazových „koláží“, což nepřímo dokazuje níže uvedený 

přehled obsahů fotografií. U těchto dvou kauz Lidové noviny používají řadu portrétních a 

historických či životopisných snímků. 

Do této chvíle šlo spíše o statistické záležitosti, pro určení mediálního (vizuálního) 

obrazu sebevražd celebrit v českých médiích a rozdílů mezi nimi lépe poslouží rozbor 

aktuálnosti a následně obsahu publikovaných fotografií: 

celkem fotografií Blesk MF DNES Lidové noviny ∑

Vlastimil 
Brodský 20 8 4 (+19) 32

Karel Svoboda 157 22 (+9) 16 195

Iveta Bartošová 306 11 6 323

∑ 483 42 26 551

fotografie / příspěvek Blesk Mladá fronta DNES Lidové noviny

Vlastimil Brodský 4,00 1,14 0,50

Karel Svoboda 2,53 0,81 2,29

Iveta Bartošová 2,89 1,20 3,00

 Neberou se v potaz fotografie, které přímo nesouvisí se zpěvačkou či jejím úmrtím. Důvodem je vyřazení 64

archivních ilustračních snímků osob, které se k sebevraždě vyjadřují. Jde například o často publikované názory 
kolegů daných osobností v deníku Blesk.

 Viz s. 7–9 a dále DOKULILOVÁ, Radka. Bulvarizace českých deníků – změny v letech 1995 – 2010. Praha, 65

2011. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd. Vedoucí práce Tomáš Trampota.
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Aktuální fotografie poskytuje nejvíce deník Blesk, kde se objevují častěji nežli 

snímky archivní. Taková situace se u ostatních titulů neobjevuje ani v jednom případě. 

Analýza obsahu fotografií ukazuje, že v případě deníku Blesk se nejčastější typ 

obsahu snímků časem výrazně proměnil. U případu Vlastimila Brodského dominovaly 

fotografie z místa činu (kam řadíme i bezprostřední okolnosti sebevraždy), jako jsou 

například snímky domu, kde Brodský svůj život ukončil, zahrady, kde se naposledy prošel, 

nebo dokonce hrnku, z něhož se naposledy napil. U sebevraždy Karla Svobody však 

dominují snímky z událostí následujících po sebevraždě, v čele s podloudným prodejem 

policejních záběrů, životní situací vdovy Venduly Svobodové a chaotického dění kolem 

veřejného pohřbu. 

Případ Ivety Bartošové vykazuje podobný trend, tentokrát mj. vlivem slovních i 

fyzických přestřelek mezi zpěvaččinými životními partnery, kolegy a dalšími osobami. 

Vůbec nejzastoupenějším typem fotografického obsahu je však kategorie „ostatní“, která 

obsahuje snímky nezařaditelné ke konkrétním označením. Důvodem toho jsou patrně právě 

neutuchající konflikty mezi osobami ze zpěvaččina okolí, jež jsou v produkci Blesku často 

opatřeny portréty těchto osob. Jejich zařazením mezi „následné události“ by mohlo dojít k 

nežádoucímu zkreslení, tudíž zůstaly v poslední kategorii. 

archivní a aktuální 
fotografie Blesk Mladá fronta DNES Lidové noviny

Vlastimil Brodský 5 15 6 2 2 2 (+19)

Karel Svoboda 60 97 10 (+7) 9 (+2) 13 2

Iveta Bartošová 129 157 9 3 6 0

obsah fotografií 
v deníku Blesk Vlastimil Brodský Karel Svoboda Iveta Bartošová

portrét 4 31 51

tělo oběti 0 7 4

místo činu 8 8 28

následné události 6 53 74

historické 0 40 68

ostatní 2 38 81
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Důležité je také zmínit výskyt fotografií těla oběti. Jde pouze o několik snímků, ty 

však byly otištěny opakovaně v rámci několika vydání. Jednotlivé snímky blíže přiblíží 

kvalitativní část této práce. 

V produkci Mladé fronty DNES je standardem doplňovat texty řadou historických 

fotografií ze života zesnulého či zesnulé. Snímky právě tohoto druhu jsou nejzastoupenějšími 

u všech tří sledovaných případů, a to s výjimkou Karla Svobody, kde jsou stejnou měrou 

zastoupené také snímky z následných událostí. Důvodem toho je zřejmě již několikrát 

zmiňovaná kauza policejních záběrů bezvládného skladatelova těla. 

Lidové noviny ve svém referování o úmrtí Brodského, Svobody a Bartošové příliš 

vizuálního materiálu nepoužívají. Spoléhají se většinou na archivní portréty či snímky z 

uměleckého a osobního života zesnulého. Pozoruhodné je otištění jednoho záběru na tělo 

oběti, a to v případu Karla Svobody. List informoval o prodeji neveřejných záběrů jedním z 

policejních příslušníků a otiskl fotografii přední strany deníku Blesk, která jeden z těchto 

záběrů obsahovala. Více informací uvede druhá analytická část. 

obsah fotografií 
v Mladé frontě DNES Vlastimil Brodský Karel Svoboda Iveta Bartošová

portrét 1 5 2

tělo oběti 0 0 0

místo činu 0 0 2

následné události 2 7 (+2) 1

historické 5 7 (+4) 7

ostatní 0 3 (+3) 0

obsah fotografií 
v Lidových novinách Vlastimil Brodský Karel Svoboda Iveta Bartošová

portrét 2 (+2) 5 2

tělo oběti 0 1 0

místo činu 0 1 0

následné události 2 0 0

historické 0 (+17) 9 4

ostatní 0 0 0
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Posledním sledovaným jevem bylo rozložení příspěvků v čase. Prvních pět dní od 

udání události (včetně) byla všechna média v referování o sebevraždách nejaktivnější. 

Nejpomaleji klesal zájem o témata u deníku Blesk, o sebevraždě Ivety Bartošové publikoval 

v posledním období v objemu 34 % počtu příspěvků z prvních pěti dní, o Karlu Svobodovi 

dokonce v objemu 60 %. Výjimkou je kauza Brodský, kde je situace u všech tří médií 

srovnatelná. 

U pozdějších dvou událostí většinou serióznější deníky píší hlavně v prvním období, 

poté pokrytí klesá a v posledních pěti dnech už se téma téměř neobjevuje. Vymyká se pouze 

MF DNES, která v druhém období přinášela informace o vdobě, pohřbu a kauze policejních 

fotografií. V opačném směru se pak vymyká referování Lidových novin o smrti Ivety 

Bartošové – první dvě období přinesla po jednom příspěvku, poslední už ani jeden. Zde 

můžeme spekulovat o nevůli novin přidávat se k vysoké medializaci události. 

Kvalitativní analýza vybraného vzorku

Tato část analýzy se bude věnovat 12 případům, v nichž vybrané deníky na svých 

stránkách publikovaly snímek zobrazující tělo zesnulého. V deníku Blesk se objevily 

takovéto fotografie Karla Svobody (7x) a Ivety Bartošové (4x), první jmenovaný byl také na 

posmrtném záběru jedenkrát zobrazen v Lidových novinách. Jelikož nešlo vždy o nové, 

kauza Brodský 
v čase Blesk Mladá fronta DNES Lidové noviny

22. 4. – 26. 4. 4 6 (+5) 6

27. 4. – 1. 5. 1 1 2

2. 5. – 6. 5. 0 0 0

kauza Svoboda 
v čase Blesk Mladá fronta DNES Lidové noviny

29. 1. – 2. 2. 25 14 7

3. 2. – 7. 2. 22 12 (+2) 1

8. 2. – 12. 2. 15 1 (+1) 0

kauza Bartošová 
v čase Blesk Mladá fronta DNES Lidové noviny

30. 4. – 4. 5. 46 7 1

5. 5. – 9. 5. 38 5 1

10. 5. – 14. 5. 16 0 0
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rozdílné fotografie, bylo vybráno celkem sedm snímků. Šest z nich pochází z deníku Blesk a 

jeden pak z Lidových novin. Ve čtyřech případech jde o vyobrazení těla Karla Svobody, ve 

třech o zpěvačku Bartošovou. 

Výjimečnou pozornost budeme věnovat technickým kódům, jako je barevnost 

fotografie, velikost zobrazení objektu na snímků, úhel pohledu nebo druh použitého 

objektivu. Potaz bude brán také na kompozici těchto snímků. Pomocí poznatků z teoretické 

části se pak pokusíme stanovit, proč bylo daných kódů ze strany fotografa – a následně 

fotoeditora – použito. 

Poprvé se fotografie těla jednoho ze zesnulých objevila v deníku Blesk dne 30. ledna 

2007 . Titulní strana na své spodní straně zobrazuje přes celou šířku novin část jehoho ze 66

snímků těla Karla Svobody, který redakce získala koupí od policisty. Jde o barevný snímek 

zobrazující v extrémním detailu muzikantovu ruku svírající revolver. Na tělo divák pomyslně 

shlíží, a jde tedy o nadhled. Vzhledem ke kompozici snímku není možné určit, jaká optika 

byla k pořízení fotografie použita. 

Deník Blesk prodej snímků policisty označuje za „odporný obchod“, jeden ze snímků 

však přesto otiskl. Vzhledem k velikosti zobrazení zesnulého jde buď o detail pořízený jako 

důkazní materiál vyšetřujícími policisty, nebo o výrazný výřez větší fotografie. Fakt, že 

redakce bulvárního deníku měla zřejmě k dispozici i explicitnější snímky, ovšem použila 

právě tento, odpovídá literatuře citované v teoretické části této práce. Editor se vyhnul 

zobrazení celé postavy zesnulého a místo toho se rozhodl pro extrémní detail. Přestože 

Fishmanová hovoří o praxi umísťovat takovéto objekty spíše do nerozeznatelného pozadí 

fotografie , výsledný efekt je podobný. Editor se vyhne plně neskrývanému vyobrazení 67

smrti a vyjádří ji jiným, (byť v tomto případě skutečně silným) způsobem. 

Tento snímek se ve zpravodajství deníku Blesk vyskytuje ještě několikrát, například 

na 3. straně vydání z 1. února  nebo titulní straně z 2. února . Jelikož jde o identický záběr, 68 69

není třeba se jeho opětovnou publikací na tomto místě znovu zabývat. Je však vhodné 

 Viz příloha 1.66

 FISHMAN, Jessica M. News Norms and Emotions. In: GROSS, Larry P, John Stuart KATZ a Jay RUBY. 67

2003. Image ethics in the digital age. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, xxv, s. 55. ISBN 
08-166-3825-X.

 Viz příloha 2.68

 Viz příloha 3.69
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podotknout, že například na druhém jmenovaném místě (a dále také v dalších výtiscích) se 

fotografie objevuje v rámci reprodukce titulní strany z 31. ledna. 

Dále bychom také měli uvést podobnou reprodukci této fotografie na stránkách 

Lidových novin . V rámci sledovaných médií jde totiž o jedinečný úkaz a zajímavý je také 70

svým provedením. Jde totiž nikoli o přetištění fotografie, ale přímo části titulní strany deníku 

Blesk. Záběr je to přitom ještě detailnější, jedná se o výřez původně zveřejněného obrazu. 

Jde také o černobílý snímek, což by mohlo vyjadřovat další způsob zjemnění dopadu 

vyjádření, ve skutečnosti je však patrně dáno technickým omezením. Celá strana 2 je v 

poslední lednový den vyvedena pouze v odstínech šedi. 

V případě Ivety Bartošové se posmrtná fotografie objevila opět v rámci deníku Blesk, 

a to v podobě dvou fotografií. První z nich  slouží jako vizuální základ titulní strany ze dne 71

3. května a zasahuje do ní celá řada dalších prvků v čele s výrazným titulkem. Jak dokazuje 

fotografie druhá  ze dne 5. května, jde o výřez většího záběru. Použita byla taková část 72

snímku, která umožnila ostatním grafickým prvkům na stránce zakrýt nepodstatné obrazové 

informace, ale tělo Ivety Bartošové ponechat viditelné. Tedy alespoň zakryté pod vakem pro 

převoz mrtvol. 

Druhý výřez pak zobrazuje i řadu vedlejších aktérů – policistů a dalších přítomných 

osob. Obě tyto verze jsou barevné, scénu zabírají jako celek a z mírného nadhledu a použito 

bylo zřejmě teleobjektivu. Fotografie neoperuje s hloubkou ostrosti, druhá verze však 

odpovídá kompozičnímu pravidlu třetin. 

Na další fotografii , patrně pořízené ve stejný den a na stejném místě, je zpěvaččino 73

tělo zabráno z větší blízkosti, ovšem stále bychom ji klasifikovali jako celek. Je barevná, 

pořízená z přímého pohledu a zřejmě pomocí normální ohniskové vzdálenosti. Snímek 

nepracuje s hloubkou ostrosti a v jeho pozadí i na okrajích snímku se objevují rušivé prvky. 

Kompozice tak zjevně nebyla příliš důležitá. 

Také na záběrech Ivety Bartošové nevidíme přímo její celé tělo, pouze jej tušíme 

uvnitř policejního vaku. O tomto způsobu zobrazení mrtvých jsme se dozvěděli už v 

 Viz příloha 4.70

 Viz příloha 5.71

 Viz příloha 6.72

 Viz příloha 7.73
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teoretické části. Toto zobrazení a de facto zároveň nezobrazení samotného těla je 

považováno za přijatelnější než explicitní zobrazení mrtvoly. V případě fotografií Ivety 

Bartošové víme, že takové snímky existují , v rámci této práce však nemůžeme určit, zda k 74

jejich nepoužití došlo vlivem aktivního editorského rozhodnutí, či jednoduše kvůli jejich 

nedostupnosti pro deník Blesk. 

Závěr
Tato práce na příkladu tří deníků a stejného počtu událostí ilustrovala, jakým 

způsobem vypadá mediální obraz sebevražd známých českých osobností v tištěných 

médiích. Podle očekávání se nejvíce tématům nejvíce věnoval deník Blesk, poté s výrazným 

odstupem Mladá fronta DNES a nejméně pak Lidové noviny. 

Pokud se podíváme na změny s postupem času, zjistíme další zásadní rozdíl mezi 

Bleskem a ostatními tituly. U zástupce bulváru dochází k rychlému nárůstu frekvence a 

intenzity referování o vybraných událostech, kdežto u MF DNES a Lidových novin je stejný 

trend obrácen před kauzou Ivety Bartošové. O jejím skonu totiž dvojice médií zveřejnila 

nejvýše polovinu sdělení i fotografií než v případu Karla Svobody. O důvodech tohoto trendu 

můžeme vzhledem ke koncepci této práce pouze spekulovat, patrně jej však ovlivnila 

specifika jednotlivých kauz – zvláštní kriminální okolnosti kolem smrti Karla Svobody a 

naopak přesycení mediálního trhu fenoménem Iveta Bartošová (a tedy možná následná 

nechuť k němu dále přispívat). 

Zásadní odlišnost najdeme u rozložení sdělení v čase. Blesk udržuje téma při životě 

skutečně dlouhou dobu, avšak zbylá dvě média se jim věnují pouze prvních několik dní. Je to 

zjevně dáno tím, že bulvární deník se obšírně věnuje dění následujícím po sebevražedných 

činech, například reakcemi okolí obětí, konflikty mezi pozůstalými, dením kolem organizace 

pohřbu a při jeho konání atd. Oproti tomu Mladá fronta DNES a Lidové noviny publikují 

většinou portrétní a „životopisné“ fotografie. 

Výjimkou je případ Karla Svobody v Mladé frontě DNES. Tehdy list přinesl také 

několik vizuálních sdělení z následujícíh událostí, zejména ohledně stavu vdovy Venduly 

Svobodové a dění na skladatelově pohřbu. Z rozloučení s Ivetou Bartošovou přitom žádné 

takové informace nenajdeme. Tento fakt spolu s celkovým poklesem sdělení mezi druhou a 

 Galerie: Iveta Bartošová neštěstí. Šíp [online]. 29. 4. 2014 [cit. 2015-05-14]. Dostupné z: http://sip.denik.cz/74

galerie/iveta-bartosova-nestesti.html?mm=5214498.
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třetí sledovanou událostí prakticky neguje možnost prokázání bulvarizační tendence v MF 

DNES. Jak však už bylo řečeno, důvody pro tento trend jsou nejasné a není možné je pomocí 

naší metodiky objasnit. 

Kvalitativní analýza fotografií zobrazujících tělo zesnulých ukázala, že mezi českými 

deníky existují určité formální etické zábrany. Jasným signálem toho je možnost bulvárního 

Blesku publikovat explicitní fotografie bezvládného těla Karla Svobody a upřednostnění 

méně intenzivního záběru – detailu na ruku zesnulého svírající revolver. Tělo Ivety 

Bartošové je pak sice zobrazeno celé, ovšem pouze ve vaku určeném k převážení mrtvých. 

Tyto fotografie jsou všechny koncipovány jako celek, ten je však mnohdy zredukován 

výrazným výřezem či překrytím určité části snímku dalšími grafickými prvky. Spolu s 

kompozičním uspořádání neodpovídajícímu základním poznatkům fotografie je zjevné, že u 

bulvárního tisku není důležitá forma, ale pouze obsah. Postačí přitom samotná základní 

informace a se zbytkem snímku může být následně naloženo prakticky jakkoli. 

Tato analýza přinesla také jeden neočekávaný moment – zveřejnění jednoho záběru 

těla zesnulého v nebulvárních denících. Lidové noviny přetiskly fotografii Karla Svobody z 

deníku Blesk v podobě výřezu reprodukce titulní strany a přičlenily ho ke zprávě o prodeji 

policejních fotografií. Tento snímek by se mohl stát zajímavým předmětem výzkumu v 

podobě hloubkového rozhovoru s tehdejším editorem či šéfredaktorem. Přínosné by bylo 

zjištění, jak v redakci docházelo k rozhodnutí snímek publikovat, zda se objevily také 

kritické hlasy či následné reakce a zda za přetištěním v této formě nestál alibismus redakce.  75

Námětem pro diskusi může být také přínos této práce v sekundárních cílech, jež si 

na počátku vytyčila. Dění kolem celebrit je totiž natolik specifické a jednotlivé události 

natolik odlišné, že k určení komplexních jevů, jakým je například námi zmiňovaná 

popularizace médií, zjevně námi použité prostředky nejsou vhodné. Lépe by mohl 

posloužit například rozbor jazykových prostředků titulků či textů nebo sledování výběru 

témat v rámci celých médií. 

 Tedy informování o tom, že jiný o něčem informuje. Lidové noviny otiskly, že někdo jiný něco otiskl.75
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Summary
This thesis has used a sample of three Czech dailies and the same number of events to 

evaluate the media image of public figure suicide in local print media. As had been expected, 
the newspaper to devote itself the most to these issues was the tabloid Blesk. Significantly 
less visual messages and stories in general were found in Mladá fronta DNES and Lidové 
noviny. A similarly pronounced difference exists in the stories' time span – Blesk continues 
to thoroughly cover suicides and their aftermath weeks after they happen, whereas the other 
newspapers mostly do so in the first 5 days. 

The qualitative analysis of images depicting dead bodies suggested that Czech dailies 
harbor certain moral constraints. A compelling manifestation thereof is the photograph used 
to illustrate an event where a police officer sold to the Blesk newspaper a number of 
nonpublic photographs of the Karel Svoboda crime scene. The daily chose to run a closeup 
shot of the composer’s hand clutching a revolver and refused to ever publish the rest. 

Concerning the secondary goals of this paper, the presented method of analysis has 
been proven not suitable for determination of such complex phenomena as the supposed 
tabloidization of Czech print media.  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