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Abstrakt
Bakalářská práce Mediální obraz Cen Anděl od vzniku až po současnost přináší celistvý
pohled na mediální obraz Cen Anděl prostřednictvím analýzy relevantních článků ve vybraných
médiích. Pro tyto účely byly vybrány deníky Mladá fronta DNES a Právo; společenské týdeníky
Reflex a Respekt; hudebně zaměřený měsíčník Rock and Pop a internetové servery Musicsite.cz
a Musicserver.cz.
V úvodu práce je stanovena hypotéza o celkovém negativním mediálním obrazu Cen
Anděl v daných médiích, která je v průběhu dále rozvedena. Práce prostřednictvím vybraných
článků dále mapuje vývoj cen, složení akademie, způsob hlasování, oceněné umělce a podobu
slavnostního ceremoniálu.
V první části se práce zaměřuje na krátké představení dvacetitříleté historie cen, jejích
milníků a důležitých momentů. Zároveň také podává přehled ostatních hudebních cen, které se v
České republice udílejí a krátce je srovnává s Cenami Anděl. Následuje vymezení některých
pojmů z mediální teorie, o které se práce během výzkumu opírá.
V druhé polovině je nejdříve stanoven metodologický postup, podle kterého se bude
samotný výzkum textů řídit. Hlavní částí práce je následující analýza mediální reflexe Cen Anděl
v

předem

stanovených

periodikách

a

internetových

portálech

pomocí

kombinace

hermeneutického a kvantitavního přístupu s důrazem na přelomové ročníky (1997-1998, 20022003, 2008-2009). Ve zvláštní kapitole je také proveden zběžný průzkum vlivu Ceny Anděl pro
oceněného umělce na prodejnost jeho alb. V závěru práce jsou shrnuty poznatky a výsledky
analýz, které jsou zároveň srovnány se stanovenou hypotézou.
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Abstract
The bachelor thesis Anděl Awards in media: From its foundation to the present day is
analyzing a reflection of Anděl Awards in the Czech media. For this purpose, the following
media were chosen: two major broadsheets Mladá fronta DNES and PRÁVO, social magazines
Respekt and Reflex, music magazine Rock and Pop as well as internet sites Musicsite.cz and
Musicserver.cz.
The thesis is using a quantitative content analysis to prove whether the nature of the
articles in Czech media is rather positive, negative or neutral. Apart from the analysis, it also
observes the evolution of Anděl Awards, the composition of the academy, the method of voting,
awarded artists and the ceremony itself.
The first part of the thesis is focusing on a description of history of twenty three years of
Anděl Awards, along with their milestones and significant moments. Also, there is a presentation
of other music awards in Czech Republic as well as the reasoning why Anděl Awards were
chosen for a detailed analysis. Next, the most important concepts of media theory are defined as
they are later on used in the analysis.
At the beginning of the second part, the methodology is set as it will be followed during
the review of media articles. The main part of the thesis consists of analyzing all the relevant
articles concerning Anděl Awards using a quantitative content analysis with focus on the most
important years (1997-1998, 2002-2003, 2008-2009). In a separate chapter, the thesis is also
analyzing possible impact of the Anděl Awards on sales of albums. The final chapter reviews the
final data and eventually confirms or denies the hypothesis.
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Úvod
Hudba je jedním ze základních kamenů kultury každé společnosti. Charakterové rysy
společnosti utváří i to, jak o hudbě smýšlí, jakou hudbu vytváří a jak o ní píše. Tématem této
práce jsou nejpopulárnější tuzemské odborné hudební Ceny Anděl a jejich mediální otisk.
Hudební ceny ze své podstaty vytvářejí atraktivní mediální obsah, který může přinášet prospěch
jak vydavatelům, umělcům a médiím, tak i příjemcům mediálních obsahů, kterým ceny mohou
posloužit jako orientační bod v rostoucí záplavě produkované hudby.
Práce si dává za cíl vytvořit celistvý pohled mediálního obrazu Cen Anděl
prostřednictvím analýzy relevantních článků ve vybraných médiích. Pro tyto účely byly vybrány
deníky Mladá fronta DNES, PRÁVO; společenské týdeníky Reflex, Respekt; hudebně zaměřený
měsíčník Rock and Pop a internetové servery Musicsite, Musicserver. V první části práce přiblíží
dvacetitříletou historii cen, její milníky a důležité momenty. Hlavní částí práce je analýza
mediální reflexe Cen Anděl v jednotlivých periodikách a serverech pomocí kombinace
hermeneutického a kvantitavního přístupu s důrazem na přelomové ročníky (1997-1998, 20022003, 2008-2009). V těchto letech Ceny Anděl měnily vlastníka licence, čímž se měnil i
následný mediální obraz.
V úvodu je stanovena hypotéza o celkovém negativním mediálním obrazu Cen Anděl v
daných médiích, která je v metodologické části práce dále rozvedena. Práce prostřednictvím
vybraných článků dále mapuje vývoj cen, složení akademie, způsob hlasování, oceněné umělce a
podobu slavnostního ceremoniálu. Ve zvláštní kapitole je proveden zběžný průzkum vlivu Ceny
Anděl pro oceněného umělce na prodejnost jeho alb. Krátce jsou v práci zmíněny ostatní
tuzemské odborné hudební ceny Apollo, Vinyla a Břitva a provedeno srovnání nominovaných
umělců v posledních ročnících ve vybrané kategorii. Závěr práce by měl shrnout veškeré
poznatky a výsledky analýz.
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1. Ceny Anděl
Po vzoru zahraničních hudebních cen vznikly v roce 1991 Ceny Anděl (tehdy pod
názvem Výroční československé hudební ceny) jako protipól k populárním cenám Český slavík,
kde o vítězích svým hlasováním rozhodovala veřejnost. Ve výročních hudebních Cenách Anděl
měla o vítězích rozhodovat odborná porota zvaná Akademie populární hudby, jejíž složení se v
průběhu let měnilo. V akademii působili zástupci celého hudebního průmyslu, od zástupců
vydavatelství a médií až po aktivní skladatele, jejichž procentuální zastoupení se v průběhu let
také proměňovalo. Za 23 let existence vystřídaly ceny několik názvů. Několik let se po vzoru
amerických Grammy Awards nazývaly Gramy, což po protestu z americké strany muselo být
změněno. Mezi lety 1997 - 2000 se ceny nazývaly ceny Akademie Populární hudby. Až od
ročníku 2001 se v názvu objevuje slovo “anděl”, které přetrvalo dodnes. Jako symbolická cena
byla k prvnímu ročníku vyrobena malá postava s čepicí, kterou v letech 1992-1995 nahradil
keramický gramofónek. Od ročníku 1996 je symbolem výročních hudebních cen pozlacená
postava anděla hrajícího na šalmaj navržená výtvarníkem Jaroslavem Rónou.1
Organizátorem prvních ročníků byla České televize (resp. Československá televize),
která ceny pořádala do roku 1994. V průběhu let se ceny několikrát přesouvaly z veřejnoprávní
televize na soukromou televizi Nova, až se nakonec ustálily na České televizi. Od ročníku 1995
převzala záštitu nad cenami Mezinárodní federace fonografického průmyslu (IFPI) pod vedením
Karla Knechtla. Z postu předsedy Akademie populární hudby ho v roce 1998 vystřídal Michal
Horáček, jenž cenám šéfoval až do roku 2001, kdy ho nahradil Martin Mařan a rok poté Karel
Kučera.2 V roce 2003 zakoupila licenci hudebních Cen Anděl společnost Petarda Production a.s.
Petra Šišky, který se tak stal prezidentem akademie. Společnost Petarda Production a.s. ceny
organizovala až do roku 2008, kdy její licenci odkoupila firma Lewron Music center s.r.o. Leška
Wronky. Wronka zůstává v čele akademie až k současnému poslednímu ročníku (2013). Hlavní
kategorie, způsob hlasování akademiků i podoba slavnostního ceremoniálu se měnily v průběhu
let. V následující kapitole je rozepsána stručná historie jednotlivých ročníků.
1
2

“O projektu,” staženo 10. května, 2015, http://cenyandel.cz/o-projektu/
Jaroslav Špulák,. Ušatec Gramofonek Anděl. 1.vyd. (Ostrava: Petarda production a.s., 2006), 84 str.
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1.2 Historie Cen Anděl

1. ročník (1991) – Výroční československé hudební ceny za rok 1991
Prvním předchůdcem Cen Anděl byly Výroční československé hudební ceny založené
dramaturgem Československé televize Radimem Smetanou a slovenským producentem Juliusem
Kinčekem. Vyhlašovatelem a hlavním organizátorem byla samotná Československá televize.
Hlavní cenou byla malá postava s čepicí od výtvarníka Vladimíra Kaše. V celkem osmi
kategoriích (zpěvák, zpěvačka, skupina, píseň, objev, album, producent roku a síň slávy) bylo v
každé z nich nominováno pět umělců.
Akademii populární hudby, která rozhodovala o vítězích v jednotlivých kategorií,
zastupovali členové různých médií i aktivní skladatelé. Akademie prvního ročníku sestávala z
celkem 160 členů. Slavnostní ceremoniál, jehož průběhem provázel rozhlasový moderátor
Martin Hrdinka, se uskutečnil v sále Eden v pražském Palladiu za přenosu Československé
televize. Hned první ročník poznamenaly pochybnosti ohledně výsledků hlasování akademie a
její možné zaujatosti, neboť producentem roku byl zvolen Julius Kinček, tedy samotný
organizátor cen.3
2. ročník (1992) - Gramy 1992
Výroční hudební ceny byly přejmenovány na Gramy po vzoru amerických Grammy
Awards. O hudební ceny v tomto ročníku se vzhledem k rozdělení Československa už neúčastnili
slovenští umělci. Symbolickou cenou pro vítěze se tentokrát staly keramické gramofónky opět
navržené výtvarníkem Vladimírem Kaše. Televizní přenos z Divadla ABC v Praze zajistila
znovu Česká televize. Konferenciérem večera byl znovu Martin Hrdinka, ke kterému se ale
tentokrát připojil i Miloš Pokorný. Rozrostl se i počet oceňovaných kategorií, Akademie
populární hudby v tomto roce rozhodovala v celkem třinácti z nich. Přibyly kategorie: videoklip
3

Jaroslav Špulák, “To Nejlepší pro Nejlepší? Aneb „Kterak se hudební ceny proměnily v Anděla“,” Rock and Pop, březen, 2003, str.
36.
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roku, obal roku, zvláštní cena, jazzová osobnost, osobnost folk a country. Moderátoři omylem
zapomněli vyhlásit kategorii jazzová osobnost, což nebylo opomenuto v dobovém tisku.4
3. ročník (1993) – Gramy 1993
Poprvé se na předávání českých hudebních cen objevili i zahraniční hosté, v tomto roce
jimi byli britští pop-rockoví Level 42 a německá eurodisková skupina Boney M. Ve čtrnácti
kategoriích (přibyla zvuková nahrávka) rozhodovalo 550 členů akademie. „Byli mezi nimi i
zástupci gramofonových firem, díky jejichž málo skrývané snaze uzmout pro sebe co nejvíce
ocenění vzala cenám na několik dalších let jakoukoliv prestiž,“5 napsal ke složení akademie
hudební publicista Jaroslav Špulák. Přímý přenos České televize moderoval opět Martin
Hrdinka.
4. ročník (1994) – Gramy 1994
Jednalo se o poslední ročník, jehož organizátorem byla Česká televize. Na ceremoniálu
znovu zahráli i zahraniční hosté, kterými byli britští rockeři Lightning Seeds, německá
eurodancová skupina Fun Factory a švédská popová kapela Yaki-Da. Místem konání
slavnostního vyhlášení, které opět moderoval Martin Hrdinka, se tentokrát stalo Hudební divadlo
v Karlíně v Praze.
5. ročník (1995) – Gramy 1995
V tomto ročníku převzala záštitu nad Gramy Mezinárodní federace fonografického
průmyslu (IFPI). Byli také odtajněni členové akademie populární hudby, která sestávala ze 106
akademiků. Veřejnost se poprvé dozvěděla rozložení sil v akademii, kde největší zastoupení
(40%) měli vydavatelé, zatímco jen po třiceti procentech zástupci médií a hudebníci (např. Lucie
Bílá, Karel Gott či Aleš Brichta). Večerem provázela populární moderátorská dvojice Miloš
Pokorný a Roman Ondrášek, známí z českého hudebního dua Těžkej Pokondr. Přímý přenos z
Kongresového sálu v Praze vysílala Česká televize.6
4

Jaroslav Špulák,. Ušatec Gramofonek Anděl. 1.vyd. (Ostrava: Petarda production a.s., 2006), 84 str.

5

Jaroslav Špulák, “To Nejlepší pro Nejlepší? Aneb „Kterak se hudební ceny proměnily v Anděla“,” Rock and Pop, březen, 2003, str.
36
6

Jaroslav Špulák,. Ušatec Gramofonek Anděl. 1.vyd. (Ostrava: Petarda production a.s., 2006), 84 str.
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6. ročník (1996) – Česká Gramy 1996
K tomuto ročníku přibyly žánrové ceny (Folk, Country, Taneční hudba, Alternativní
scéna, Jazz, Lidová a dechová hudba), které jsou od té doby vyhlašovány samostatně. Hlavní
cenou pro vítěze jednotlivých kategorií se nově stala pozlacená soška anděla hrajícího na šalmaj
výtvarníka Jaroslava Róny, která se zároveň stává symbolem těchto cen. Akademie, jež k tomuto
ročníku čítala na 164 členů, změnila pravidla. Aby mohli být umělci v daném ročníku vůbec
nominovaní, bylo zapotřebí, aby v témže roce také vydali album. Organizátoři si pro tento ročník
vybrali jako zahraničního hosta britského skladatele a performera Chrise Rea. Poprvé bylo
slavnostní předávání uspořádáno v pražské Lucerně, přičemž moderátorem večera se nově stal
Karel Šíp.
7. ročník (1997) – Ceny Hudební akademie 1997
Po protestech americké akademie Grammy Awards musel být opět změněn název
českých hudebních cen, protože se příliš podobal prestižním americkým cenám. Přímý přenos z
Lucerny poprvé zajišťovala TV Nova. V akademii, které již třetím rokem předsedal Karel
Knechtl, hlasovalo 181 členů z 268. Moderování ceremoniálu se zhostil Miroslav Žbirka.
8. ročník (1998) – Ceny Akademie populární hudby 1998
Tento ročník zaznamenal oproti předchozím hned několik znatelných změn. Zároveň je v
práci označen jako přelomový, neboť Michal Horáček vystřídal v čele akademie Karla Knechtla
a tradičních pět nominovaných umělců z každé kategorie bylo zúženo na pouhé tři nominace.
Změna potkala i systém hlasování, kdy akademie poprvé hlasovala přímo v sále během
ceremoniálu. Organizátoři měli tentokrát k dispozici velký finanční rozpočet, což umožnilo
přilákat věhlasné hosty: americkou rockovou skupinu R.E.M, popovou zpěvačku Cher a tenoristu
Andrea Bocelli. Přímý přenos z Veletržního paláce v Praze zajistila opět TV Nova, přičemž
moderování se ujal sám předseda akademie Michal Horáček.7

7

Jaroslav Špulák,. Ušatec Gramofonek Anděl. 1.vyd. (Ostrava: Petarda production a.s., 2006), 84 str.
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9. ročník (1999) – Ceny Akademie populární hudby 1999
Komerční TV Nova nebyla spokojena se sledovaností pořadu, a tak se hudební ceny
vrátily zpět na Českou televizi. Proměnou tentokrát prošly žánrové ceny, v rámci kterých dostala
každá kategorie svého vlastního předsedu. Ten měl za úkol oslovit odborníky v daném žánru,
aby se hlasování ujali. Žánrové ceny byly předány při oznámení nominací na ceny hlavní.
Zahraničními hosty se tento rok stali sopranistka Sarah Brightmanová, Dolores O´Riordanová ze
skupiny Cranberries a Sasha. Přímý přenos z Veletržního paláce moderovali Michal Horáček a
Lucie Bílá.
10. ročník (2000) – Ceny Akademie populární hudby 2000
V tomto roce hlasovalo 130 členů akademie, kterým předčasně na veřejnost unikl seznam
nominovaných umělců. Ceremoniál také poznamenala technická selhání hlasovacích zařízení,
která mohla ovlivnit výsledky.8 Zahraničními hosty tohoto ročníku byli velšská rocková skupina
Manic Street Preachers, britská kapela Morcheeba a zpěvák a skladatel Eros Ramazzotti. Přímý
přenos za konferování Pavla Anděla přenášela z Veletržního paláce opět Česká televize.
11. ročník (2001) – Anděl 2001
Odstupujícího Michala Horáčka vystřídal v čele akademie populární hudby Martin
Mařan. Výroční ceny se vrátily na televizi Nova, na což zareagovala skupina Kryštof
(nominovaná v pěti kategoriích) bojkotem slavnostního předávání. Žánrové ceny poznamenala
chyba ve vyhlášení vítěze v kategorii folk. Vítězem byla vyhlášena skupina Jablkoň, ačkoliv
nejvíce hlasů obdržela písničkářka Zuzana Navarová. Po tomto „skandálu“ odstoupil šéf
akademie Martin Mařan, který tak v čele vydržel pouhý rok. Přímý přenos z pražské Peagas
Areny moderoval Jiří Langmajer. Na akci bylo nově pro veřejnost k dispozici kolem dva tisíce
lístků v ceně od 390 do 660 korun.

8

Jaroslav Špulák, “To Nejlepší pro Nejlepší? Aneb „Kterak se hudební ceny proměnily v Anděla“,” Rock and Pop, březen, 2003,
str. 36.
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12. ročník (2002) – Anděl 2002
Novým předsedou akademie populární hudby se stal Karel Kučera z Mezinárodní
federace fonografického průmyslu (IFPI), který vrátil žánrové ceny zpět do programu hlavního
večera. Přenos z poloprázdné T-Mobile Areny v Praze, do které byla možnost pro veřejnost
zakoupit vstupenku, zajistila opět TV Nova. Moderování se originálním způsobem zhostila
trojice Čtvrtníček, Šteindler, Holubová, která často parodovala styl konferování předešlých
ročníků.
13. ročník (2003) – Anděl Allianz 2003
Jedná se o další ročník, který je v práci označován jako přelomový, protože se novým
majitelem licence hudebních cen se stala firma Petarda Production a.s. Změna postihla i
samotnou akademii, jejímž novým prezidentem se stal Petr Šiška. Ceny se vrátily na Českou
televizi. V rámci propagace cen byla pražská Národní třída v den ceremoniálu přejmenována na
Andělskou a v přilehlých klubech se konaly hudební akce se vstupem zdarma. V roce 2003 se
ceremoniál poprvé obešel bez zahraničního hosta. Moderování ceremoniálu v Kongresovém
centru se znovu ujal Miroslav Žbirka.
14.ročník (2004) – Anděl Allianz 2004
V roce 2004 výroční hudební ceny poprvé opustily pražskou metropoli a tentokrát byly
udíleny v Ostravě. Podobně jako v předchozím ročníku byla jako Andělská ulice pro tuto
příležitost přejmenována ostravská Stodolní, kde byl vstup na hudební akce opět zdarma.
Hlasovalo celkem 352 akademiků a přímý přenos opět zajistila Česká televize. Moderování se
tentokrát zhostilo hned několik moderátorů: Michal Horáček, Miroslav Žbirka, Pavel Anděl, Věra
Špinarová, Jiřím Macháček a Martin Hrdinka. 9

15. ročník (2005) – Anděl Allianz 2005
Slavnostní předávání výročních hudebních cen se vrátilo zpět do Prahy. Hlasování se
zúčastnilo celkem 352 akademiků. V den předávání bylo v rámci propagace hudebních cen v
9

Jaroslav Špulák,. Ušatec Gramofonek Anděl. 1.vyd. (Ostrava: Petarda production a.s., 2006), 84 str.
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patnácti klubech na hudební představení vstup zdarma. Moderování z pražského hotelu Hilton
bylo opět v režii Martina Hrdinky.10

16.ročník (2006) – Anděl Allianz 2006
Ceny se přesunuly do ostravské ČEZ Areny, do které byla možnost pro veřejnost
zakoupit vstupenku za 250 korun. Akademie vybírala tradičně ze tři nominovaných umělců v
patnácti kategoriích. Přímý přenos České televize moderoval zpěvák skupiny Kryštof Richard
Krajčo. Ceremoniál se opět obešel bez zahraničních hostů.
17. ročník (2007) – Anděl Allianz 2007
V pražské O2 Areně se odehrál tento ročník českých výročních hudebních cen, které byly
opět dostupné pro veřejnost. Konferování večera se opět ujal Richard Krajčo. Zahraničním
hostem byla německá skupina Marquess. Přímý přenos zajistila Česká televize. Žánrové ceny
byly předány o několik dní dříve a odvysílány na ČT 2.11
18. ročník (2008) – Ceny Anděl 2008
Poslední ročník, který je v práci označen za přelomový a je blíže zkoumán. Hudební ceny
Anděl změnily majitele. Novým vlastníkem licence se stává Lewron music center s.r.o., jemuž
šéfuje Lešek Wronka. Počet akademiků se zúžil na 150 členů a nově hlasování zajišťovalo IFPI.
Přímý přenos z pražského TOP Hotelu za moderování Richarda Krajča a Aleše Juchelky
přenášela Česká televize.12
13

10

Music server. Tisková zpráva [online]. c2005. poslední revize 26.12.2014 [cit 26.12.2014]
<http://musicserver.cz/clanek/13691/Pripravy-na-hlasovani-do-Andela-2005-vrcholi/?z=rss>
11
Ceny deska roku. Tisková zpráva [online]. c2007. poslední revize 26.12.2014 [cit
26.12.2014]<http://historie.cenydeskaroku.cz/hlasovani-akademiku-andel-allianz-2007/>
12
Petarda production. Tisková zpráva [online].c2008. poslední revize 26.12.2014 [cit 26.12.2014]<http://andel.petarda.cz/oficialnitiskova-zprava-ze-dne-25-11-2008/>
13
Lewron music. Tisková zpráva [online].c2008. poslední revize 26.12.2014 [cit
26.12.2014]<http://lewronmusic.cz/novinky/vyhlaseni-cen-deska-roku-a-andel-2008/>
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19. ročník (2009) – Ceny Anděl 2009
Tento ročník se znovu přesunul na obrazovky TV Nova. Moderátorkou slavnostního
ceremoniálu z pražské Incheba Areny byla Tereza Pergnerová. Tento ročník poznamenala
negativní vlna kritiky v médiích po vyřazení některých nominovaných umělců, kteří nemohli
nebo nechtěli vystoupit živě na slavnostním předávacím večeru. Po protestech organizátoři cen
Anděl vyřazené umělce do nominací vrátili. Nově se do nominací dostali i ti umělci, jejichž
vydavatelství nejsou členy IFPI a patří tak mezi tzv. nezávislé.14
20. ročník (2010) – Ceny Anděl 2010
Vedle tradičních osmi hlavních kategorií (Zpěvák, Zpěvačka, Skupina, Album, Skladba,
Objev, Videoklip a Síň slávy) se v rámci jubilejního 20. ročníku vyhlašovaly i ceny za dvacetiletí
(Zpěvák, Zpěvačka, Skupina, Album, Interpret dvacetiletí). V těchto kategoriích si hned tři ceny
odnesla skupina Lucie za album, skupinu a interpreta dvacetiletí. Přímý přenos z pražské Incheba
Areny, za konferování mladé moderátorské dvojce Ewa Farna a Tomáš Klus, přenášela Česká
televize.15
21. ročník (2011) – Ceny Anděl 2011
Hlasování akademie probíhalo tradičně dvoukolově. V prvním kole akademici navrhují
tři nominanty v každé kategorii a vlastní návrh v kategorii síň slávy. Druhé kolo probíhá živě v
sále během slavnostního večera. Hlasování jednotlivých akademiků bylo možné zpětně
zhlédnout na stránkách organizátorů cenyandel.cz. Potřetí za sebou se ceremoniál konal v
pražské Incheba Areně. Moderátorkou večera byla Marta Jandová a přímý přenos vysílala Česká
televize.16

14

Lewron Music. Tisková zpráva [online].c2009. poslední revize 26.12.2014 [cit 26.12.2014]<http://lewronmusic.cz/novinky/tiskovazprava-ceny-andel-2009/>
15
Ceny Anděl. Tisková zpráva [online].c2010. poslední revize 26.12.2014 [cit 26.12.2014]<http://www.cenyandel.cz/news/tiskovazprava-ze-dne-15-3-2010/>
16
Ceny Anděl. Tisková zpráva [online].c2011. poslední revize 26.12.2014 [cit
26.12.2014]<http://www.incheba.cz/cz/download/tk_ceny_andel.pdf>

20

22. ročník (2012) – Ceny Anděl 2012
Od tohoto ročníku byl zřízen Výbor Cen Anděl, který dostal za úkol vytipovat vhodné
kandidáty pro Akademii populární hudby. Do výboru byli jmenováni kromě hlavních
organizátorů zástupci největších českých médií (MF DNES, Blesk, Právo, Impuls, Tv Óčko).
Způsob hlasovaní i počet kategorií zůstal k tomuto ročníku stejný. Personálně obměněná
akademie populární hudby hlasovala opět dvoukolově. Organizátoři připravili k Cenám Anděl
nový design scény, na kterou bylo potřeba zhruba 35 tun vybavení. V krátkých klipech byli nově
během večera představeni vítězové žánrových cen, které byly rozdány o týden dříve v Paláci
Akropolis. Přímý přenos z Průmyslového Paláce za uvádění Leoše Mareše přenášela Česká
televize.17
23. ročník (2013) – Ceny Anděl 2013
Z organizačních důvodů byl slavnostní ceremoniál tohoto ročníku posunut místo
obvyklého března na květen. Změnil se také způsob hlasování akademiků v druhém kole.
Tentokrát akademici hlasovali elektronicky během měsíce dubna a ne přímo v sále. Hlasování
akademie bylo zveřejněno, jak je u posledních ročníků zvykem, na stránkách cenyandel.cz.
Průvodkyní slavnostního předávání byla určena slovenská moderátorka Adéla Banášová. Ceny
byly předány v Hudebním divadle Karlín za účasti kamer České televize.18

2. Jiné české odborné hudební ceny
České hudební ceny lze rozdělit do dvou kategorií: ceny popularity, kde hlasují přímo
diváci, a odborné ceny, kde o vítězích rozhoduje odborná porota. Nejznámější cenou popularity
je Český Slavík (v letech 1962 - 1991 známý jako Zlatý Slavík) udělovaný od roku 1996.19 Další
zavedené ceny popularity jsou například Óčko hudební ceny nebo anketa Žebřík. V této práci
blíže zmíníme ostatní odborné hudební ceny, které jsou charakterem podobné Cenám Anděl,
17

Ceny Anděl. Tisková zpráva [online].c2012. poslední revize 26.12.2014 [cit 26.12.2014]<http://www.cenyandel.cz/news/tiskovazprava-k-22-rocniku-udileni-cen-akademie-popularni-hudby-ceny-andel-2012/>
18
Ceny Anděl. Tisková zpráva [online].c.2014. poslední revize 26.12.2014 [cit 26.12.2
19

“Historie ankety,” staženo 5. května, 2015, http://www.ceskyslavikmattoni.cz/historie-ankety/cmsarticle/#.VVMPKPntmkp
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neboť o vítězích rozhoduje odborná porota. Jedná se o ceny Apollo, Vinyla a Břitva. Krátkou
pětiletou historii (1996-2001) měla například i cena hudební kritiky Žlutá Ponorka udělovaná
sdružením Periskop, mezi jehož členy se řadili například Vladimír Vlasák (MF DNES, Rock and
Pop) či Pavel Klusák (Týden, Respekt, Lidové noviny)20 Ceny Apollo a Vinyla vznikly podle
jejich organizátorů jako reakce na neuspokojivou situaci na poli českých odborných hudebních
cen.
Ceny Apollo
Poměrně mladou cenou, která vznikla jako alternativa k odborným hudebním cenám, jsou
ceny Apollo. Jejím zakladatelem jsou hudební novináři Marek Gregor, Pavel Kučera a Tomáš
Tenkrát. První cena Apollo byla předána za rok 2011 a kromě ceny umělec získává i finanční
odměnu (za rok 2013 to bylo šedesát tisíc korun). Ve více než osmdesátičlenné hudební porotě
působí kritici, hudební publicisté i hudební dramaturgové. Hlasování zajišťuje Občanské
sdružení české hudební kritiky. Organizátoři cen si dávají za cíl zvýšit povědomí o kvalitní české
hudbě.21
Ceny Vinyla
Další alternativou k českým odborným hudebním cenám, která vznikla z důvodů
nespokojenosti s těmito cenami, jsou ceny Vinyla. Hlavními zakladateli jsou Pavel Uretšléger a
Tomáš Gombíř z občanského sdružení Goliart. Organizátoři si vytyčili stejný cíl jako pořadatelé
cen Vinyla, tedy ocenit a zpopularizovat hudbu, která si to dle jejich mínění zaslouží. Čtyřčlenná
porota, která se každým rokem obměňuje, oceňuje umělce ve třech kategoriích: deska roku,
objev roku a počin roku.22
Ceny Břitva
Ceny Břitva jsou odborné hudební ceny zaměřené na rockovou hudbu a jejím příbuzným
žánrům (metal, punk, hardcore) udělované od roku 2002 až do současnosti. Hlasování obstarává

20
21
22

“Žlutá ponorka,” staženo 5.května, 2015, http://www.ok.cz/archatheatre/czech/archiv/zluta_ponorka_01.htm
Ceny Apollo. O cenách.[online].c2014. poslední revize 26.12.2014 [cit 26.12.2014]<http://www.cenyapollo.cz/ocenach>
Ceny Vinyla. O ceně. [online].c2014. poslední revize 26.12.2014 [cit 26.12.2014<http://vinyla.cz/o-cene>
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několik desítek hudebních publicistů zaměřených na rockovou scénu.23 Hlavním organizátorem
současných cen je hudební publicista Ladislav Oliva (Abyss, Vinyl Disk musick, Aardvark a
další).24 Ceny Břitva se udělují v celkem devíti kategoriích, které se v některých letech
proměňovaly. Hlavními stálými kategoriemi jsou: album roku, debut/objev roku, neřadové
album roku, singl roku/minialbum roku, koncert/ festival roku, medium roku. Nejčastějším
dosavadním místem konání bylo Brno.25

2.1 Porovnání vítězů posledních ročníků Cen Anděl, Apollo a Vinyla
Ve všech porotách těchto cen působí hudební publicisté. V cenách Apollo a Vinyla ji
tvoří dokonce výhradně. Ceny mají podle jejich organizátorů i podobný cíl, tedy zvýšit
povědomí o kvalitní české hudbě. Proto může být zajímavé porovnat vítěze i nominované
posledních ročníků těchto hudebních odborných cen. Zaměříme se na kategorii album roku,
které je jedinou společnou kategorií všech tří cen.
Nominovaná alba za rok 2012
Ceny Anděl: The Escapist (Boris Carloff ),Someone With A Slow Heartbeat ( Charlie Straight),
Inzerát (Kryštof)26
Ceny Apollo: The Escapist (Boris Carloff), Baromantika(Lenka Dusilová), Someone With a
Slow Heartbeat (Charlie Straight), Bílé včely (Květy), Deaf to the Call (The Prostitutes), Vlci u
dveří (Umakart), Soundtrack ke konci světa (Zrní)27
Ceny Vinyla: Soundtrack ke konci světa (Zrní), A forest affair (Please The Trees), Bílé včely
(Květy), Botanicula (DVA)28
Z tohoto výčtu lze zjistit, že žádné album se neobjevilo u všech tří odborných hudebních
cen. Shodným vítězem se stalo album The Escapist Borise Carloffa, které ale nebylo anin
23
24
25
26
27
28

Ceny Britva, staženo 10. května, 2015, http://cenybritva.cz/o-cene-britva/
Ladislav Oliva, staženo 10. května, 2015, http://www.abysszine.com/kontakty/?id=34
Ceny Britva, staženo 11. května, 2015, http://cenybritva.cz/o-cene-britva/
Nominace Ceny Anděl 2012, staženo 13. května, 2015, http://cenyandel.cz/nominace-ceny-andel-2012/
Apollo, staženo 13. května, 2015, http://www.cenyapollo.cz/Apollo2012
Rocnik 2012, staženo 13. května, 2015, http://vinyla.cz/vysledky/rocnik-2012

23

nominováno v Cenách Vinyla. K nominační shodě došlo v případě Charlie Straight, Zrní a Květů
vždy ve dvou cenách
Nominovaná alba za rok 2013
Ceny Anděl: Český kalendář (Michal Horáček), Idiot (Vladimir 518), Šero (Bratři Orffové). 29
Ceny Apollo: Maratonika (Dan Bárta & Illustratosphere), Šero (Bratři Orffové), Everest
(Houpací koně), Ve Tvý skříni (Ille), Radio (Kittchen), Under Quiet (Never Sol), Vážná hudba
(Prago Union)30
Ceny Vinyla: SEAT (Vložte kočku), Radio (Kittchen), IQ+1 - IQ+1, Everest (Houpací Koně).31
*vítězové jsou zvýrazněni tučně
Z tohoto seznamu můžeme vyčíst velkou různorodost. Za rok 2013 se opět neobjevila
deska, která by byla nominovaná ve všech cenách. Ke shodě u dvou pořadatelů došlo pouze v
případě alba Šero (Andělé, Apollo) a alb Radio a Everest (Vinyla, Apollo).
V případě Cen Anděl a Apollo vyhráli album roku stejní umělci (Šero - Bratrů Orffů). Cenu
Vinyla získalo album Seat, které nebylo ani nominováno u ostatních cen.
Z těchto přehledů můžeme usoudit, že Ceny Anděl a Apollo si jsou názorově blízké,
jelikož album roku získali stejní interpreti. Ceny Apollo, které vznikly na protest proti stavu
českých hudebních odborných cen a které se tak nepřímo vymezily proti Cenám Anděl,
paradoxně oceňují stejné umělce. Naopak Ceny Vinyla se svými nominacemi nejvíce liší od
ostatních dvou. Nutno podotknout, že Ceny Vinyla se podle slov jejich organizátorů snaží
zaměřovat na interprety na okraji zájmu médií. Jak pořadetelé Cen Vinyla definují, kteří umělci
jsou na okraji a kteří už za okrajem, je velkou neznámou.

29
30
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Nominace Ceny Anděl 2013, staženo 13. května, 2015, http://cenyandel.cz/nominace-ceny-andel-2013/
Apollo, staženo 13. května, 2015, http://www.cenyapollo.cz/Apollo2013
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3. Teoretický podklad práce
Zpravodajské hodnoty
Vzhledem k faktu, že se v práci budeme věnovat analýze a klasifikaci mediálních zpráv, je
důležité pochopit jakým způsobem média zprávy vybírají, kterým zprávám média přikládají větší váhu a
které jsou naopak pro ně nezajímavé. Tato mediální teorie nám pomůže pochopit, proč média informují o
dané události určitým způsobem, v případě této práce tedy o Cenách Anděl. Tento jev vysvětluje jedna ze
základních mediálních teorií tzv. News values, kterou jako první definoval Walter Lippman v roce 1922
ve své knize Public Opinion.32 Lippman určil vlastnosti, kterými musí zpráva disponovat, aby se vůbec
objevila v masových médiích.

Lippman definoval pět základních hodnot:
●

Jednoznačnost

●

Překvapení

●

Prostorová blízkost

●

Osobní zaujetí

●

Konflikt

Tuto teorii rozvedli v roce 1965 vědci Johan Galtung a Mari Holmboe Ruge ve svém výzkumu
publikovaném v Journal of Peace Research nazvaném The structure of Foreign News: The presentation of
the Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers. Vědci na příkladu čtyř norských
novin zkoumali, jakým způsobem se z události stává zpráva. Přestože se jednalo spíše o politické téma,
tato teorie je aplikovatelná na veškeré druhy zpráv, tedy například i na kulturní rubriky, kterým se naše
analýza bude věnovat nejvíce. Z výzkumu vzešlo 12 hodnot, které zvyšují atraktivnost události pro
zveřejnění v mainstreamovém tisku.

32

●

Frekvence

●

Jednoznačnost

●

Etnocentrismus

●

Souznění

Walter Lippman,. Public Opinion (New York, Harcourt, Brace and Co. , 1922.), s.234.
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●

Překvapení

●

Kontinuita

●

Variace

●

Vztah k elitním národům

●

Vztah k elitním osobám

●

Personalizace

●

Negativita

●

Práh pozornosti

33

V našem případě se bude mediální atraktivnost hudebních cen vázat především k následujícím
hodnotám: vztah k elitním osobám (veřejně známí hudebníci), kulturní blízkost (etnocentrismus),
negativita a případně i kontinuita. Lze proto říci, že zprávy o hudebních cenách mají dobré předpoklady,
aby jim byl věnován dostatečný prostor v masových médiích a bude je tedy možné následně analyzovat.

4. Metodologie
4.1 Kvantitativní obsahová analýza
Články, které splňují jednu z hodnot a které se v tisku objeví, budeme dále zkoumat v první řadě
pomocí kvantitativní obsahové analýzy, jejíž kritéria si následně definujeme. Předností kvantitativní
obsahové analýzy jsou zejména objektivita a nezávislost na výzkumníkovi, jelikož nedochází ke zkreslení
výsledku jeho subjektivním názorem.34
Techniku postupu při vytváření kvantitativní obsahové analýzy popisuje Denis McQuail v Úvodu
do teorie masové komunikace. McQuail postup rozděluje do několika kroků: například zvolit si vzorek
obsahu, jednotku analýzy (slovo, věta, oddíl), pomocí počítání frekvence zvolených jednotek obsahu
zmiňujících se o relevantních tématech umístit obsah do připraveného rámce a následně vyjádřit výsledky
jako celkovou skladbu vybraného vzorku obsahu podle frekvence výskytu hledaných referencí. 35

Nevýhodou kvantitativní obsahové analýzy je její čistě statistický charakter. Pro pochopení
složitějších názorových textů jsou její možnosti omezené. Kvantitativní analýza dokáže zpracovat velké
33

Johan Galtung a Mari Holmboe Ruge, „The Structure of Foreign News: The Presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crises
in Four Norwegian Newspapers,“ Journal of Peace Research 1 (1965): str. 65.
34
Miroslav Disman, Jak se vyrábí sociologická znalost (Praha: Karolinum, 2006), str. 169.
35

Denis McQuail, Úvod do teorie masové komunikace (Praha: Portál, 2009), str. 375.
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množství dat, potvrdit či vyvrátit předem stanovenou hypotézu, avšak nedokáže zjistit příčinu získaných
výsledků. Tam, kde končí možnosti kvantitativní obsahové analýzy, je možné použít buď kvalitativní
obsahovou analýzu nebo v našem případě hermeneutický přístup, který má sice nižší věděckou
hodnověrnost, ale je nezbytný pro pochopení subjektivních publicistických textů.
-

Hermeneutický přístup

Hermeneutika se zábývá správnou interpretací textů. Jean Grondin v Úvodu do
hermeneutiky definuje vztah hermeneutického přístupu ke zkoumanému dokumentu v několika
příkladech.
-

“Hermeneutický přístup předpokládá několikeré čtení celého dokumentu, dotváření jeho míst
nedourčenosti, hledání logických a věcných souvislostí.”

-

“Posuzování textu z různých pohledů je podstatou hermeneutické interpretace.“36

Hermeneutika nám tedy v této práci pomůže ke správnému výkladu textu a v následné aplikaci
kvantitativní obsahové analýzy.

4.2 Způsob analýzy
Struktura a způsob provádění analýzy má daný technologický postup.37 V první řadě se jedná o
stanovení výzkumné otázky, tedy tzv. hypotézy, kterou se následně pomocí kvantitativní obsahové
analýzy pokusíme vyvrátit, či potvrdit.
Dále je zapotřebí určit tzv. operacionalizaci, která stanoví metodiku pro zpracování dat.
Operacionalizace nám udává, jaké filtry, časový úsek atd. si vymezíme pro získání relevantních dat z
analyzovaných médií. Mezi další kroky patří provedení předběžné analýzy pro zjištění, kolik času celková
analýza zabere. Již v přípravě analýzy můžeme například dojít ke zjištění, že k provedení analýzy bychom
nenašli dostatečný počet relevantních dat, či naopak, že práce není v našich časových možnostech.
Poslední částí je samotný sběr dat, který se postupně zanáší do připravené kódovací tabulky. Následně se
výsledky výzkumu vyhodnotí.
36

Jean Grondin, Úvod do hermeneutiky, (Praha: OIKOYMENH, 1997), 247 s

37

Winfried Schulz, Helmut Scherer, Lutz Hagen, Irena Reifová, Jakub Končelík, Analýza
obsahu mediálních sdělení (Praha: Karolinum, 2004), str. 31.
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4.2.1 Výběr vzorku
K analýze mediálního obrazu Cen Anděl byla vybrána následující periodika: deníky
Mladá fronta DNES a Právo, týdeníky Respekt a Reflex, hudební měsíčník Rock and Pop. Dále
byly analyzovány zprávy hudebně zaměřených serverů Musicsite.cz a Musicserver.cz. Důvodem
tohoto výběru bylo zachytit reflexi Cen Anděl v co nejširším spektru tisku, tedy v celostátních
denících, společenských týdenících, ale i hudebně zaměřených médií. Při výběru periodik a
internetových serverů záměrně vynecháváme bulvární média. Předpokladem je, že v seriózním
tisku najdeme relevantní a především pravdivé informace, které naopak v případě bulvárního
tisku bývají velmi často zabarvené.38
Celostátní deníky Mladou frontu DNES a Právo jsme vybrali nejen vzhledem k faktu, že
se jedná o tzv. seriózní média, ale také protože patří po bulvárním Blesku k nejčtenějším
novinám na území České republiky.

* zdroj: http://www.mediaguru.cz/wp-content/uploads/2014/11/MP_ctenost_1.png

Stejná kritéria platí i v případě celospolečenských týdeníků. Pokud nebereme v potaz
časopisy bulvární, sportovní či pro ženy, jako nejčtenější zůstávají Reflex a Respekt,
následované magazíny Týden či Ekonom.

38

Jan Jirák a Graeme Burton, Úvod do studia médií (Brno: Barrister & Principal, 2001), str. 257
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* Zdroj: http://www.mediaguru.cz/wp-content/uploads/2014/05/Tydeniky1.png

Co se týká hudebních magazínů, dle posledních údajů z roku 2012 byl nejčtenějším
časopisem Rock and Pop s průměrnou čteností 59.000 čtenářů.39
V rámci internetových serverů byli zvoleny Musicsite.cz a Musicserver.cz. Prvně
jmenovaný je nejstarším českým hudebním portálu založeným již v roce 1996.40 Stejně tak i
Musicserver.cz patří mezi nejčtenější české hudební servery na internetu se 134.312 unikátních
návštěvníků za březen 2015.41

39
40
41

“Unie vydavatelů,” staženo 12. května, 2015, http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/mpr12tz04%20ro%C4%8Dn%C3%AD.pdf
“O music site,” staženo 12.května, 2015, http://www.musicsite.cz/cz/o-musicsite.html
“Reklama,” staženo 12. května, 2015, http://musicserver.cz/reklama/
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4.2.2 Časový úsek
V této práci byl časový úsek u deníků a odborně zaměřených serverů vymezen na období
1997-1998, 2002-2003, 2008-2009 a 2014. Tyto roky byly vybrány jako zlomové v rámci
existence Cen Anděl a tudíž mediálně nejpoutavější. V těchto ročnících docházelo ke změně
vlastníka licence a hlavního organizátora Cen Anděl. Postupně se na vedoucí pozici vystřídali
Karel Knechtl, Michal Horáček, Martin Mařan, Petr Šiška a Lešek Wronka. U týdeníků Reflex a
Respekt bylo časové omezení rozšířeno o všechny roky mezi 1997 a 2014 vzhledem k nízkému
počtu relevantních článků, což jsme si před samotnou analýzou ověřili a následně odpovídajícím
způsobem přizpůsobili.

4.2.3 Hlavní hypotéza
V úvodu je stanovena hypotéza o celkovém negativním mediálním obrazu cen Anděl v
daných médiích. Tento předpoklad se opírá o teorii zpravodajských hodnot, podle které je
negativní zpráva atraktivnější a má větší šanci se v médiích objevit. Dalším faktorem, který může
podporovat tuto hypotézu je subjektivní charakter oceňování umělců, kdy bez ohledu na
výsledek hlasování s ním bude určitá část společnosti nesouhlasit a kritizovat jej.

4.3 Operacionalizace
Články u tištěných medií jsme vyhledávali v mediálním archivu Newton Media Search42
pomocí kombinace vyhledávaných výrazů “Ceny Anděl”, “hudební ceny” a jejich variací. V
případě časopisu Rock and Pop a některých starších ročníků celostátních deníků jsme články
získávali i systematickým pročítáním v nedigitalizované formě v pražském Klementinu.
V této práci nás bude kromě frekvence výskytu zpráv zajímat především charakter
jednotlivých releventních článků, které se na téma hudebních Cen Anděl v tisku objeví. Budeme
proto zkoumat, zda se jedná o zprávu pozitivní, negativní nebo neutrální. Toto rozdělení si
42

Media search. Mediální archiv.[online].c2014. poslední revize 26.12.2014 [cit 26.12.2014] <mediasearch.newtonmedia.cz>
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pokusíme předem definovat, nicméně u publicistických textů se nelze vždy vyhnout určitému
subjektivnímu posouzení.
1. pozitivní zpráva - jedná se o články, ve kterých jsou zmíněny Ceny Anděl v kladném
světle, kdy autor textu například pochválí účinkující, moderátory, či akademiky . Spadají
sem také zprávy o vysoké sledovanosti, rozhovory s umělci, kteří si ceny váží apod.
2. Negativní zpráva - případ, kdy jsou Ceny Anděl zmíněny v negativním tónu. Příkladem
tak může být kritika špatných moderátorů, slabí účinkující, nesouhlas s rozhodnutími
akademie či malá sledovanost.
3. Neutrální zpráva - zprávy, které mají spíše zpravodajský charakter. Například oznámení
o nominovaných umělcích, místu a času konání nebo informace o plánovaných
vystupujících.
Počítáme také se situací, kdy jeden článek může obsahovat jak negativní tak pozitivní
informace. Pokud ani jedna ze stran nepřevažuje, zpráva je pak považována za neutrální.

5. Analýza relevantních mediálních zpráv ve vybraných médiích
5.1 Reflexe Cen Anděl v týdeníku Respekt
V rámci jednotlivých periodik je nutné upozornit na fakt, že takto úzce zaměřené texty
často píší stejní autoři, či velmi úzká skupina publicistů, což celkový obraz v rámci daného
periodika může částečně zkreslit. Texty, kde byly Ceny Anděl zmíněny jen okrajově (například
článek o hudebníkovi, ve kterém je okrajem uvedeno, že je držitelem ceny Anděl), nebyly
zařazeny do analyzovaného souboru.
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První zmínka o Cenách Anděl se objevuje v komentáři43 Andělé do podzemí nepatří
Tomáše Weisse v čísle 12/2004. V něm se autor zamýšlí nad otázkou, k čemu je cena Anděl
undergroundové kapele jako Esgmeq, která ani klasická CD nevydává. Podle něj tito
undergroundoví hudebníci sami po takovém ocenění ani netouží a doporučuje organizátorům
Andělů zaměřit se pouze na mainstream, kde podobná ocenění mají smysl.
Jaroslav Pašmik v článku z čísla 51/2005 Pop music už nesmrdí mapuje českou hudební
scénu. Pašmik v textu pozitivně hodnotí směr, jakým se česká populární hudba vydala. Jako
příklad uvádí výhru Anety Langerové v anketě Zlatý Slavík či vzestup kapel Chinaski a Kryštof
na úkor Olympicu. Ceny Anděl jsou v textu zmíněny jen okrajově v kontextu zviditelnění kapely
Kryštof, která na výročních hudebních cenách vystoupila s přelepenými ústy.
V čísle 15/2010 vychází v Respektu článek Pavla Turka Až padne Anděl. „Hudební ceny
v Česku čeká nevyhnutelná revoluce,“44 píše v úvodu Turek. Autor v textu srovnává hlavní Ceny
Anděl s její žánrovou odnoží. Podle Turka žánrové ceny fungují, protože zde hlasuje úzký okruh
odborníků, zatímco v hlavní soutěži je složení akademie pochybné. Za příklad dává Brit Awards,
kde většinu akademie tvoří činní umělci. V případě Cen Anděl tvoří většinu akademie lidé, kteří
hudbu prodávají a vnímají ji tak spíše jako zboží. V článku stručně shrnuje historii českých
hudebních cen a jmenuje skandály, které je provázely od jejich počátků. Zmiňuje například
zvolení producentem roku organizátora prvního ročníku hudebních cen Júliuse Kinčeka či
kontroverzní vystoupení regionální kapely Doga v ročnících 2004 a 2005, jejíž texty kapele psal
tehdejší majitel licence hudebních cen Petr Šiška. Pozitivně hodnotí vedení Cen Anděl Michalem
Horáčkem v letech 2000 a 2001, kde na cenách poprvé bez playbacku vystoupili američtí R.E.M.
Turek v textu chválí Horáčkův přístup v hledání kompromisu mezi obchodním úspěchem Cen
Anděl a jejich kvalitou. Jako nadčasové dále Turek označuje ustanovení úzké skupiny odborníků
akademie v žánrových cenách. Co se týká let následujících, autor píše o postupném úpadku
Andělů, kdy i někteří hudebníci (Tatabojs, Sunshine) odmítli na Andělech vystoupit vzhledem k
údajné “pokleslosti” cen, „Pokud se cenám Anděl nepodaří regenerace a akademický model

43

Barbora Osvaldová,. Zpravodajství a publicistika. In Zpravodajství v médiích ( Praha: Karolinum, 2005.) str. 14. “autorka zde
rozlišuje publicistké formy glosu, poznámku, reportáž, interview, fejeton, sloupek, články”.
44

Pavel Turek, “Až padne Anděl,” Respekt, 11. dubna, 2010, str. 54.
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skončí, nic není ztraceno. Bude to možná právě praxe ozkoušená při žánrových cenách, z níž
vzejde naděje na uměřenou, ale seriózní a přitažlivou českou anketu,“45 uzavírá článek Turek.
V textu z čísla 11/2011 Na návštěvě u Andělů popisuje jeho autor Jan Běťák cestu a
průběh natáčení oceněné kapely v žánrové kategorii cen Anděl. Běťák popisuje laxní přístup
organizátorů, negativní přístup zvukaře a stejně tak i neproplacenou cestu do Prahy. Z tohoto
textu vychází organizátoři žánrových cen velmi negativně.
V čísle 11/2012 vychází další komentář Pavla Turka Andělé v undergroundu. Turek v
textu opět kritizuje složení odborné akademie Cen Anděl. Používá srovnání s ostatními českými
hudebními cenami Apollo a Vinyla, které jsou sice považovány za alternativní, v jejích
akademiích figurují novináři největších českých deníků a časopisů (Lidové noviny, MF DNES,
Reflex, Respekt). Podle Turka se z akademie Cen Anděl vytratili právě tito novináři, kteří mají o
hudbě přehled a denně o ní píší. „Publicisté, již mají při mapování české hudby nejsilnější hlas,
musí jít cestou undergroundových cen“46 píše v textu Turek a označuje to za absurdní.
Pavel Turek v komentáři Andělský rozkol v čísle 21/2014 pozitivně hodnotí výsledky
hlasování i zlepšené složení akademie, která podle něj obsahuje „větší podíl lidí, kteří mají o
hudbě hlubší přehled.“ Negativně však hodnotí podobu slavnostního večera, který podle něj
názorně ukázal propast mezi hlavním proudem a alternativou. Turek v textu píše o „rozkolu mezi
tím, jakou hudbu si volí návštěvníci klubů i sociálních sítí, a tou, jakou si navykli pouštět
dramaturgové českého éteru.“. „Pokud by už příští ročníky přinesly střet těchto světů, nebyl by
důvod se na ně netěšit,“47 uzavírá jinak pozitivní komentář Turek.
V období 2004-2014 bylo publikováno celkem šest relevantních článků, pokud
pomineme texty, kde jsou Ceny Anděl zmíněny jen okrajově bez souvislosti s daným článkem. Z
těchto šesti textů tři články vyznívají pro Ceny Anděl negativně, proti jednomu pozitivnímu a
dvěma neutrálním. Většinovým autorem textů byl Pavel Turek, který ačkoliv v dílčích aspektech
ceny hodnotil pozitivně, celkový negativní tón nakonec výrazně převážil. Mediální pokrytí cen
Anděl v týdeníku Respekt můžeme označit za slabé a časově nesouměrné. Mezi lety 2005-2010
nejsou výroční hudební Ceny Anděl v týdeníku Respekt nijak reflektovány.
45
46
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Pavel Turek, “Až padne Anděl,” Respekt, 11. dubna, 2010, str. 54.
Pavel Turek, “Andělé v undergroundu,” Respekt, 11. března, 2011, str.70.
Pavel Turek, “Andělský rozkol,” Respekt, 25. května, 2014, str.66.
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5.2 Reflexe Cen Anděl v týdeníku Reflex
V čísle 19/2002 vychází v časopisu reflex rozhovor Milana Tesaře Mluvčí duše se
zpěvákem kapely Žáha Markem Hlavicou. Hlavním tématem rozhovoru jsou hudební ceny. Na
hypotetickou otázku, zda by bylo ctí pro kapelu Žáha vyhrát v kategorii objev roku, odpovídá
Hlavica neurčitě. „Firma investuje, chce vydělat a já pak nemám nárok zívat nad Andělem,“ říká
v rozhovoru Hlavica. Zpěvák zároveň konstatuje, že ho hudební ceny předávané v tehdejší
Paegas Areně (nynější Incheba Arena) nebavily. „Byla to nuda, Liška a Geislerová aspoň vnesli
smysl pro českou absurditu do show, která se tvářila zoufale americky,“48 říká Hlavica.
V krátkém komentáři Milana Tesaře z čísla 49/2003 Nemožný anděl autor hudební ceny
kritizuje. „Ani letošní předávání českých hudebních a prestižních cen Anděl mě nepřesvědčilo, že
je tu někdo schopen zprodukovat je na úrovni,“49 píše Tesař bez uvedení konkrétnějších důvodů
nespokojenosti. Vrcholem podle něj bylo předčasné prozrazení vítěze objevu roku na odpolední
zvukové zkoušce.
Tématem článku Kdo s kým a za koho? D. A. Rodrigueze v čísle 6/2005 je složení
odborné poroty, konkrétně v žánrové kategorii Dance a hip hop. Rodriguez v textu popisuje
složitou situaci ve vytvoření nezávislé akademie. Podle něho zde dochází ke střetům zájmů,
jelikož jedním ze členů poroty je například manažer nominované skupiny či její vydavatel. Podle
Rodrigueze je sestavení zcela nezávislé poroty v tak „malém rybníčku“ zcela nemožné.
V komentáři Jana Dědka Brit Awards 2006 v čísle 8/2006 jsou zmíněny české hudební
ceny jen okrajově. Dědek v textu oceňuje britské hudební ceny, že dokáží patřičně ocenit
populární umělce z minulosti, v tomto případě Paula Wellera. V kontextu tohoto ocenění jsou v
textu zmíněny i Ceny Anděl. „Nedovedu si představit, že bych při letošních cenách Anděl 2005
48
49

Milan Tesař, “Mluvčí duše,” Reflex, 6. května, 2002, str.66.
Milan Tesař, “Nemožný Anděl,” Reflex, 2. prosince, 2003, str.95.
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viděl někoho z mladých kapel či šéfů tuzemských poboček svíjet se v rytmu Vladimíra Mišíka,“50
píše v negativním tónu Dědek.
V čísle 18/2008 vychází v rámci článku Guláš revival komentář J. Kománkové k
výročním hudebním cenám. Podle Kománkové je čtyřnásobný zisk sošky anděla za posledních
sedm let pro kapelu Monkey Business znakem vyprázdněnosti české populární hudby. Podle
Kománkové se rok co rok opakují mezi vítězi stejná jména, za což podle Kománkové může
„myšlenková prázdnota“ akademiků populární hudby. Celý komentář je k cenám velmi kritický.
V čísle 12/2010 vychází glosa Karla Veselého Andělé na cestě do pekla. V něm se Karel
Veselý velmi kriticky vyjadřuje k českým hudebním cenám. Podle Veselého už v akademii
nezbyl nikdo, koho by mohl respektovat. Kritizuje i pořadatele za vyřazování nominovaných
umělců, kteří odmítli vystoupit v přímém přenosu. Podle Veselého můžou dokonce ceny uškodit
kapele Charlie Straight, která získala nejvíce nominaci. „Zatímco zahraniční ceny si zachovávají
jisté dekorum serióznosti, při těch našich se moderátoři pitvoří a na pódiu se producírují
sponzoři, jak jsme to viděli při posledních Českých lvech.“51 míní Veselý. V závěru textu označil
jako jediný pozitivní prvek žánrové ceny, které podle Veselého dávají cenám poslední důvod k
existenci.
V rámci článku Never more z čísla 13/2010 vycházejí k Cenám Anděl dvě glosy v
týdeníku Reflex. V prvním autor Petr Vizina ironicky oceňuje organizátora Andělů Leška
Wronku za upřímnost. Naráží tak na rozhovor, v němž Wronka označil žánrové ceny za
filantropii. „Nejde přece o kvalitu – Andělé nejsou žádná charita, panáčkové!“52 uzavírá
komentář s negativní narážkou Vizina. V druhém komentáři Jana Kománková deklaruje, že Češi
to „s jakýmikoliv cenami neumí“, když zmiňuje i filmovou cenu Českého lva. „Skupinky
spřátelených a znepřátelených lidiček na sebe pokřikují a pro samý hluk člověk neslyší ani
notu,“53 končí glosu Kománková a naznačuje tak nespokojenost s hudebními cenami.
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Ve stejnojmenném glosujícím textu Never more v čísle 8/2012 vychází komentář Pavla
Kučery, který kritizuje neúplný seznam vydaných alb za rok 2011 na webu Cen Anděl. Jmenuje
například kapely Čokovoko, Midi Lidi nebo Cartonnage, kteří na seznamu chybí. Podle Kučery
neobstojí ani argument, že seznam je pouze orientační.
Dalším kritickým textem je glosa Luďka Staňka Anděla pro R. A. Dvorského v čísle
9/2012. V něm autor kritizuje organizátory Cen Anděl za nominaci zpěvačky Tonyi Graves v
kategorii objev roku. Zpěvačka totiž už přes deset let zpívá s mnohokrát oceněnou skupinou
Monkey Business. Podle Staňka výroční hudební Ceny Anděl „balancují na hraně mezi tím, kdy
se jim chcete velmi smát a kdy nad nimi chcete usedavě plakat.“54
V čísle 11/2012 vychází komentář Anděl padl s moderátorem Milana Tesaře. Autor v
něm kritizuje pořadatelskou agenturu Lewron, která podle něj poněkolikáté v organizaci
hudebních cen selhala. Za velkou chybu označil zvolení Marty Jandové konferenciérkou, neboť
údajně postrádala přirozenost. Autor kritizuje i nekvalitní zvuk, který podle něj neodpovídal
popisku „sledujete pořad v HD.“ Autor za nejlepší momenty pořadu označil uvedení Václava
Neckáře do síně slávy či přirozené vystupování Tomáše Kluse. „Dokud nepotlačíme chuť
pobavit pod záminkou hudebních cen celý národ, budeme si vytahovat svá novinářská, kritická
trička na pořadu, který vůbec nikoho nebaví,“55 končí kritický text autor.
Poslední zmínka o výročních cenách se objevuje v rámci článku Never more v čísle
13/2013 v komentáři Pavla Kučery. V něm autor oceňuje vykročení Cen Anděl správným
směrem, avšak kritizuje výběr některých akademiků, konkrétně ředitelku hodonínského Rádia
Jih Janu Svobodovou, která za českou desku roku označila album Take Me Home britských One
Direction. „Never more všem, kdo se snaží mluvit do dění v oborech, o kterých evidentně nevědí
zhola nic,“56 uzavírá komentář Kučera.
V tomto periodiku bylo analyzováno dvanáct relevantních článků, což je dvojnásobný
počet oproti týdeníku Respekt. Z těchto dvanácti textů hned 11 vyznívá pro Ceny Anděl
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negativně. Je nutné podotknout, že v Reflexu nevyšla pro Ceny Anděl jediná pozitivní zpráva. V
období 2002-2013 nebyly Ceny Anděl vůbec probírány v následujících letech: 2004, 2007, 2009
a 2011. V tomto týdeníku bylo autorství relevantních článků více rozděleno. Na dvanácti textech
se podílelo sedm autorů, což je dostatečný počet pro určitou relevanci mediální reflexe Cen
Anděl v tomto periodiku.

5.3 Reflexe Cen Anděl v deníku Mladá fronta DNES
Jak již bylo řečeno v předchozích kapitolách, Mladá fronta DNES patří mezi nejčtenější
tuzemské celostátní deníky. Zaměření deníku můžeme označit za široké, jeho součástí je ale také
pravidelná kulturní rubrika. Z tohoto důvodu jsme předpokládali vysoký výskyt relevantních
článků k hudebním Cenám Anděl. Vzhledem k velkému počtu těchto textů byla provedena hlubší
analýza, která zároveň prostřednictvím mediálních zpráv mapuje vývoj hudebních Cen Anděl
jako takových. Prostor je věnován i nejvýraznějším umělcům v rámci hudebních cen, kteří se v
textech objevují. Analyzované období bylo v tomto případě vzhledem k četnosti relevantních
článků zúženo na přelomové ročníky (1997-1998, 2002-2003, 2007-2008 a 2013), kdy Ceny
Anděl měnili hlavní organizátory a s nimi i svou tvář. I v případě tohoto periodika se opakuje
jev, kdy podstatné texty v průběhu let pochází od stejných autorů. Osobní preference těchto
autorů proto mohou zkreslit výslednou mediální reflexi v daném periodiku. Na rozdíl od
společenských týdeníků Reflex a Respekt lze také počítat s pravděpodobněji větším výskytem
textů zpravodajského charakteru, které neponesou žádnou názorovou hodnotu. Pro přehlednost
jsou jednotlivé relevantní články k danému ročníku rozděleny do dvou časových etap - před a po
hlavním předávacím večeru.
Mediální obraz Cen Anděl v deníku Mladá fronta DNES v ročnících 1997-1998
Před předáváním hudebních cen za rok 1997
První zmínka o Cenách Anděl, tehdy pojmenovanými jako Výroční české hudební ceny,
se objevuje v článku Vladimíra Vlasáka ze dne 10.1.1998 Nominacím na výroční hudební ceny
nikdo výrazně nedominuje v rubrice kultura. Článek stručně informuje o datu a místu konání
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Výročních cen a nominovaných umělcích. Přináší také informace o nové kategorii hard and
heavy. Článek obsahuje krátkou citaci předsedy akademie populární hudby, která tehdy čítala na
270 členů: „Jednáme s televizí Nova o přímém přenosu.“57
Další relevantní článek téhož autora se objevuje v čísle ze dne 28.2.1998 pojmenovaný
Co okoukat z letošních Grammy. Autor dává za vzor tuzemským cenám americké Grammy
Awards. „Američané poučení z mnohých chyb přenos Grammy vcelku vybalancovali. Koncertní
vstupy se přirozeně slévaly dohromady s promluvami konferenciéra a předáváním cen, to vše
zredukované na střízlivou míru. Nikde se neprovalil strašlivý nevkus, hrozivý omyl nebo
obhroublé trapasy, které tak často destruují tuzemské ceremoniály,“58 píše Vlasák. Autor
naznačuje směr jakým se pořadatelé mohou vydat a kým se inspirovat.
Následující týden se v čísle z 5.3.1998 objevuje další článek o Výročních hudebních
cenách Ceremoniál výročních hudebních cen moderuje Žbirka. Článek zmiňuje moderátora
slavnostního večera a informuje o hlavních kategoriích. „Sobotní ceremoniál obsáhne pouze
prezentaci hlavních kategorií o nejlepšího zpěváka, zpěvačku, skupinu, či desku roku a síň
slávy.“59
Z těchto článků v deníku Mladá fronta DNES se dá usoudit, že ceny dostaly před
zahájením ceremoniálu 7. března dostačující prostor. Hned ve třech textech byly výroční hudební
ceny hlavním tématem. Výhradní autor článků Vladimír Vlasák dění před samotným
ceremoniálem nijak nekomentuje. Texty jsou zpravodajského charakteru. Tento jev se bude v
měsících před jednotlivými ročníky opakovat.
Po předávání cen za rok 1997
Hned tři články ze dne 9.3.1998 jsou věnovány předávání výročních cen. Jejich autorem
je opět Vladimír Vlasák. V prvním textu Výroční hudební ceny patřily Hůlkovi, skupině Buty a
Citové investici Vlasák informuje o oceněných umělcích: „Nejvíc cen nazývaných do loňska
Gramy, získali nakonec právě Buty, tvůrci projektu Citová investice a zpěvák Daniel Hůlka.
Hůlka- zpěvák, objev roku. Kapela Buty, která si zazpívala v Lucerně na playback, zvítězila také
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v žánrově kategorii poprock za nejlepší videoklip, píseň Krtek.“60 V článku se také objevuje
první kritika směrem k pořadatelům akce od oceněného režiséra za nejlepší klip Zdeňka
Suchého: „Dotkla se mě nedávná reakce předsedy Rady akademie Karla Knechtla, že Iva Bittová
odmítnutím ceny znehodnotila svou tvorbu. Považuji to za drzost. Tak jsem se taky pokusil
znehodnotit svou tvorbu.“61
V druhém článku Názory na akademii se různí Vlasák stručně charakterizuje složení
poroty, kterou tvoří podle pořadatelů zástupci všech složek hudebního průmyslu. Vlasák dále v
článku konstatuje: „Výsledky byly terčem mimořádně tvrdé kritiky, obviňující akademiky z
nedostatku rozhledu.“62 Z tohoto článku vyznívá negativní podtón, který vrhá špatné světlo na
celý ročník těchto cen.
Naopak v posledním článku k ročníku 1997 Žbirkovi ani jednou nespadl řemen Vlasák
chválí moderátora akce za vkusné provedení večerem. „Žbirka držel své vystoupení v civilní
rovině a nedělal z předávání žádnou velkou vědu. Ukázalo se, že nejlepším průvodcem je právě
člověk z branže, jenž všechny předávající i oceněné zná, umí anglicky a navíc je geneticky
vybaven jemnějším britským smyslem pro humor. Jak se říká, ani jednou nespadl řemen.“63
Vlasák v článku naopak vytknul ceremoniálu vystoupení hraná na playback, opakované poklony
sponzorům a žádné nové tváře z hudební scény. Jako největší omyl Vlasák označil vítěze objevu
roku, kterým se stal Daniel Hůlka. Vlasák píše: „Jak může být objevem roku Daniel Hůlka, který
se už loni stal hvězdou a pomalu střídá na trůnu Karla Gotta!?“64 Za viníka označil členy
akademie, kteří podle něj příliš žijí z minulosti. „Pokud něco nepohne lenivou většinu akademie
k zodpovědnějšímu přístupu, neměl by tento sbor být nazýván odborníky, ale laiky, kteří hlasují
jen podle svých vzdálených vzpomínek, strategických záměrů nebo momentálního prodeje
desek.“65
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Mediální obraz k ročníku 1997 v deníku Mladá fronta DNES se dá označit za
rozporuplný. Pro pořadatele je pozitivní, že deník o cenách informoval dostatečně jak před
udělováním, tak po něm. Polovina z šesti analyzovaných textů nesla pouze informační náboj. Ve
zbylých článcích se názor autora přikláněl spíše k negativnímu hodnocení.
Před předáváním hudebních cen za rok 1998
První relevantní článek Mladé fronty DNES Žánrové hudební ceny mají majitele, o ty
hlavní půjde v sobotu k tomuto ročníku se datuje ke dni 5.3.1999. Jeho autorem je opět Vladimír
Vlasák. Článek sumarizuje vítěze žánrových cen, které tradičně předchází hlavnímu večeru. Dále
se Vlasák zabývá výhradně hlavními kategoriemi. Mimo jiné zmiňuje také favority: „Skupiny
Lucie a Sexy Dancers jsou největšími favority tuzemských výročních hudebních cen, které budou
vyhlášeny v sobotu za účasti kamer TV Nova. Obě kapely spolu pomyslně soupeří nejen v
kategoriích skupina a deska roku, ale jsou nominovány rovněž na píseň roku – Lucie zde má
dokonce dva favority včetně hitu Medvídek. Sexy Dancers se navíc mohou stát objevem roku a
jejich zpěvák Dan Bárta nejlepším vokalistou.“66 Zároveň hovoří i o novince, kterou je hlasování
akademie populární hudby přímo v sále. V textu je citován předseda akademie, kterým byl v té
době nově Michal Horáček: „Odpadá tak tradiční otevírání obálek a stejně tradiční dotazy: Kdo
vlastně jsou ti akademici, jak se jejich hlasy počítají, kdo na to dohlíží a tak dále.“67 Horáček v
článku také poukazuje na nové složení poroty. „Akademie znovu pohlédla na jména těch, jimž
nabízí své členství. A tak se stalo, že některá jména se mezi akademiky neobjevují.“68 Tento krok
je pochopitelnou reakcí na kritiku rozhodování akademie z minulého ročníku. Organizátorům se
podařilo získat i některé kritiky dřívějších ročníků, například režiséra Zdeňka Suchého, který
minulý ročník odmítl převzít cenu za nejlepší videoklip. Na konci článku Vlasák zmiňuje, že na
předávání přijedou zahraniční světové hvězdy. Američtí R.E.M, Ital Andrea Bocelli a americká
diskohvězda Cher, což byla věc do té doby nevídaná a je s podivem, že Vlasák tento hlavní tahák
nezmiňuje hned v titulku. Celkově tento článek vyznívá pro výroční hudební ceny velmi
pozitivně. V první řadě je to dáno tím, že se organizátoři snaží napravit chyby z minulosti
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změnou složení odborné poroty, v té druhé přilákáním světových hudebních hvězd, které přidají
cenám na prestiži.
Následující den 6.3.1999 se objevuje na titulní straně článek Přijedou R.E.M, Bocelli a
Cher. Vlasák v něm píše: „Málokdy se slétne do Prahy tolik hvězd jako na dnešní ceremoniál ve
Veletržním paláci, při kterém budou předány české výroční hudební ceny za rok 98, dříve známé
jako gramy,“69 což pro kontext hudebních cen Anděl znamená zvýšenou mediální pozornost a
prestiž. Z téhož dne je i další článek Jediní R.E.M vystoupí naživo, který přibližuje nastavený
průběh večera. Tuzemské kapely budou opět vystupovat na playback. Podle pořadatelů je to
kvůli neodpovídajícím prostorům.Vlasák dále v článku představuje novinku, kterou je stereo
vysílání pro majitele v té době dražších přijímačů.
Stejně jako u předchozího ročníku jsou Andělům věnovány tři texty zpravodajského
charakteru, které čtenáře seznamují s nominovanými umělci, moderátory večera a
připravovanými zajímavými vystoupení.
Po předávání hudebních cen za rok 1998
V článku ze dne 8.3.1999 Názory na přímé hlasování o výročních hudebních cenách se
lišily popisuje Vlasák hlasování akademie, které probíhalo rovnou v sále. „Akademici byli takřka
izolováni od publika, které tvořilo asi patnáct set lidí dole pod nimi. Některá rozhodování na
galerii přerostla v malá dramata zvláště když šlo o jasně vyhraněnou konkurenci, například mezi
skupinami Lunetic, Sexy Dancers a Decline.“70 Jediným živým vystupující byli američtí R.E.M,
což pořadatel akce Michal Horáček v článku okomentoval následujícími slovy: „Chci se zasadit
o to, abychom příště připravili živý koncert, na kterém budou moci vystoupit všichni bez
výjimky.“71 V posledním odstavci Vlasák přináší ohlasy na živé hlasování přímo v sále. „Názory
na způsob hlasování se různily. „Je to napínavější,“ říkal jeden z akademiků. Jiní pozorovatelé
namítali, že publikum nebo průběh ceremoniálu může hlasování akademie ovlivnit, a byli by
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spíše pro návrat k obálkám.“72 Vlasák neměl k výsledkům hlasování akademie žádné výhrady,
což byla v dosavadních krátkých dějinách českých hudebních cen vzácnost.
Z téhož dne je i článek Nova skočila na lep slávě s nudou, jehož autorem je Mirka
Spáčilová. Jedná se tedy o první článek v tomto deníku, jehož autorem je někdo jiný než
Vladimír Vlasák. Spáčilová ceremoniál hodnotí z pohledu nezaujatého diváka a poukazuje na ne
příliš zábavné provedení večerem Michalem Horáčkem. „Průvodcem večera byl totiž v zákulisí
uznávaný člověk, ale pro diváky nezajímavý „antibavič“ se sklonem k sebestředným meditacím.
Nejenže své výstupy protahoval, ale ještě je brzdil, aby ukázal jazykové schopnosti,“73 píše
Spáčilová. Od chváleného moderátora Miroslava Žbirky z předchozího ročníku to byl tedy v
tomto směru pro pořadatele krok zpět.
Další podstatný článek ze stejného dne nese název Ceny nabraly správný kurs a Vlasák
se v něm pouští do hodnocení hudebních cen. Autor chválí Michala Horáčka jako hlavního
pořadatele akce. „Michal Horáček vychýlil kurs hudebních výročních cen od zmatených
nominací a estrádního panoptika k nadějnějšímu horizontu. Řadu dosud váhajících osobností i
kritiků si získal tím, když jim rozeslal dopisy a naslouchal jim.“74 Podle Vlasáka došlo v tomto
ročníku konečně k protnutí názoru lidí, kteří populární muziku šíří, vytváří nebo o ní píší. Vlasák
také chválí přínos zahraničních hvězdných hostů, a to zejména skupinu R.E.M. „Zvláště R.E.M,
kteří sobotní pořad uzavírali, se chovali naprosto přirozeně a na improvizované tiskovce se
snažili obrátit pozornost k vítězné Lucii.“75 Vlasák pozitivně hodnotí pořadatele za sehnání
dostatečného množství peněz, což bylo patrné i na vkusně vytvořené scéně. Drobnou výtku
Vlasák směřoval pouze k živému hlasování během ceremoniálu Podle něj jsou akademici příliš
ovlivnitelní atmosférou v sále. Posledním článkem, který se ohlíží za hudebními cenami za rok
1998, je text Lehčí cenu vyhrát než prodat ze dne 9.3.1999. Autorka Mirka Spáčilová v něm
opět podrobuje kritice moderátora večera Michala Horáčka. „Hudební ceny vtiskly mikrofon
šéfovi akademiků Michalu Horáčkovi, jenž z „bavičské“ profese nezná ani malou násobilku. Za
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takový nápad by v Los Angeles věšeli. Vědí totiž, že otrávený televizní divák by pak nešel do kina
ani na Titanic, kdyby mu Oscara strčili bez všech cirátů jen tak pod dveře“76
Pokud pomineme články informačního charakteru, v názorových textech opět převážil
negativní tón v poměru 2:1. Vladimír Vlasák, který ceny kladně hodnotil z pohledu obsahu se
názorově lišil od kolegyně Mirky Spáčilové, která hudební ceny Anděl jako televizní pořad
hodnotila negativně.
Mediální obraz cen Anděl v deníku Mladá fronta DNES v ročnících 2002-2003
Před předáváním hudebních cen za rok 2002
První odpovídající článek k Andělům za rok 2002 Favoritem Andělů jsou Support
Lesbiens se objevuje v Mladé frontě DNES 21.2.2003 a jeho autory jsou Klára Vlková a Jan
Kábrt. Článek shrnuje nominace v hlavních kategoriích, kterým se čtyřmi nominacemi vévodili
Support Lesbiens. V textu je zmíněn bojkot kapely Kryštof, která odmítla na Andělech vystoupit,
protože ceremoniál vysílala TV Nova. Autoři zmiňují fakt, že do volného prodeje půjde kolem
čtyř tisíc vstupenek, což by podle pořadatelů mělo zajistit živou atmosféru. V textu je popsána
také novinka, kterou je pro tento ročník kategorie Nejprodávanější deska roku. Změna se týkala i
žánrových cen, které se tentokrát objevily v hlavním večeru. Jsou to tyto kategorie: Album roku
za pop, rock, jazz & blues, folk & country a dance. Článek obsahuje podrobný výčet
nominovaných ve všech kategoriích. Dále text informuje o moderátorech večera, jimiž budou
Petr Čtvrtníček, Milan Šteindler a Eva Holubová. 77
Ze stejného dne je i rozhovor Jana Kábrta Hlavně ať všichni přijdou, říká Petr
Čtvrtníček s moderátorem slavnostního předávání výročních hudebních cen. V krátkém
rozhovoru je zmíněno živé vystoupení nominovaných. Čtvrtníček v rozhovoru jako hlavním
“tahák” označuje Support Lesbiens.78
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17.3.2003 je v Mladé frontě publikován článek Vladimíra Vlasáka Hudební Andělé
čekají na svého Duška. Článek obsahuje citace hlavního organizátora večera Františka Jandy.
“Většina anket je dnes mrtvá. Jestli se nám nepodaří oživit zájem o Anděly, můžeme to zabalit.
Předávání cen mohla být prima besídka pro lidi v hale, ale nebavilo to diváky u bedny. Přitom
oni jsou rozhodující, pro ně to děláme,”79 říká Janda. Podle Vlasáka si organizátoři od
moderátorské trojice slibují zábavné provedení večerem, což by mělo přitáhnout k obrazovkám
co nejvíce lidí. V článku se objevuje kritika předchozích ročníků, kdy ne vše fungovalo podle
plánu, jako například hlasovací zařízení nebo vlažné publikum v sále. „Loni, když Anděly
moderoval Jiří Langmajer, se zvedlo pět řad vipáků a šli na cigáro. To je přece strašný.
Moderátor potřebuje pomoc od lidí! Proto chceme pod pódiem živé publikum, čtyři tisíce
mladých lidí, které rozdráždí Supporti nebo Šteindler s Čtvrtníčkem. Bude tam atmosféra,”80
míní v textu pořadatel akce Janda. Atmosféru v sále považují organizátoři za klíčovou pro
upoutání pozornosti televizního diváka. „Když se atmosféra povede, je větší šance, že přeskočí
do bedny. Pokud se nepovede, je to stejně v háji,”81 říká Janda. Text nabízí také ohlédnutí za
minulými ročníky a nastiňuje budoucnost výročních hudebních cen. „Bylo fajn, když tu zpívala
Cher, ale tyhle doby jsou pryč. Pořadatelé přivezli Bocelliho nebo R.E.M. a utratili spoustu
milionů. Bylo to trochu proti pánubohu,”82 konstatuje v článku Janda a dodává, že pozvání
zahraničních hvězd není v plánu.
I v tomto případě je naplněna norma tří relevantních článků, které mimo jiné nastiňují
záměry a očekávání organizátorů. Ceny jsou v těchto textech prezentovány v neutrálním světle.
Po předávání hudebních cen za rok 2002
21.3.2003 dostávají hudební Ceny Anděl opět prostor v kulturní rubrice článkem
Skupinou roku jsou Support Lesbiens Vladimíra Vlasáka. Článek shrnuje vítěze hlavních
kategorií a informuje o zajímavých momentech ceremoniálu. „Nikdo nezískal více než dva
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Anděly - ceny Akademie populární hudby. Kapela Kryštof opět nepřišla.“83 Absence populární
kapely byla jedinou negativní kaňkou zmíněnou v tomto článku. Kapelou roku se podle
očekávání stali Support Lesbiens. Vlasák kladně hodnotí moderátorskou trojici, která provedení
večerem pojala netradičně. „Moderátoři Petr Čtvrtníček, Milan Šteindler a Eva Holubová
posunuli večer přenášený televizí Nova k ironii či ostrému absurdnímu humoru. Na scénu uvedli
smyšlenou postavu prezidenta akademie Zdeňka Dolejšího a parodovali snad všechny rituály,
které obvykle patří k vyhlašovacím ceremoniálům,“84 píše Vlasák. Absenci zahraničních hvězd,
které neodmyslitelně patřily k předchozím ročníkům, komentuje v článku předseda Akademie
Karel Kučera následovně: „Když udělujeme české ceny, měli bychom dát prostor našim
umělcům."85 Vlasák v textu hovoří o nové kategorii Nejprodávanější deska roku, kterou vyhrála
skupina Kabát. Neopakovala se chyba z předchozího ročníku, kdy v kategorii folk a country byla
cena udělena kvůli administrativní chybě kapele Jablkoň namísto Zuzany Navarové.

Text

obsahuje podrobný výčet vítězů všech hlavních kategorií.
O týden později, tedy 27.3.2003, vychází v Mladé frontě DNES komentář Ivana Šilera
Andělský večer 2003: Hudba na odstavné koleji. Šiler v článku kritizuje moderátorskou trojici,
která podle něj zastínila oceněné. Hudební publicista Šiler chválí citlivé hlasování akademie, jež
ocenila mladé umělce, kterými byli například Kateřina Winterová, Jan P. Muchow, Support
Lesbiens či Dušan Neuwerth. „Naskýtala se možnost zcela přirozeně představit tyto veřejně
méně známé, ale talentované osobnosti domácí hudební scény i publiku, jehož obzory nezřídka
končí u vysílacího schématu sterilních domácích rádií,“86 píše Šiler. Šiler negativně hodnotil
svérázný humor moderátorů, který je prý navíc podle něj vykradený ze scénáře alternativního
kabaretu Zlatá kozačka Samira Hausera. „Andělé totiž nepotřebují bujarou zábavu, ale více
fantazie. I proto by jim daleko lépe než snaha stále inovovat slušelo něco úplně jiného propagace české pop-music na úrovni,“87 uzavírá komentář Šiler.
Ve dvou textech různých autorů se střetávají dva odlišné názory. Vladimír Vlasák se ve
svém textu přiklání ke kladnému hodnocení hlavně díky moderátorské trojici. Opačný názor
83
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publikuje ve svém komentáři Ivan Šiler. Z tohoto pohledu není mediální reflexe k ročníku 2002
jednostranná.

Před předáváním hudebních cen za rok 2003
4.2.2004 vychází v Mladé frontě DNES rozhovor Andělé, to je výzva. Čeká nás moc
práce, říká organizátor Petr Šiška. Šiška v rozhovoru označil za prioritu dosažení co nejlepšího
zvuku jak v Kongresovém sále, kde se bude předávání výročních hudebních cen konat, tak
diváků u obrazovek. Jako hlavní hvězdu večera označil Jarka Nohavicu, který se jako host na
ceremoniálu měl určitě objevit. 88
Dalším relevantním článkem je text Vladimíra Vlasáka ze dne 5.3.2004 Andělé spojí
Kabát s Nohavicou. Vlasák píše o vystupujících, kteří během ceremoniálu vystoupí živě. Mimo
jiné se na pódiu objeví kapela Kryštof, která dříve Anděly bojkotovala kvůli televizi Nova.
Vrcholem večera by mělo podle Vlasáka být vystoupení kapely Kabát s Jarkem Nohavicou.
„Nebýt Andělů, možná by se nepotkali. Žánrově jsou odlišní. Těžko bych si dokázal představit, že
Jarek přijde na koncert Kabátu. Ale ono to seplo, porozuměli si. Jak říkal Nohavica, oba
pocházejí z regionu, kde mají blízko k uhlí,“89 komentuje v textu plánovaná vystoupení
organizátor Andělů Petr Šiška. Článek dále obsahuje anketu, kde čtenáři hlasují v hlavních
kategoriích zpěvák, zpěvačka a skupina roku.
19.3.2004 v článku Národní třída bude Andělská informuje Vlasák čtenáře o kulturní
akci v rámci pocty třináctých hudebních výročních cen konané v klubech na pražské Národní
třídě. Jedná se o několik hudebních vystoupení se vstupem zdarma.90
Opět se v Mladé frontě DNES objevují před slavnostním ceremoniálem tři texty, jejichž
hlavním tématem jsou Ceny Anděl. Texty stejně jako v případě předchozích ročníků seznamují
čtenáře s novinkami a změnami, které se vyhlašování týkají.
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Po předávání cen za rok 2003
22. března 2004 vychází článek Nohavica vkročil do andělské síně slávy, kde Vlasák již
tradičně po přímém přenosu bilancuje oceněné umělce a s odstupem komentuje dění na pódiu.
Nejvíce ocenění posbírala folková písničkářka Radůza, jež se však ceremoniálu kvůli nemoci
nezúčastnila. Vlasák v textu hovoří o všeobecné chvále, která se snesla na konferování Miroslava
Žbirky. Podle Vlasáka Žbirka vtipně komentoval dění na pódiu, přestože místy narážel na
chladné publikum. Vlasák víceméně chválí i pořadatele ceremoniálu, kteří podle něj dali
vyhlašování cen civilnější podobu. Jedinou výtku směřoval ke kvantitě udělených cen. Letos se
totiž udělovaly ještě menší sošky andělů za nejprodávanější alba. Podle Vlasáka se členové
akademie nemusí za výsledky hlasování stydět a za největší přínos považuje objevení folkové
písničkářky Radůzy. Článek opět obsahuje podrobný výčet všech oceněných umělců.91
V Mladé frontě DNES vychází jediný text, který se ohlíží za cenami Anděl pro rok 2003.
I přes drobnou negativní výtku naprosto převládá pozitivní hodnocení. Reflexi k tomuto ročníku
proto můžeme označit za kladnou.
Ročníky 2007 – 2008
Před předáváním hudebních cen za rok 2007
V článku Hudební Andělé budou v dubnu v Sazka Areně ze dne 30. srpna 2007
informuje Vlasák o místu a času konání výročních hudebních cen za rok 2007. Článek zmiňuje
možného zahraničního hosta. Jak konstatuje Vlasák, veřejnost si na slavnostní udělování
hudebních cen může od prosince zakoupit vstupenku.92 Podobného charakteru je i stručná zpráva
neznámého autora Andělé se stěhují do Sazka Areny ze dne 7. listopadu 2007, který čtenáře
pouze seznamuje s datem a místem konání.93
21. února 2008 vychází „nominační“ článek Vladimíra Vlasáka Andělé vyhlásili
nominace. Jako před každým ceremoniálem výročních hudebních cen píše Mladá fronta DNES o
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nominovaných umělcích. Nominacím v tomto ročníku vévodí skupina Monkey Business se
čtyřmi nominacemi. Po třech nominacích získaly kapely Tatabojs, Vypsaná fixa a Sunshine.
Vlasák čtenáře tradičně informuje i o plánovaných vystoupeních: „Atraktivnost hudebního
programu mají podtrhnout špičky domácího showbyznysu včetně Karla Gotta, Lucie Bílé, Anety
Langerové, Ewy Farné, kapel Chinaski, Čechomor, Wanastowi Vjecy nebo Kryštof.“94
Moderátorem večera bude frontman skupiny Kryštof Richard Krajčo. V článku nechybí
podrobný výčet všech nominovaných.
Velmi podobný je i článek Andělé s Krajčem i s Gottem ze dne 29. března 2008, jehož
autorkou je Kateřina Hejdová. Za hlavní “tahák” označuje autorka Karla Gotta, který na
Andělech vystoupí poprvé. Kapacita O2 areny, kde se bude ceremoniál konat je 7 000 lidí.
Autorka zároveň zmiňuje, že vstupenky jsou stále v prodeji a jejich cena se pohybuje od 200 do
250 korun. Článek jinak obsahuje stejné informace, které jsou obsažené v předchozím článku.95
Hned čtyři články jsou věnovány hudebním cenám před hlavním večerem. Překvapivě
ovšem nevychází žádný článek po jeho skončení, který by ceremoniál jakkoliv hodnotil. Zprávy
mají zpravodajský charakter a neobsahují subjektivní názor autora.

Před předáváním hudebních cen za rok 2008
První zmínka k výročním hudebním cenám za rok 2008 se v Mladé frontě objevuje 16.
ledna 2009 v článku Andělé i Deska roku zhubnou, jehož autorem je Jan Vedral, který vystřídal
dlouholetého hudebního publicistu Mladé fronty DNES Vladimíra Vlasáka. Vedral v článku píše
o změnách, které výroční hudební ceny potkaly. „Nový organizátor, méně kategorií,
zredukovaný počet akademiků, slavnostní předávání uzavřené pro veřejnost,“96 píše Vedral. V
článku je citován předchozí majitel cen Anděl Petr Šiška, který komentuje prodání licence:
„Dostali jsme se do střetu zájmů, protože se podílíme na vydávání desek Jarka Nohavici a to je
proti stanovám.“97 Dochází i ke změně místa konání. O2 arenu střídá pražský Top hotel a
slavnostní předávání mohou naživo znovu vidět jen pozvaní hosté. Nový hlavní organizátor
94
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výročních hudebních cen Lešek Wronka si dává za cíl přiblížit cenám MTV hlavně co se týče
dynamiky přenosu. Článek obsahuje odkaz na internetovou verzi deníku, kde je podrobný výčet
nominovaných.
V článku Jiřího Smetany Výběrčí stamilionů někam zmizeli ze dne 22. ledna 2009 jsou
zmiňovány hudební ceny v negativním kontextu. Jednoho ze sponzorů cen Martina Žouželku,
jehož firma nabízela „zázračné“ zhodnocení peněz, hledá policie pro podezření z podvodu.98
Kriticky se v komentáři Jak zabít hudební ceny? Andělem ze dne 16. března 2009
vyjadřuje Jan Vedral k předávání žánrových cen, které se tradičně konají před hlavním
ceremoniálem stranou zájmu médií. Vedral v textu kritizuje nepřipraveného moderátora Pavla
Anděla, který podle něj „místy ani nevěděl, kdo z nominovaných přišel do studia, a dokonce ani
jaké ceny vlastně vyhlašuje.“99 Podle Vedrala se noví organizátoři výročních hudebních cen v
čele s Leškem Wronkou nemohli uvést hůře. „Proč večer, který má oslavovat českou hudbu,
vypadá tak, že Anděl s Wronkou svým ignorantstvím urážejí muzikanty?“100 uzavírá článek
Vedral.
19.3.2009 vychází v Mladé frontě DNES rozhovor s organizátorem ceremoniálu Leškem
Wronkou Tata Bojs ceny kritizují, sami sledovanost neměli. Hlavním tématem rozhovoru je
bojkot kapely Tata Bojs, která se rozhodla předávání hudebních cen nezúčastnit. Jejich postoji
Wronka nerozumí. „Je to jejich věc, ale já se jim popravdě trošku divím. V Americe přece
Coldplay také neřeší, jestli je na předávání Britney Spearsová. Je to, jako by si nevážili
hlasování akademiků,“101 říká Wronka.
Za hlavní vrchol večera označil v rozhovoru Wronka vystoupení Dary Rolins a Jany
Kratochvílové. Podle jeho slov chce ceremoniál pojmout jako velký večírek. Wronka by za
úspěch považoval sledovanost mezi 600 a 900 tisíci lidí.
21. března 2009 vychází v Mladé frontě DNES další rozhovor na téma výročních
hudebních Cen Anděl, tentokrát s hudebníkem a moderátorem slavnostního ceremoniálu
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Richardem Krajčem Pliváním po sobě nic nezměníme. V rozhovoru Krajčo hovoří o Cenách
Anděl jako o příležitosti pro diváky poznat novou hudbu. Jako příjemné překvapení označil
například kapelu Toxique. V rozhovoru Krajčo poukazuje na neustálou palbu negativní kritiky,
která se na veškeré hudební ceny snáší (Andělé, Slavíci, Ceny časopisu Filtr a Žebřík), na rozdíl
například od divadelních cen Thálie. Podle Krajča by se hudebníci místo kritiky měli sami snažit
cenám Anděl pomoci aktivní účastí.102
Několik publicisticky různorodých textů je věnováno Andělům. Z pěti relevantních textů
vrhá negativní světlo na ceny Anděl zejména zpráva o trestném stíhání jednoho z hlavních
sponzorů výročních hudebních cen.

Po předávání hudebních cen za rok 2008
V komentáři Andělé znovu létali nízko ze dne 23.3.2009 se jeho autor Jan Vedral ohlíží
za slavnostním ceremoniálem předávání výročních hudebních cen za rok 2008. Nepovedený
úvod, který měl „úroveň školní besídky“, trapné rozhovory se sponzory, kontroverzní volba
moderátora, který měl zároveň nejvíc nominací či protěžování Ewy Farné. Tyto záležitosti
vyjmenovává jako negativa v textu opět Jan Vedral. Naopak kladně hodnotí hudební složku
večera. Za „světové“ označil vystoupení Dary Rolins s raperkou Gail Gotti a kapelu Toxique,
která byla podle Vedrala podpořena dobře řešeným pódiem a výborným zvukem do sálu.
„Andělé ve Wronkově režii vzlétli trochu výš. Ale pořád ještě lítají nízko.“103 míní v závěru textu
Vedral.
V Mladé frontě DNES byl znovu věnován prostor jen jednomu textu pro hodnocení Cen
Anděl. V něm jeho autor Jan Vedral hodnotí ročník 2008 spíše negativně.

102

Jan vedral, “Pliváním po sobě nic nezměníme,” MF Dnes, 21. března, 2009, staženo 1. ledna, 2015,
http://kultura.idnes.cz/plivanim-po-sobe-nic-nezmenime-rika-moderator-andelu-krajco-p4w/andel.aspx?c=A090321_113040_andel_jaz
103

Jan Vedral, “Andělé znovu létali nízko,” MF DNES, 23.března, 2009, str.9.

50

Před předáváním hudebních cen za rok 2013
V článku Andělé zruší hlasování v přímém přenosu ze dne 20.ledna 2014 Jan Vedral
informuje o novinkách k nadcházejícímu ročníku Cen Anděl. Jednou z nich je zrušení hlasování
akademie přímo v sále. Má se tak dít s předstihem elektronickou formou. Vedral v textu
informuje, že průběh večera a moderátor zatím nejsou známy.104
5. února 2014 ve zprávě Hudební Andělé se rozlétnou jindy. Od března až do května
informuje Mladá fronta DNES o změně data a místa konání. Místo tradičního března se
ceremoniál odehraje v květnu a z Průmyslového paláce se přesunou do divadla Karlín. Průvodce
večera a vystupující nejsou stále známy, píše autor textu Jan Vedral.
V rozhovoru Pořadatel slibuje, že Andělé budou zase show ze dne 13.5.2014 s
organizátorem Andělů Leškem Wronkou je hlavním tématem podoba slavnostního předávání
cen. „Na výpravě jsme nešetřili, naším cílem je zachovat Anděly i jako show,“105 říká v
rozhovoru Wronka. Čtenáři se z rozhovoru dozvěděli jména moderátorů, jimiž budou Adéla
Banášová a Jiří Škorpík. Šanci vystoupit na slavnostním večeru dostali všichni nominovaní v
hlavních kategorií, říká Wronka. Vedle zavedených hudebníků jako Dan Bárta, Jana Kirschner,
Tomáš Klus a Anna K. dostanou prostor méně známá jména Never Sol a Lenny.
V průběhu let neměnný minimální počet tří relevantních textů před udílením výročních
hudebních cen je naplněn i v posledním dosavadním ročníku za rok 2013. V textech převládá
zpravodajský aspekt.

Po předávání hudebních cen za rok 2013
14. května 2014 vychází rekapitulující článek Ceny Anděl ovládli Bratři Orffové. Sošku
mají i Bárta a Dusilová, jehož autorem je Václav Hnátek. Hnátek v textu informuje o vítězích
jednotlivých kategorií a s odstupem popisuje dění na pódiu. Zpěváky roku se stali Dan Bárta a
Lenka Dusilová. Do síně slávy byl uveden Petr Hapka. Jedinou negativní výtku směřoval autor
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článku k viditelným prázdným místům v sále a vypadávajícím mikrofonům. „Scéna v divadle
byla pojatá poměrně velkolepě, hrálo se naživo a mikrofony občas dělaly neplechu,“ píše
Hnátek. Výsledky hlasování akademie populární hudby Hnátek v textu nijak nekomentuje. 106
Opět jediný text jako u posledních analyzovaných ročníků, který se ohlíží za proběhlým
ročníkem. Text má spíše pro deník typický zpravodajský charakter a jeho autor se hodnocení
zdržuje. Z celkových čtyř článků k tomuto ročníku je většina neutrálního charakteru.

Shrnutí mediálního obrazu v deníku Mladá fronta DNES ve vybraných ročnících
Ve zkoumaném období 1997-1998, 2002-2003, 2008-2009 a 2013 vyšlo v Mladé frontě
DNES celkem 37 relevantních textů. Z toho článků, které obsahovaly subjektivní názor autora,
bylo jedenáct. Sedm z těchto jedenácti článků informuje o cenách Anděl v negativním světle, což
podporuje úvodní hypotézu o negativní reflexi Cen Anděl v médiích. Celkově se dá konstatovat,
že Mladá fronta DNES věnovala Cenám Anděl značný prostor. Ke každému ročníku vyšly
alespoň tři relevantní texty. Nejvíce jich bylo publikováno k ročníku 1998. Je důvodné
předpokládat, že tento zvýšený zájem médií k tomuto ročníku byl zapříčiněn přítomností
věhlasných zahraničních hostů. Možná překvapivě vycházelo více článků k daným ročníkům
před slavnostním předáváním Cen Anděl než po něm. Již proběhlý ceremoniál by měl logicky
nabídnout větší prostor ke komentářům a hodnocením výsledků jednotlivých kategorií.

5.4 Reflexe v deníku Právo
Deník Právo byl zvolen jako alternativa k deníku Mladá fronta DNES k zachycení co
nejvěrnější reflexe Cen Anděl v celostátních denících. Vzhledem k velmi podobnému charakteru
relevantních textů jako v případě Mladé fronty DNES, byly k podrobné analýze upřednostněny
jen ty články, které nesou názor autora. V této kapitole tedy probereme pouze články
publicistého ražení.
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10. března 1998 vychází komentář Jaroslava Rudiše Hudebním cenám chybí čerstvý vítr,
který hodnotí předávání hudebních cen za rok 1997. Rudiš v textu kritizuje složení akademie.
„Porota trpí nedostatkem rozhledu. Jak jinak si lze vysvětlit fakt, že v kategorii objevu roku,
sledované pečlivě v celém světě, zvítězil již ostrílený a médii notně provařený Daniel Hůlka a
mezi nominovanými se objevili Alias, složení ze jmen renomovaných českých rockerů nebo
zpívající herečka Kateřina Brožová.“107 píše Rudiš. Podle Rudiše chybí v akademii například
zástupci malých firem, které se více věnují hledání nových tváří. „Naše hudební ceny sotva
získají respekt, pokud se nad nimi alespoň rámcově neshodnou kritici, kteří nad jejich obsahem
tak hořekují a mnozí raději předem pošlou hlas do koše, tak prodejci a další lidé z hudební
branže,“108 kriticky uzavírá článek Rudiš.
V článku ze dne 22. března 2003 Andělé 2002 našli své držitele a zvedli hlavu komentuje
slavnostní předávání Jaroslav Špulák. „Důležitý večer pro další existenci Andělů obstál,“109 píše
v textu Špulák. Pozitivně hodnotí konferování večera moderátorskou trojicí Čtvrtníček,
Šteindler, Holubová, kteří podle Špuláka akci rozpohybovali. Špulák označuje za překvapující
vítězství Kateřiny Winterové v kategorii zpěvačka roku, ale ve zbytku textu kromě vyjmenování
vítězů výsledky hlasování akademie v textu nijak nehodnotí.
V krátké zprávě ze dne 25. března 2003 Výroční ceny moc nelákaly neznámého autora se
uvádí statistiky sledovanosti slavnostního ceremoniálu na TV Nova. Hudební ceny sledovalo
23% diváků (necelých 900 tisíc diváků).110
18.3.2009 vychází komentář Jaroslava Špuláka Chceme vůbec hudební ceny? Špulák v
textu kritizuje bojkot kapely Tatabojs, která se rozhodla předávání hudební cen nezúčastnit,
protože si myslí, že úroveň cen upadá. Špulák v textu obhajuje organizátory cen, kteří potřebují
peníze od sponzorů, aby se ceny mohly vůbec konat. Sponzoři na oplátku potřebují sledovanost,
kterou dokáží zajistit zavedení populární umělci, píše Špulák. „Tím, že se Tata Bojs ceremoniálu
nezúčastní, nic nevyřeší a ničemu nepomohou,“111 uzavírá komentář Špulák.
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Slavnostní předávání za rok 2008 shrnuje Jaroslav Špulák v článku Kryštof vyhrál
dvakrát, jiní jednou ze dne 23. března 2009. Špulák v textu negativně hodnotí fakt, že na
slavnostním ceremoniálu chyběla z různých důvodů řada oceněných umělců (Tata bojs, Jarek
Nohavica, Kabát, Dan Bárta). Špulák v článku shrnuje vítěze hlasování odborné poroty, kde
nejvíce oceněnou se stala skupina Kryštof. Výsledky hlasování odborné poroty v textu Špulák
nehodnotí.112
V článku Marný boj Andělů o prestiž ze dne 22. března 2010 informuje jeho autor
Jaroslav Špulák o kauze, kde původně nominovaní umělci, kteří na ceremoniálu nemohli nebo
nechtěli vystoupit, byli z nominací organizátory vyřazeni. Špulák v textu tento fakt hodnotí
negativně. Podle něj tímto výroční ceny ztrácí prestiž.113
Jaroslav Špulák rekapituluje ceny Anděl za rok 2012 v článku Dva Andělé pro Kryštof,
Bobek do Síně slávy z 18. března 2013. Špulák v textu pozitivně hodnotí složení poroty. V
akademii podle něj „jsou pouze fundovaní lidé z hudební branže, kteří scénu sledují
průběžně.“114 Tomu odpovídalo i hlasování, které podle Špuláka reflektovalo dění na hudební
scéně a představilo pár nových jmen. Špulák v textu chválí scénu Martina Hrušky, která podle
něj byla „funkční a povedená“. Slavnostní ceremoniál měl podle Špuláka spád a vyvaroval se i
veškerých trapasů. Jedinou výtku v textu směřoval Špulák ke konferenciérovi večera Leoši
Marešovi, který prý příliš odkláněl pozornost od hudby na sebe sama.
Pouze krátkým článkem shrnuje vítěze za rok 2013 Jaroslav Špulák v textu Ceny Anděl:
dvakrát Bratři Orffové, úspěch Dana Bárty ze dne 15.5.2014. Špulák v textu stručně
vyjmenovává vítěze hlavních kategorií. V tomto ročníku získala nejvíce sošek Andělů kapela
Bratří Orffů za album a skupinu roku. Text obsahuje vyjádření organizátora cen Anděl Leška
Wronky, který vysvětluje změnu místa a času konání. Andělé se v tomto roce konali v divadle
Karlín v květnu místo obvyklého března. Špulák v textu nijak nehodnotí výsledky hlasování
akademie, či podobu slavnostního předávání cen. 115
Z celkového počtu osmi analyzovaných textů byly tři jednoznačně pozitivní a tři
jednoznačně negativní. Ostatní se dají označit jako neutrální. Téměř výhradním autorem textů
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byl Jaroslav Špulák, který je podepsaný pod sedmi z nich. Výsledná reflexe cen Anděl v deníku
Právo je tak zkreslena autorovou osobní preferencí.

5.5 Reflexe Cen Anděl v měsíčníku Rock and Pop
Měsíčník Rock and Pop se označuje jako prestižní hudební časopis. Jeho historie sahá až
do roku 1990.116 Vzhledem k časové náročnosti vyhledávání relevantních článků v měsíčníku
Rock and Pop, který byl k dispozici pouze v nezdigitalizované podobě v pražském Klementinu,
byl výběr časově omezen na ročníky 1997-1998 a 2002-2003.
V čísle 2/172 časopisu Rock and Pop je věnován výročním hudebním cenám text Okénko
do kraje přátel Pop Music aneb jak to maj´ ty druhý, jehož autory jsou Radek Diestler a Marek
Kukla. V prvním odstavci je rozebráno a podrobeno kritice složení akademie populární hudby.
Autoři poukazují na nevyvážené složení poroty jednotlivých oborů hudebního průmyslu a
absenci zástupců menších vydavatelství. Podle autorů článku by akademie měla obsahovat i
zástupce klubů, nahrávacích studií a producentů. V další pasáži autoři kritizují neprůhlednost
průběhu hlasování a nezveřejňování výsledků jednotlivých kategorií. Kritiku si podle autorů
zaslouží i orientační seznam nových alb, který obsahuje různé ´best of´ výběry, reklamní alba
(např. Supermarketu Pronto), či album Posádkové hudby Pražského hradu s názvem Vivat Fučík.
V posledním odstavci autoři kritizují samotné nominace zejména nominování Dády Patrasové v
kategorii zpěvačka roku nebo zařazení mainstreamové kapely Chinaski do kategorie ´alternativní
scéna´. Podle autorů, akademie populární hudby neví, co to alternativa je. V závěru článku se
autoři přiklánějí k šéfredaktorovi Rock and Pop, který na stránkách Reflexu doporučoval
Akademii populární hudby „zavřít krám a zabalit to“.117
V článku To Nejlepší pro Nejlepší? Aneb „Kterak se hudební ceny proměnily v Anděla“
mapuje jeho autor Jaroslav Špulák historii výročních hudebních cen od jejich vzniku v roce 1991
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do roku 2001. U každého ročníku jsou vypsáni vítězové hlavních kategorií a ke každému ročníku
je přidána zajímavost, či stručná charakteristika daného ročníku.118
V článku Žánrové cen Anděl 2003 Jaroslava Špuláka v čísle 3/244 časopisu Rock and
Pop jsou hlavním tématem žánrové ceny. Špulák v textu stručně shrnuje historii žánrových cen a
poukazuje na nezájem médií o tuto vedlejší kategorii výročních hudebních cen. Špulák
poukazuje na fakt, že z menších vydavatelstvích se mezi hlavní kategorie probojovalo s dvěmi
nominacemi jen Indies Records se zpěvačkou Radůzou. Článek obsahuje podrobný výčet
nominovaných hlavních i žanrových kategorií.119
V daném období vyšly pouze tři relevantní články, z toho jeden jednoznačně negativní a
dva neutrální. Na tak malém vzorku nejde určit směrodatná mediální reflexe. Zajímavé je
prolínání stejných autorů v jednotlivých periodikách, v tomto případě Jaroslava Špuláka, který
publikuje i v deníku Právo.

5.6 Reflexe Cen Anděl na serveru Musicsite.cz
Server Musicsite.cz je nejstarším hudebně zaměřeným serverem. Tyto úzce zaměřené
hudební stránky by teoreticky měly být vhodnou platformou pro hodnocení, komentování
nejprestižnějších českých odborných hudebních cen.120 Relevantní články byly vyhledávány
přímo na stránkách Musicsite.cz zadáním kombinací dotazů „Ceny Anděl“, „hudební ceny“.
O samotných hudebních Cenách Anděl bylo nalezeno osm článků. Tři články
informovaly o oznámených nominacích k ročníkům 2001, 2002 a 2003. 27. února 2002 vychází
krátká zpráva neznámého autora Kryštof se nezúčastní ceremoniálu Anděl 2001, která informuje
o bojkotu skupiny Kryštof Cen Anděl za ročník 2001.121 K ročníku 2003 byla publikována krátká
zpráva neznámého autora Ceny Anděl 2003 doprovodí koncerty ze dne 9. listopadu 2003, která
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informuje o doprovodném programu v hudebních klubech na Národní třídě.122 V článku Žánrové
Ceny Anděl 2003 vyhlášeny ze dne 20. března 2004 jsou stručně vyjmenováni vítězové
žánrových cen. Jediným článkem, který informuje o výsledcích hudebních Cen Anděl je k
ročníku 2011 ze dne 24.2.2011 Ceny Anděl 2011. Text neznámého autora pouze vyjmenovává
vítěze hlavních kategorií a jako zajímavost uvádí opětovné shledání členů skupiny Lucie na
jednom pódiu.123
V žádném článku nebyly Ceny Anděl nijak hodnoceny či komentovány. Stručné články
měly pouze informační charakter a týkaly se pouze některých ročníků. Mediální pokrytí Cen
Anděl na serveru Musicite.cz můžeme označit za velmi slabé, což je vzhledem k zaměření
serveru překvapující.

5.7 Reflexe Cen Anděl na serveru Musicserver.cz
Musicserver je jeden z nejpopulárnějších hudebních serverů s dlouhou tradicí. Opět se
jedná o úzce hudebně zaměřené stránky, které by měly reflektovat tuzemskou hudební scénu.
Relevantní články byly vyhledávány přímo na stránkách musicserver.cz zadáním kombinací
dotazů „Ceny Anděl“ a „hudební ceny“.
První zmínka o Cenách Anděl se vztahuje k ročníku 2000 a nachází se v článku Jana
Balušky Nominace na ceny Akademie populární hudby vyhlášeny ze dne 3. února 2001. V
článku jsou vyjmenováni nominovaní umělci. Baluška v textu pozitivně hodnotí snahu
organizátora Michala Horáčka „pozvednout kredit celé akce“. Baluška v článku označuje trojici
nominovaných umělců (Martin Maxa, Tata Bojs, Monkey Business) v kategorii objev za
zajímavou.124
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8. března 2002 vychází reportáž Létající cirkus Anděla 2001 Luboše Kreče z předávání
hudebních cen za rok 2001. Reportáž je vedena v odlehčeném duchu a neobsahuje žádné
hodnocení vystupujících, či oceněných.125 Ke stejnému ročníku vychází článek Anděla 2001
opanoval Čechomor ze 7. března 2002 autora Jana Balušky. V tomto textu jsou vyjmenováni
vítězové hlasování akademie. Balušek označuje celkové vítězství kapely Čechomor za
překvapivé a v textu dále stručně rekapituluje vystupující a ceremoniál nijak nehodnotí.126
K ročníku 2002 vychází reportáž s fotografiemi Vzhůru se deroucí Andělé Luboše
Kreče. V odlehčené reportáži hodnotí slavnostní předávání spíše pozitivně. „Byl Anděl 2002
lepší než předchozích jedenáct ročníků? Nepochybně,“ píše Kreč. Autor měl v reportáži výhrady
k některým vystupujícím (H. Vondráčková, Martin Maxa), kteří podle něj nezapadali do
konceptu večera, stejně jako ke špatnému zvuku při vystoupení Support Lesbiens a chladnému
publiku, které podle něj nereflektovalo celkem zdařilé konferování moderátorské trojice
Čtvrtníček, Šteindler, Holubová. Ceremoniál k výročním hudebním cenám za rok 2001 v závěru
textu označuje Luboš Kreč za „vyvedený“.127
21.3.2004 vychází komentář Karla Veselého Anděl v saku k ročníku 2003. Veselý v textu
označuje tento ročník za nudný. Chválí moderátora slavnostního předávání Miroslava Žbirku,
který podle něj byl „stylový a pohotový“. Z vystupujících Veselý negativně hodnotí
eurotechnovou skupinu, jejíž jméno neuvádí, a baletní vystoupení. Veselý píše o problémech se
zvukem při vystoupeních skupin Kabát a Kryštof. Jako vrchol večera označuje v textu Veselý
vystoupení Lucie Bílé a Petra Jandy. Veselý v textu chválí akademii populární hudby za ocenění
písničkářky Radůzy. Podle něj akademie ukázala, „že se nebojí dávat ceny i mimo provařené
celebrity.“128
K ročníku 2008 vyšel 23. března 2009 na Musicserver.cz článek Petry Hubáčkové Ceny
Anděl za rok 2008 byly rozdány, který pouze vyjmenoval vítěze hlavních kategorií. Průběh
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večera či hlasování akademie text nehodnotil.129 K Cenám Anděl za ročník 2009 byla
publikována 18. dubna 2010 fotogalerie Vladimíra Komjati Anděl 2009 ve fotografiích. Článek
obsahoval pouze fotografie ze slavnostního předávání bez dalšího komentáře. Ze stejného dne je
i rekapitulující článek Andělské sošky posbírali Charlie Straight Petry Hubáčkové. Hubáčková v
textu konstatuje, že se ročník 2009 nesl ve znamení velkých změn, což dále v textu nerozvádí.
Hubáčková v textu stručně sumarizuje výsledky hlasování akademie populární hudby, které
osobně nijak nehodnotí.
K poslednímu dosavadnímu ročníku Cen Anděl za rok 2013 vyšlo na Musicserver.cz
několik článků. 8. února 2014 vychází zpráva Ceny Anděl budou letos uděleny v květnu Josefa
Martínka, který informuje o změně času konání slavnostního předávání hudebních cen.
25. března 2014 vyšel článek Nominacím na Anděly vévodí Ille, jinak jsou ale
vyrovnané Jana Balušky, který informuje o nominovaných umělcích. „Letošní předávání cen
Anděl za rok 2013 se sice bude konat až o dva měsíce později, než je zvykem, ale o to lepší jsou
nominace,“ pozitivně hodnotí nominované umělce Balušek.130 Podle Balušky nominace obsahují
zavedené i nové hudebníky jako například Ille, Never Sol a Lenny. Po ceremoniálu byl
publikován komentář s videem vystoupení Ewy Farné na Cenách Anděl Živě: Ewa Farna
předvedla na Andělech dvě odlišná vystoupení Milana Menčíka. Menčík v textu hodnotí vzhled
a vystupování zpěvačky – samotné ceny nijak nekomentuje.131 Další článek, který by komentoval
či rekapituloval Ceny Anděl za poslední dosavadní ročník 2013, nebyl nalezen.
Většina z celkových jedenácti analyzovaných textů má neutrální zpravodajský charakter.
První text pochází z roku 2000, poslední z roku 2014. Pouze jeden text byl veden v negativním
tónu, což nepotvrzuje negativní trend u ostatních médií. Na rozdíl od ostatních médií
musicserver nabídnul multimediální obsah. V tomto případě video z vystoupení zpěvačky Ewy
Farné ze slavnostního ceremoniálu doplněné o komentář a fotoreportáž. Mediální reflexe na
hudebně zaměřeném Musicserver.cz se dá označit za kladnou.
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6. Sběr dat a výsledky analýzy
Pro náš výzkum jsme nalezli celkem 98 relevantních článků, které splňovali požadavky
pro detailnější analýzu. Výzkum byl časově vymezen u deníků, internetových serverů a
měsíčníku Rock and Pop na roky 1998-1999, 2003-2004, 2008-2009 a 2014. U týdeníků Respekt
a Reflex jsme časové omezení rozšířili na všechny roky mezi lety 1997 až 2014 vzhledem k
nízkému počtu relevantních článků. Články, které se Cen Anděl přímo netýkaly a byly v textu
zmíněny jen velmi okrajově, jsme ze zkoumaného vzorku vyřadili.
* graf č. 1: Celkový počet článků v jednotlivých médiích

Na první pohled je patrné, že největšího mediálního pokrytí se Cenám Anděl dostává v
celostátních denících, a to především v Mladé frontě DNES. Z celkových 101 relevantních textů
se jich hned 65 objevilo v denících. Trochu překvapující je nízký mediální zájem o hudební ceny
ve společenských týdenících Reflex a Respekt, které pravidelně vedou kulturní rubriky. Přestože
byl časový rámec v jejich případě rozšířen, Ceny Anděl se objevily v pouhých 18 článcích.
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Stejný případ platí i pro hudebně zaměřená média. Je zajímavé, že hudební internetové
portály Musicsite.cz a Musicserver.cz, které nejsou striktně omezeny vydaným papírovým
číslem, nepřinesly článků více.

Pro potvrzení hlavní hypotézy nás ve výzkumu zajímal zejména náboj těchto článků.
Jeho rozřazení do tří skupin (pozitivní, negativní, neutrální) jsme si definovali v metodologické
části práci.
* graf č. 2: Charakteristika článků v jednotlivých médiích

Tento graf nabízí přehledné srovnání, jakým způsobem se lišily články v námi
zkoumaných médiích. Dohromady 56 textů z celkových 77 z přelomových let bylo neutrálního
charakteru. To znamená, že se převážně

jednalo o texty zpravodajského a informativního

charakteru nebo že v textech jasně nepřevážel pozitivní či negativní názor.
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Negativních zpráv bylo dvakrát více než pozitivních, a to 14 ku 7. U deníků Mladá fronta
DNES a Právo můžeme sledovat velmi podobné rozdělení článků. Jak již bylo zmíněno v
předchozí kapitole, neutrálně laděné texty se nacházely v obou novinách ve velmi podobném
počtu a často se překrývaly i tématicky. Z grafu je však patrné, že k rozdílu nedocházelo ani u
kriticky zabarvených zpráv, v MF Dnes tak vyšlo například jen o 3 procenta více negativních
komentářů. Nejkritičtější postoj zaujímaly vůči Cenám Anděl týdeníky Respekt a Reflex.
Zejména druhý jmenovaný nevydal k tomuto tématu jediný pozitivní text, celých 92 procent bylo
jednoznačně negativních. V respektu bylo toto číslo nižší, negativní komentáře představují
přesně polovinu všech článků.
Mezi nejméně kritizující média tak patří zvolené hudební internetové portály. V případě
Musicsite.cz vyšly pouze neutrální články a na stránkách Musicserver.cz dokonce pozitivní
články převládaly, a to o 18 procent. Jedná se však v porovnání s ostatními médii o výjimku.
Ve třetím grafu nás zajímalo, zda některý z vybraných ročníků byl reflektován výrazně
kladně či negativně. K jednotlivým ročníkům je přiřazena struktura relevantních textů. V
přelomových ročnících se ve zkoumaných médiích objevilo 77 článků.
* graf č. 3: Vývoj článků v průběhu let
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Z grafu je na první pohled patrné, že žádný z ročníků nijak pozitivně nevyčníval.
Výrazněji se o Cenách Anděl pozitivně hovořilo ještě v letech 1998 a 2002, kdy tyto články a
komentáře představovaly celkem 20, respektive 23 procent z celkového počtu pro daný rok. Od
roku 2003 vyšly pouhé dva pozitivní komentáře. Negativní zprávy převládají, přestože například
v letech 2003 a 2013 žádné takové nebyly publikovány.
I z tohoto grafu je patrný fakt, že naprostá většina článků je neutrálních. V každém ze
sledovaných ročníků pro tento graf představují tyto články více než jen jednu polovinu, ve třech
ze sledovaných období bylo neutrálních více než 85 %.
Posledním zkoumaným kritériem bylo převažující téma článků. Ve většině případů byl
hlavním tématem ceremoniál jako takový. Dalšími hlavními tématy, které jsou s Cenami Anděl
úzce spjaty byla odborná porota (složení, kritika hlasování akademie, způsob hlasování),
nominovaní umělci (články, které oznamovaly finálové nominace) a účinkující (např. kritika chvála účinkující na ceremoniálu).
* graf č.4: Zastoupení témat v analyzovaných článcích
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Z grafu lze vyčíst dominanci článků, které se týkaly ceremoniálu jako takového, celkem
se jich týkalo 64. Článků zabývajících se akademií a nominovanými hudebníky vznikl podobný
počet, a to třináct, respektive dvanáct. Jen v šesti případech měly články jako hlavní téma
účinkující nebo jiné.

7. Vliv ocenění Ceny Anděl na prodejnost alb interpretů
Pro toto srovnání byli vybráni výherci kategorie objev roku za posledních pět ročníků
hudebních Cen Anděl (2009-2013). Tato kategorie by teoreticky mohla mít na prodeje alb
největší vliv. Podle samotného názvu by tato kategorie měla pomoci objevit dosud méně
známého hudebníka a představit ho široké veřejnosti. Toto by se teoreticky mělo promítnout na
větším zájmu o tohoto umělce a skokově zvýšit prodejnost oceněného alba. Každý oceněný
umělec musel v daném roce nějaké album vydat, aby se vůbec v kategorii objev roku mohl
objevit. Bohužel konkrétní čísla prodejnosti alb nejsou veřejnosti k dispozici, avšak je možnost
řídit se pořadím prodejnosti alb na stránkách Mezinárodní federace fonografického průmyslu
(IFPI). IFPI zveřejňuje žebříček padesáti nejprodávanějších alb každý týden.132
Podle toho zda umělec v žebříčku stoupá, klesá, či zůstává na místě, se dá určit zda cena
má na prodej alb nějaký vliv. V ročníku 2009 posbírala hned tři Ceny Anděl třinecká skupina
Charlie Straight. Mimo objev roku také album roku za desku She´s a good swimmer a videoklip
roku. Toto album se ovšem v žebříčku IFPI neobjevuje před ani po udělení ceny. Je možné, že
album nebylo v běžné distribuci, či počet prodaných kusů nestačil na první padesátku, což se zdá
jako nepravděpodobné. V ročníku 2010 triumfovala pražská kapela Nightwork. Stejně jako
Charlie Straight posbírala hned tři ceny za objev, album a skupinu roku. Jejich album Tepláky
aneb kroky Františka Soukupa se před slavnostním ceremoniálem pohybovalo na čtvrté příčce
žebříčku IFPI. Po slavnostním ceremoniálu poskočilo na první místo, kde se drželo dva týdny. V
jejich případě můžeme hovořit o jistém krátkodobém pozitivním vlivu na prodejnost jejich alba.
V ročníku 2011 získala sošku anděla za objev roku karlovarská kapela Goodfellas. Jejich
debutové album Robbery Blues se stejně jako v případě Charlie Straight do žebříčku vůbec
neprobojovalo, před ani po obdržení Ceny Anděl za objev roku. Objev roku za ročník 2012
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získala skupina Zrní. Jejich album Soundtrack ke konci světa se před slavnostním ceremoniálem
držel na 33. místě žebříku IFPI.
Následující týdny zůstalo v průměru přibližně na tom samém místě. V posledním
dosavadním ročníku 2013 si pozlacenou sošku anděla hrajícího na šalmaj odnesla zpěvačka
Lenny, která ovšem nevydala klasické album, ale pouze dvě EP (extended play) se čtyřmi
skladbami. Jediný prokazatelný vzestup prodejů alb z těchto pěti hudebníků tak nastal jen u
skupiny Nightwork. I u ní se však jedná pouze o krátkodobé poskočení v žebříčku o tři příčky,
což může být rozdíl pouze desítky kusů prodaných CD. U ostatních oceněných umělců nebylo
žádné zvýšení prodejů prokázáno.
Samozřejmě, by pro určení vlivu Ceny Anděl na prodejnost alb oceněných umělců byly
potřeba podrobnější statistiky a hlubší výzkum. Avšak i podle této sondy si lze udělat obrázek o
jejím vlivu, který bude minimální. V kontextu současného hudebního průmyslu ovšem nelze
měřit úspěšnost hudebníka podle počtu prodaných alb. Pro přesnější změření dopadu vlivu Ceny
Anděl na daného umělce, by musela být pozorována například návštěvnost koncertů, počet
zhlédnutí klipu na internetových portálech či aktivita na sociálních sítích.

8. Zhodnocení výsledků analýz a závěr
V práci jsme za pomocí kvantitativní obsahové analýzy a hermeneutického přístupu
analyzovali články v předem specifikovaných českých médiích týkajících se výročních Cen
Anděl. Data jsme získali díky stanoveným proměnným, dle kterých jsme články analyzovali. Dle
výsledků lze říci, že se naše hypotéza o převládajícím počtu negativních článků nepotvrdila, je
však zapotřebí uvést zjištěné okolnosti. Během výzkumu jsme zároveň zjistili několik
překvapivých skutečností.
Ze všeho nejdříve bylo zapotřebí získat samotné články pro následnou kvantitativní
obsahovou analýzu, jejich konečný počet byl 101. Přestože negativní zprávy a komentáře
převládaly nad těmi pozitivními, nakonec se ukázalo, že nejvíce vychází článků neutrálních.
Většina zkoumaných zpráv tak byla zejména informativního charakteru a přestože se v rámci
výročních Cen Anděl týkaly rozličných témat, málokdy se zajímaly o jejich negativní či pozitivní
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aspekty. Jednalo se tedy především o články informující o nominovaných či vystupujících
umělcích nebo změnách v jednotlivých ročnících, nijak už je ale nehodnotily. Pro organizátory
Cen Anděl ale může být potěšující, že zejména celostátní deníky informovaly o Cenách Anděl v
dostatečném množství. Každý ročník dostal prostor hned několika články, což bylo ukázáno na
případu Mladé fronty DNES. Toto dostatečné mediální pokrytí může být vysvětleno vztahem k
elitním osobám, tak jak ho v jiném kontextu popisují Galtung a Ruge.133
Naše hypotéza se však částečně potvrdila v případě, že bychom se zaměřili na komentáře
a bližší analýzy proběhlých ročníků, ke kterým se nejčastěji vyjadřovali autoři z kulturních
rubrik deníků MF Dnes a Právo a týdeníků Respekt a Reflex. V hudebně zaměřených médiích
ale takových článků vycházelo procentuálně nejméně, což je zajímavé zjištění. Na začátku práce
jsme předpokládali, že takto úzce zaměřená periodika se Cenám Anděl a jejich případnému
hodnocení budou věnovat v mnohem větší míře. Překvapivě slabě o cenách informoval hudebně
zaměřený server Musicsite.cz, který v podstatě jen přebral několik tiskových zpráv. Lépe na tom
byl z tohoto pohledu portál Musicserver.cz, který Cenám Anděl věnoval několik reportáží a
komentářů, přesto se však jednalo o zanedbatelné číslo.
Z celkových 35 subjektivně zaměřených textů jich pro Ceny Anděl vyznělo negativně 27,
zatímco s pochvalnou kritikou se objevilo pouhých 8 textů. Lze namítnout, že i čistě neutrální
texty mohou být považovány za pozitivní, vzhledem k tomu, že pouhým informováním o Cenách
Anděl jim dodávají mediální atraktivnost a prestiž, která je pro organizátory cenná, avšak
takovou myšlenku lze těžko ověřit a vzhledem k její nejasnosti jsme s ní během analýzy
nepracovali.
V rámci subjektivně laděných textů a komentářů byl největším kritikem Cen Anděl
společenský týdeník Reflex, v němž se 92 % těchto článků stavělo k tématu negativně. Zároveň
se jednalo i o nejvíce relevantní médium vzhledem k faktu, že se zde k tématu vyjádřilo v
průběhu let celkem sedm různých autorů. V ostatních periodikách se v těchto případech často
jednalo o komentáře opakujících se autorů, mediální reflexe tak mohla být definována autorovou
osobní preferencí.
Z analyzovaného vzorku článků nelze vypozorovat v průběhu času vzrůstající či klesající
mediální zájem. Například u celostátních deníků byl mediální zájem téměř konstantně stejný.
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Lehkou odchylku ve zvýšeném zájmu médií vyvolal ročník 1998, kterého se zúčastnili
světoznámí zahraniční hosté. Společenské týdeníky komentovaly jen dle jejich názoru
nepovedené ročníky, což dokládá trend vybírání negativních zpráv na základě teorie
zpravodajských hodnot.
A z jakého důvodu převládaly v hodnotících komentářích negativní příspěvky? V
průběhu let kritici Cenám Anděl vytýkali zejména složení akademie a projevovali nespokojenost
s výsledky jejího hlasování. Tento jev se opakoval v celé její historii. Výjimku tvořilo pouze
několik ročníků, kdy složení akademie a výsledky hlasování nebyly zpochybňovány. Byly to
zejména ročníky pod vedením Michala Horáčka, které získaly v očích médií možná největší
kredit. Druhým terčem kritiky se často stávala podoba slavnostního ceremoniálu. V prvních
ročnících tím bylo zejména vystupování hudebníků na playback, v průběhu let pak místy
nešťastná volba moderátora. V kritice moderátorů slavnostního ceremoniálu se ale publicisté
častokrát názorově rozcházeli. Bylo tomu tak zejména v případě konferování trojicí Čtvrtníček,
Holubová, Šteindler. Některé ročníky také poznamenaly bojkoty oceněných kapel (Kryštof,
Tatabojs), což nebylo opomenuto v dobovém tisku.
Zběžný průzkum ve 4. kapitole neprokázal výrazný vliv ocenění hudebníka Cenou Anděl
na prodejnost jeho alb. Průkaznost této sondy je ovšem v této kapitole zároveň zpochybněna,
neboť by dle našich zjištění bylo zapotřebí provést samostatnou analýzu k tomuto tématu.

Summary
The thesis used a quantitative content analysis in order to prove whether the nature of the
articles in Czech media is rather positive, negative or neutral. From the total of 101 analysed
articles 35 contained opinion of the author. From these 35 articles 27 where refering about the
Anděl Awards in a negative way, only 8 in a positive one. However, the majority of all analyzed
articles were written in a neutral way. This is due to the fact that not all articles were written as
opinions and they only concerned basic information about ceremony or nominated artists.
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This outcome doesn´t confirm the main hypothesis about the negative image of Anděl
Awards in the chosen media. As mentioned above, the hypothesis would be partially confirmed
if we focused only on articles with an opinion of the author. In that case, as mentioned above,
there were more negative articles than positive ones.
Reflex magazine was criticising the Anděl Awards more than any other media with more
than 90 % of negative articles. For almost each of the the analysed media, it was usually only one
or few authors refering about the Anděl Awards over the course of several years. In that case the
medial reflection of the Anděl Awards might have been lightly distorted by personal preferences
of the author. For Reflex magazine it wasn´t the case, because 7 different authors participated on
the articles, which is the highest number among analyzed media.
Anděl Awards had consistent medial coverage during their history especially in the
newspapers. Every annual event of the Anděl Award had at least 3 articles in Mladá fronta
DNES. In the negative articles, journalists often criticised the composition of the Anděl Awards
jury and the results of its voting. Among other criticised factors there were singing on playback
or bad choice of the host of the ceremony. The Anděl Awards had the best media image during
the years 1998-2002 when Michal Horacek was in charge. In a separate chapter research, we
prove any positive effect on album sales after winning the Anděl Award for newcomer of the
year as this would need a depper and more detailed separate analysis.
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Přílohy
Příloha č. 1: Seznam oceněných umělců ve všech ročnících
Ročník 1991
Zpěvák
Pavol Habera
Zpěvačka
Bára Basiková
Skupina
Lucie
Píseň
Lucie - Černí andělé
Objev
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ZOO
Deska
Lucie - In The Sky
Producent
Július Kinček
Síň slávy
Karel Gott
Ročník 1992
Zpěvák
Petr Muk
Zpěvačka
Lucie Bílá
Skupina
Shalom
Píseň
Láska je láska – Lucie Bílá
Objev
Burma Jones
Video
Láska je láska – Lucie Bílá (režie F.Renč)
Album
Lucie Bílá – Missariel
Obal roku
Wanastowi vjecy – Lži, sex a prachy
Producent
Ondřej Soukup
Síň slávy
Olympic – Petr Janda
Zvláštní cena
Les Miserables
Jazzová cena
Jiří George Mráz
Osobnost folku a country
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Robert Křesťan
Ročník 1993
Zpěvák
Ivan Hlas
Zpěvačka
Lucie Bílá
Skupina
Yo Yo Band
Píseň
Rybitví – Yo Yo Band
Objev
Ilona Csáková
Video
Nahá – Wanastovi vjecy (režie-Bára Dlouhá)
Album
Karviná – Yo Yo Band
Obal roku
Hieronymus Bosch – Ant. Malý a Tereza Ryvolová
Producent
Ondřej Soukup
Síň slávy
Vladimír Mišík
Zvláštní cena
Ivan Hlas – hudba k filmu Šakalí léta
Jazzová osobnost
Karel Růžička
Folk a country
Jan a František Nedvědovi
Zvuková nahrávka
Milan Cimfe – album Davida Kollera
Ročník 1994
Zpěvák
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Dan Bárta
Zpěvačka
Lucie Bílá
Skupina
Lucie
Píseň
Amerika – Lucie
Objev
Buty
Video
Zahrada rajských potěšení – Lucie Bílá (F.Renč)
Album
Černý kočky mokrý žáby – Lucie
Obal roku
Šum svistu – Rytmy z ráje – Veronika Bromová
Producent
Ivan Král
Síň slávy
Karel Kryl
Zvláštní cena
Muzikál Jesus Christ Superstar
Jazzová osobnost
Rudolf Dašek
Folk a country
Vlasta Redl
Zvuková nahrávka
Milan Cimfe – Černý kočky mokrý žáby

Ročník 1995
Zpěvák
Kamil Střihavka
Zpěvačka
Lucie Bílá
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Skupina
Buty
Píseň
František – Buty
Objev
Alice Springs
Video
Děkuji, bylo to krásné – Ondřej Havelka
Album
Dřevo – Buty
Obal roku
Nostalgia – Ivan Král
Producent
Ivan Král
Síň slávy
Hana Hegerová
Zvláštní cena
Muzikál Jesus Christ Superstar
Folk a country
Bratři Ebenové
Zvuková nahrávka
No Guitars!
Ročník 1996
Zpěvák
Janek Ledecký
Zpěvačka
Iva Bittová
Skupina
Žlutý pes
Píseň
Jsi můj pán – Lucie Bílá
Objev
75

Colorfactory
Video
Ave Maria – Lucie Bílá (F.A.Brabec)
Album
Divné století – Jaromír Nohavica
Folk
Bratři Ebenové
Country
Robert Křesťan
Síň slávy
Jiří Suchý
Střední proud
Ilona Csáková
Pop – rock
Buty
Taneční hudba
Chaozz
Alternativní scéna
Iva Bittová
Jazz
Ondřej Havelka
Lidová a dechová hudba
Šlapeto
Zvuková nahrávka
Dracula

Ročník 1997
Zpěvák
Daniel Hůlka
Zpěvačka
Lucie Bílá
Skupina
Buty
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Píseň
Dívám se dívám – Petr Hapka Lucie Bílá (Hapka, Horáček)
Objev
Daniel Hůlka
Video
Krtek – Buty (Zdeněk Suchý)
Album
Citová investice – různí interpreti
Folk
Jaromír Nohavica
Country
Robert Křesťan
Síň slávy
Petr Novák
Střední proud
Lenka Filipová
Hard & Heavy
Kabát
Pop – rock
Buty
Taneční hudba
Liquid Harmony
Alternativní scéna
Iva Bittová
Jazz
Jiří Stivín
Lidová a dechová hudba
Šlapeto
Zvuková nahrávka
Dracula Komplet
Ročník 1998
Zpěvák
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Dan Bárta
Zpěvačka
Lucie Bílá
Skupina
Lucie
Píseň
Medvídek – Lucie a Oskar Petr
Objev
Sexy Dancers
Video
Medvídek – Lucie (F.Renč)
Album
Větší než malé množství lásky – Lucie
Folk
Jaromír Nohavica
Country
Robert Křesťan
Síň slávy
Marta Kubišová
Pop – rock
Lucie
Taneční hudba
Sexy Dancers
Lidová a dechová hudba
Šlapeto
Záznam hudby
Noc na Karlštejně
Tvorba pro děti
Hodina zpěvu – Zd. Svěrák, J. Uhlíř
Producent
Ivan Král
Ročník 1999
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Zpěvák
Dan Bárta
Zpěvačka
Anna K
Skupina
Buty
Píseň
Nebe – Anna K
Objev
– 123 minut
Album
Kapradí – Buty
Folk & Country
Robert Křesťan & Druhá tráva
Síň slávy
Waldemar Matuška
Hard & Heavy
Arakain
Taneční scéna a hip hop
Ohm Square
Jazz
Jan Spálený
Etnická a alternativní hudba
sdružení Unijazz
Cena hudebních publicistů
Festival Rock For People
Ročník 2000

Zpěvák
Dan Bárta
79

Zpěvačka
Lenka Dusilová
Skupina
Monkey Business
Píseň
Nad stádem koní – Buty
Objev
Monkey Business
Album
Illustratosphere – Dan Bárta
Folk & Country
Karel Plíhal
Síň slávy
Milan (Mejla) Hlavsa
Hard & Heavy
Silent Stream Of Godless Energy
Taneční scéna, rap a hip hop
Ohm Square
Jazz a Blues
Roman Pokorný
Etnická a alternativní hudba
Rale
Video
Předpokládám – Dan Bárta
Ročník 2001
Zpěvák roku
Dan Bárta
Zpěvačka roku
Helena Vondráčková
Skupina roku
Čechomor
Album roku
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Čechomor – Proměny
Skladba roku
Čechomor – Proměny
Videoklip roku
Tata Bojs – Duševní
Objev roku
Kryštof
Síň slávy
Helena Vondráčková
Folk
Z. Navarová / KOA.
Country
Cop
Trance & Dance (Taneční scéna)
Floex
DJ mix
DJ Witch
Hard & Heavy
Endless
Alternativní hudba
Tarafuki
Lidová a etnická hudba
Iva Bittová & Čikori
Jazz & Blues
Night Bank
Příslib roku
Tarafuki
Ročník 2002
Zpěvák roku
Daniel Bárta (J.A.R.) – Nervák
Zpěvačka roku
Kateřina Winterová (EOST) – Slowthinking
Skupina roku
Support Lesbiens – Tune Da Radio
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Skladba roku
Kryštof – Obchodník s deštěm (V siločárách)
Videoklip roku
Tata Bojs – Attention aux hommes! (Biorytmy)
Objev roku
Black Milk – Modrej dým
Album roku Pop
Support Lesbiens – Tune Da Radio
Album roku Dance
Ecstasy Of St.Theresa – Slowthinking
Album roku Rock
Tata Bojs – Biorytmy
Album roku Jazz & Blues
Jan Spálený & ASPM – Má vina
Album roku Folk & Country
Bratři Ebenové – Já na tom dělám
Síň slávy
Michal Tučný
Ročník 2003
Zpěvák roku
Dan Bárta
Zpěvačka roku
Radůza
Skupina roku
Kabát
Objev roku
Radůza
Album roku Pop
Monkey Business – Resistance is Futile
Album roku Rock
Kabát – Dole v dole
Skladba roku
Chinaski – 1970
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Videoklip roku
J.A.R. – Jsem pohodlný
Nejlepší zvuková nahrávka
Pavel Větrovec ml. (za desku Dana Bárty Entropicture)
Nejlepší obal
Aleš Najbrt (za desku Jaromíra Nohavici Babylon)
Promotér roku
Interkoncerts – Robert Porkert
Síň slávy
Jaromír Nohavica
Žánrové kategorie
Hard & Heavy
Endless
Folk & Country
Radůza
Jazz & Blues
Jaromír Honzák
World Music
Gulo Čar
Dance & Hip–hop
Ecson Waldes
Alternativní scéna
OTK
Ročník 2004
Skupina roku
Tata Bojs
Objev roku
Aneta Langerová
Album roku rock
Tata Bojs – Nanoalbum
Album roku pop
Kryštof – Mikrokosmos
Zpěvačka roku
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Aneta Langerová
Zpěvák roku
Dan Bárta
Skladba roku
Dan Bárta – On my head (Miroslav Chyška, Dan Bárta – Oto Klempíř)
Videoklip roku
Tata Bojs – Virtuální duet (Jakub Kohák)
Nejlepší zvuková nahrávka
Tata Bojs – Nanoalbum
Nejlepší obal
Anna K – Noc na zemi (Pavel Lukšan, Jirka Troskov)
Promotér roku
Interkoncerts
DVD roku
Monkey Business – Lazy youth old beggars
Síň slávy
Zuzana Navarová
Dance & Hip-hop
Moimir Papalescu & The Nihilists – Analogue Voodoo
Folk & country
Jablkoň – Hovada Boží/Animates Dei
Hard & heavy
Silent Stream Of Godless Elegy – Relic Dances
Jazz & blues
David Dorůžka – Hidden Paths
World Music
Traband – Hyjé!
Alternativa
Petr Nikl a Lakomé Barky – Nebojím se smrtihlava
Ročník 2005

Skupina roku
Chinaski
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Objev roku
Clou
Album roku pop & dance
Monkey Business – Kiss Me On My Ego
Album roku rock
Lenka Dusilová – Mezi světy
Zpěvačka roku
Lenka Dusilová
Zpěvák roku
Petr Kolář
Skladba roku
Clou – Island Sun (Lukáš Vyhnal, Bugsy)
Videoklip roku
Anna K – Cukr (režie Jakub Kohák)
Nejlepší zvuková nahrávka roku
Monkey Business – Kiss Me On My Ego (zvuk: Roman Holý, Pavel Větrovec ml.)
Nejlepší obal roku
Iva Bittová – Elida (Přemysl Štěpánek, Iva Bittová)
Událost roku
Colours of Ostrava
Síň slávy
Radim Hladík
Cena prezidenta APH za charitativní počin
Martina Kaderková a Aneta Langerová – Aneta pro Světlušku
DVD roku
Tata Bojs – Nanotour
Hard & Heavy
Ador Dorath – Symbols
Folk & Country
Jiří Smrž – Poslední láska
Alternativní scéna
EMEMVOODOOPÖKA – Dort jak brus
World Music
85

Plocek & Šuranská – Písňobraní
Jazz & Blues
Vertigo Quintet – Vertigo Quintet
Hip-Hop & r’n’b
Orion – Teritorium II
Hudební web
Kryštof
Ročník 2006

Skupina roku
Kryštof
Objev roku
Gipsy.cz
Album roku pop & dance
Kryštof – Rubikon
Album roku rock
Wohnout – Polib si dědu
Zpěvačka roku
Anna K.
Zpěvák roku
Ruppert Matěj
Skladba roku
Kryštof – Rubikon
DVD roku
Pavlíček Michal – Beatová síň slávy, Koncert Sazka Arena 8. 6. 2006
Událost roku
Colours of Ostrava
Videoklip roku
Visací zámek – Známka punku
Síň slávy
Karel Svoboda
Nejlepší zvuková nahrávka
Ecstasy Of St. Theresa – Watching Black
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Nejlepší obal roku
Anna K. – Večernice
R’n’b & Hip-hop
Pio Squad – Punk is Dead
Folk & Country
Žamboši – To se to hraje
Ska & Reggae
Švihadlo – Oči otevřený
World Music
Tomáš Kočko a Orchestr – Popló
Jazz & Blues
Ondřej Pivec & Organic Quartet – Don´t Get Ideas
Hard & heavy
Forgotten Silence – Kro Ni Ka
Alternativní scéna
Květy – Kocourek a horečka
Web roku
Iva Fruhlingová – www.ivaf.cz
Ročník 2007
Skupina roku
Chinaski
Objev roku
Irglová Markéta
Album roku pop & dance
Monkey Business – Objects Of Desire And Other Complications
Album roku rock
Sunshine – Dreamer
Zpěvačka roku
Langerová Aneta
Zpěvák roku
Ruppert Matěj
Skladba roku
Tata Bojs – Pěšáci
87

DVD roku
Hapka, Horáček – Strážce plamene v obrazech, režie: různí autoři
Událost roku
Rock for People
Videoklip roku
Monkey Business – Kit Bike, námět:Roman Holý, Pavel Mrázek, režie: Pavel Mrázek, Matěj
Ruppert
Nejlepší zvuková nahrávka roku
Čechomor – Sváteční, zvukový mistr: Andrej Lažo
Nejlepší obal roku
Monkey Business – Objects Of Desire And Other Complications, autoři: Lela Geislerová,
Roman Holý, Pavel Mrázek
Síň slávy
Karel Černoch
Cena prezidenta APH
Projekt Tříkrálová sbírka, Mons. Jan Graubner
Hudební osobnost roku
Aneta Langerová

Ročník 2008

Skupina roku
Kryštof – V Opeře
Zpěvák roku
Dan Bárta – Animage
Zpěvačka roku
Lenka Dusilová – Eternal Seekers
Objev roku
Toxique – Toxique
Album roku
Michal Horáček – Ohrožený druh
Skladba roku
Kryštof – Atentát
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DVD roku
Blue Effect – Live & Life
Videoklip roku
Bratři Ebenové – Folklóreček
Zahraniční album roku
Coldplay – Viva La Vida
Síň slávy
Katapult
Žánrové ceny 2008
Album roku Hard & Heavy
PRVNÍ HOŘE – Lamento
Album roku Hip-hop & R´n´B
VLADIMIR 518 – Gorila vs. Architekt
Album roku World Music
TERNE ČHAVE – More, Love!
Album roku Jazz & Blues
DAVID DORŮŽKA – Silently Dawning
Album roku Folk & Country
BRATŘI EBENOVÉ – Chlebíčky
Album roku Alternativní scéna
OTK – Okolo
Album roku Ska & Reggae
PRAGUE SKA CONSPIRACY – Life On Ropes
Ročník 2009
Zpěvák roku
Tomáš Klus – Hlavní uzávěr splínu
Zpěvačka roku
Ewa Farna – Virtuální
Skupina roku
Monkey Business – Twilight Of Jesters
Album roku
Charlie Straight – She’s a Good Swimmer
Skladba roku
Aneta Langerová – V bezvětří
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Objev roku
Charlie Straight – She’s a Good Swimmer
Videoklip roku
Charlie Straight – Platonic Johny – rež. Vít Haratek
Nejprodávanější deska roku
Jarek Nohavica – V Lucerně
Síň slávy
Marie Rottrová
Žánrové ceny 2009
Album roku Alternativní hudba
Květy – Myjau
Album roku Ska & Reggae
Green Smatroll – Rude Jazz
Album roku Jazz & Blues
Jaromír Honzák Quintet – Little Things
Album roku World Music
BraAgas – Tapas
Album roku Folk & Country
Žamboši – Přituhuje
Album roku Elektronická hudba
Mythematica – Mythematica
Album roku Hip-hop & R´n´B
BPM – Horizonty
Album roku Hard & Heavy
Negative Face – Garden Of Wishes
Ročník 2010
Skupina roku
Nightwork – Tepláky aneb Kroky Františka Soukupa
Zpěvák roku
David Koller – Teď a tady
Zpěvačka roku
Lucie Bílá – Bílé Vánoce Lucie Bílé
Objev roku
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Republic of two – Raising the flag
Album roku
Nightwork – Tepláky aneb Kroky Františka Soukupa
Skladba roku
Debbi – Touch The Sun
Videoklip roku
Nightwork – Tepláky
Síň slávy
Petr Muk
Nejprodávanější deska roku
Kabát – Banditi di Praga
Ceny Anděl dvacetiletí
Album dvacetiletí
Lucie – Černý kočky mokrý žáby
Interpret dvacetiletí
Zpěvák dvacetiletí – Jarek Nohavica
Absolutní vítěz v kategorii interpret dvacetiletí – Lucie
Žánrové ceny 2010
World music
BezoBratři – Bezobav
Jazz & blues
Najponk, Pivec, Hutchinson – It’s About Time
Ska & reggae
Pub Animals – Safar-l
Alternativní hudba
Dva – Hu
Folk & country
Traband – Domasa
Hard & heavy
Malignant Tumour – Earthshaker
Hip hop & r’n’b
Prago Union – Dezorient express
Elektronická hudba
Kubátko – Vzduchoplavec
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Ročník 2011
Skupina roku
Mandrage
Skladba roku
Václav Neckář & Umakart
Zpěvák roku
Tomáš Klus
Videoklip roku
Václav Neckář & Umakart
Zpěvačka roku
Lenka Dusilová
Objev roku
Goodfellas
Album roku
Tomáš klus – Racek
Síň slávy
Václav Neckář
Nejprodávanější deska roku
Racek – Tomáš klus
Žánrové Ceny 2011
Jazz & blues
Vertigo – Metamorphosis
World music
Zuzana Lapčíková kvintet – Rozchody, návraty
Ska & reggae
Coco Jammin Production – Sklizeň
Elektronická hudba
Floex – Zorya
Hip-hop
Prago Union – V barvách
Folk & country
Druhá tráva – Marcipán z Toleda
Hard & heavy
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Heiden – Dolores
Alternativní scéna
Floex – Zorya
Ročník 2012
Skupina roku
Kryštof – Inzerát
Zpěvák roku
Vojtěch Dyk – Live at la Fabrika
Zpěvačka roku
Aneta Langerová – Pár míst…
Objev roku
Zrní – Soundtrack ke konci světa
Album roku
Kryštof: Inzerát
Skladba roku
Charlie Straight – Coco
Videoklip roku
Carloff Boris – Falling
Nejprodávanější deska roku
Tak mě tu máš – Jaromír Nohavica
Síň Slávy
Pavel Bobek
Žánrové ceny 2012
Alternativní hudba
Please The Trees – A Forest Affair
Elektronická hudba
Boris Carloff – The Escapist
Folk & Country
Karel Plíhal – Vzduchoprázdniny
Hard & Heavy
Master’s Hammer – Vracejte konve na místo
Hip-hop & R’n’b
Hugo Toxxx – Bauch Money Mixtape
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Jazz & Blues
Inner Spaces feat. David Dorůžka – Light Year
Punk & Hard core
Pipes and Pints – Found & Lost‘
Ska & Reggae
MikkiM – Offbeat Rhapsody
World Music
Tomáš Kočko a Orchestr – Cestou na jih
Ročník 2013
Skupina roku
Bratři Orffové – Šero
Zpěvák roku
Dan Bárta – Maratonika
Zpěvačka roku
Lenka Dusilová – Live at Café v lese
Objev roku
Lenny
Album roku
Šero – Bratři Orffové
Skladba roku
Cesta – Kryštof a Tomáš Klus
Videoklip roku
Up To Speed Now – Monkey Business
Nejprodávanější deska roku
Český kalendář – Michal Horáček
Síň slávy
Petr Hapka
Andel Legend Award
Karel Gott
Ročník 2014
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Skupina roku
Chinaski
Zpěvák roku
Michal Hrůza

Zpěvačka roku
Aneta Langerová

Objev roku
Jelen
Album roku
Na Radosti – Aneta Langerová

Skladba roku
Tráva – Aneta Langerová

Videoklip roku
Aneta Langerová – Tráva

Nejprodávanější deska roku
Proměnamně – Tomáš Klus

Síň slávy
Hana Zagorová
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