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Anotace 

Bakalářská práce „Mediální obraz Davida Černého a jeho tvorby v českém tisku“ se 

snaží zachytit mediální obraz současného českého kontroverzního umělce ve vybraných 

periodikách, tvořený jak samotnými médii, tak i jeho osobou. Pro konkrétní 

zdokumentování obrazu, jeho proměn a vývoje a zároveň načrtnutí vývoje samotných 

periodik byla vybrána dvě období; pětileté rozmezí před přelomem milénia (1996-2000) 

a stejně dlouhé období po přelomu tisíciletí (2006-2010), periodika byla vybírána mezi 

nejčtenějšími deníky (MF DNES, Lidové noviny, Hospodářské noviny a Blesk) a 

týdeníky (Reflex, Respekt a Týden). V první části práce je načrtnut životopis Davida 

Černého a jeho tvorba, stejně jako některé vývojové tendence médií po roce 1989. 

Cílem druhé části práce je zaměřit se na konkrétní období a osobnost ve sledovaných 

titulech a z nalezených článků se pokusit zachytit mediální obraz Davida Černého a 

popsat, jak se proměňoval, jak se měnil projev sledovaného umělce a k jakým změnám 

docházelo u tištěných médií. David Černý je významným českým umělcem a vzhledem 

k tomu, že se nevyskytuje příliš ucelených publikací, věnujících se blíže jeho 

kontroverzní osobě a dílu, ráda bych touto prací přispěla ke zkompletování života a díla 

tohoto umělce, jehož neoddělitelnou součástí jsou právě média.  

 

Abstract 

This bachelor thesis "The medial image of David Černý and his work in the czech 

press" is trying to present the medial image of contemporary czech controversial artist 

in selected periodicals, formed both by the media and his personality. For specific 

documentation of the image, its changes and development while outlining development 

of periodicals themselves were selected two seasons; five-year period before the turn of 

the millennium (1996-2000) and equally long period after the turn of the millennium 

(2006-2010), the periodicals were chosen from among the most read newspapers (MF 

DNES, Lidové noviny, Hospodářské noviny and Blesk) and weeklies (Reflex, Respekt a 



   

Týden). In the first part is presented the biography of David Černý and his work, as well 

as some of the press trends since 1989. The second part of the work is focused on a 

specific period and personality in the monitored titles, the aim is to describe from 

selected articles the medial image of David Černý and describe, how it has been 

transformed, how has changed expression of the artist and which changes have occured 

in press. David Černý is a significant czech artist and because it does not occur too 

many comprehensive publications, dealing closer with his controversial person and 

work, I would like this work to contribute to the completion of the life and work of this 

artist, whose integral part are expressly media. 
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1. Úvod a cíle práce 
David Černý je jedním z nejvýznamnějších soudobých výtvarných umělců 

v České republice. Často bývá středem pozornosti médií, neboť jak jeho díla, tak jeho 

vystupování je obvykle velmi extravagantní a šokující. Rád se vyjadřuje k soudobému 

dění a své názory vyjadřuje poměrně provokativně, což mnohdy vyvolá reakci 

veřejnosti či jiných významných osobností světa politiky či umění. Zajímavé poznatky 

ovšem přicházejí, když se poodhrne slupka provokativnosti a začne se analyzovat, co 

tento umělec komentuje, kde a jakým způsobem.  

Toto téma jsem si vybrala z toho důvodu, že je výtvarné umění mým koníčkem a tento 

umělec mi krom svých děl vždy imponoval i svou odvahou říci své názory naplno. Další 

výzvou pro mě byl fakt, že téma mediálního obrazu Davida Černého nebylo dosud ještě 

nikdy zpracováváno v žádné publikaci ani práci, a proto bych ráda touto prací přispěla 

k větší informovanosti veřejnosti o tomto kontroverzním umělci. 

Mediální obraz je zaznamenáván ve dvou obdobích; první je zvoleno před přelomem 

tisíciletí v pětiletém rozmezí (1996-2000), druhé pak po přelomu milénia rovněž pětileté 

(2006-2010). Rozmezí byla stanovena na základě přítomnosti Davida Černého v České 

republice (je světoznámým umělcem a často cestoval či byl na stážích) a tedy 

adekvátního množství článků v českém tisku. Periodika jsou navolena dle různého 

zaměření a typu za účelem konfrontace různých názorů na Davida Černého a jeho dílo 

(Reflex, Týden, Respekt za týdeníky a MF Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny a 

Blesk za deníky), jde vždy o celostátní tištěná periodika. Nebyly zvoleny žádné odborné 

tituly z toho důvodu, že v této práci jde o mediální obraz dostupný masovému publiku, 

nikoli zájemcům o výtvarné umění. 

V teoretické části práce se zaměřím na osobnost Davida Černého a jeho tvorbu, stejně 

jako na některé vývojové tendence médií po roce 1989, kde se budu snažit popsané jevy 

zapojit do souvislostí tak, aby případný čtenář mohl lépe pochopit mé interpretace v 

praktické části. V druhé části práce se pak pokusím zaměřit na konkrétní období a 

osobnost ve sledovaných titulech a z nalezených článků zachytit mediální obraz Davida 

Černého a popsat jeho proměny.  

Cílem této práce je tedy zaznamenání mediálního obrazu českého umělce Davida 

Černého ve vybraných českých denících a týdenících ve dvou určených obdobích a 

jejich porovnání, stejně jako analýza, zda vybraná tištěná média informují o tomto 

umělci nezaujatě a adekvátně nebo naopak populisticky tak, aby byla čtenářsky 
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přitažlivá. Rovněž bych ráda zachytila měnící se tendence tištěných médií během těchto 

dvou dekád, stejně jako vývoj Černého a jeho projev v médiích.  

 

2. Vývojové tendence českého periodického tisku po 

roce´89 

2.1. Změny v médiích po roce 1989, nová éra 

Na začátku 90. let 20. století prošla česká společnost včetně médií velkými 

změnami, včetně právního a ekonomického fungování nebo role médií ve společnosti.1  

Docházelo ke změně přístupu autorů a předmětu novinařiny, proměňoval se vztah médií 

a státu a byly privatizovány první podniky – tiskárny a redakce. Řešilo se historické 

dědictví z dob komunismu, objevovaly se nové zdroje žurnalistiky, a přicházely nové 

trendy – zejména výpočetní technika. Docházelo k personálním změnám – v médiích 

zůstávali osvědčení nezkompromitovaní jedinci a částečně nastupovali noví, někdy 

dostatečně nekvalifikovaní. Docházelo ke změně hodnot – protěžováni byli disidenti a 

zakázaní autoři. Měnil se trh i struktura výroby periodik a přicházeli zahraniční 

(zejména německý) kapitál a investoři.2 

Byly rovněž přijaty nové právní předpisy, jak uvádí Bednařík, Jirák, Köpplová (2011): 

„Nová mediální legislativa začala vznikat tím, že preambule zákona č. 81/1966 Sb. O 

periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích z roku 1966 

byla zbavena formulace o vedoucí úloze KSČ a s novou Ústavou byla přijata i Listina 

základních lidských práv a svobod (kterou předlistopadové Československo 

ratifikovalo, ale nikdy v praxi nerespektovalo). Tím byl vytvořen obecný půdorys pro 

budování nové mediální legislativy. Zákon č. 81/1966 Sb. novelizovalo Federální 

shromáždění v březnu 1990. Zákon prohlásil cenzuru za nepřípustnou a umožnil 

československým občanům a firmám (včetně zahraničních, které měly sídlo 

v Československu) vydávat periodický tisk. V květnu 1990 byl zrušen Federální úřad 

pro tisk a informace (FÚTI).“ 

Než přešly nové zákony v platnost, panovala v té době určitá míra tolerance 

k procesům, týkajícím se médií a neprobíhajícím zrovna na legální bázi. Společnost tyto 

změny vítala a vnímala jako proces odpoutání od státní moci.  

                                                           
1 Bednařík, P., Jirák, J., Köpplová, B.: DĚJINY ČESKÝCH MÉDIÍ Od počátku do současnosti. Praha, Grada 

Publishing a.s., 2011, ISBN 978-80-247-3028-8, s. 365  
2 Verner, P.: VÝVOJOVÉ TRENDY V ČESKÝCH MÉDIÍCH PO ROCE 1989, Praha, Univerzita Jana Amose 

Komenského Praha, 2010, ISBN 978-80-7452-007-5, s.21-27 
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Proces odpoutání se od státu probíhal u periodik ve třech směrech – jednak transformací 

dosavadních periodik, jednak znovuobnovením zakázaných titulů a samozřejmě 

zakládáním nových.  

Transformace dosavadních periodik obsahovala některé deníky, známé i dnes, například 

Mladá Fronta, Rudé právo nebo Hospodářské noviny (původně týdeník, dnes deník). 

Součástí této změny byly samozřejmě vlastnické změny a výrazný nesouhlas 

s předchozími poměry a formou periodika. Měnil se vzhled a někdy i název periodika 

(Právo se z Rudého Práva etablovalo v roce 1995 a změnilo se i zaměření deníku 

z levicového na nezávislý, z Mladé Fronty jakožto levicového listu se roku 1990 stala 

nezávislá Mladá Fronta Dnes atp.). Některé tituly změnu nezvládly a přestaly vycházet, 

kupříkladu odborářský deník Práce, který roku 1998 přestal zcela vycházet. Deník 

České strany socialistické, Svobodné slovo, si změnil název v roce 1997 na Slovo, roku 

2001 nicméně také zanikl. Oproti tomu deník České strany lidové, Lidová demokracie, 

byl prodán formě Pragoprint a následně Lidovým novinám, v důsledku čehož zanikl. 

Jiná periodika, jako například Zemědělské noviny, si několikrát změnila název, až 

přestala vycházet; některá (jako deník Československý sport) po změně jména na Sport 

uspěla a vychází dodnes.3 

Verner (2010) zmiňuje církevní tisk, který existoval jen v omezené míře, stejně jak 

odborový tisk; kulturní a humoristické tituly se rovněž příliš neuplatňovaly. 

V obnovování titulů hrála velkou roli nostalgie po historických titulech, z nichž ovšem 

ne všechny byly schopné obstát v nové době. Úspěšně byly obnoveny například Lidové 

noviny, vycházející poslední léta komunismu v samizdatu, ne s takovým úspěchem bylo 

znovuobnoveno v roce 1990 vydávání časopisu Přítomnost. Začal vycházet časopis 

Reportér, surrealistický Analogon nebo Literární noviny. Zanikl časopis Literární 

měsíčník a Tvorba. Některé tituly, navazující na předrevoluční samizdaty, vycházely 

jako nové, jmenujme například Proglas a Revolver Revue.  

Po revoluci se objevila velká řada nově založených titulů, hlavně v letech 1990-91. 

Důležitý byl politický postoj, který byl významně prezentován. Levicově založené tituly 

byly nežádoucí, vznikaly spíše pravicově směřované listy jako Telegraf (1991-2) a 

Metropolitan (1991-2), následně došlo k jejich sloučení a vznikl Metropolitní telegraf, 

později Telegraf, Denní telegraf, který r. 1997 zanikl. Podobně se proměňoval list 

Prostor nebo Noviny. Objevovaly se nové vydavatelské postavy jako např. Fidelis 

                                                           
3 Bednařík, P., Jirák, J., Köpplová, B.: DĚJINY ČESKÝCH MÉDIÍ Od počátku do současnosti. Praha, Grada 

Publishing a.s., 2011, ISBN 978-80-247-3028-8, s. 370 - 373 
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Schlée (1990-1997 Večerní Praha, Večerník Praha), Josef Kudláček (1990 – 1994 

Občanský deník, Český deník, 1990 Annonce) nebo Ladislav Froněk (1990-2002) 

Špígl. Existovaly tendence ke vzniku bulvárních deníků (1990-1996 Expres, 1992 - nyní 

Blesk).  

Z nových či znovuobnovených listů byly úspěšné dva – Blesk a Lidové noviny. Co se 

týče bulváru, založení Blesku provázelo mnoho nejistot, z pohledu dnešního člověka 

ovšem šlo o skvělý obchodní tah. V roce 1993 se přidal i Nedělní Blesk a v současnosti 

jde o list s nejvyšším nákladem v ČR (údaje z roku 2009 hovoří o 400 000 výtiscích) a 

nejvyšší čteností (1,4 mio čtenářů) a má několik regionálních verzí. Stejný vydavatel 

uvedl na trh později ještě titul Aha!. Co se týče časopisů, jako nejvýznamnější se jeví 

týdeník Reflex, založen roku 1990 Petrem Hájkem (později mluvčí a poradce Václava 

Klause) či Respekt, následující tradici samizdatu Informační servis. Úspěch zaznamenal 

i dětský Kačer Donald (1990), magazín pro ženy Elle (1994) nebo Reader´s Digest 

Výběr (1993).4 Důvody zániku řady titulů shrnují Končelík, Večeřa, Orság (2010) takto: 

„Převážná většina nově založených či obnovených titulů musela ukončit během 

několika let svou činnost. Důvodem zániku byl často nedostatečný finanční kapitál a 

nezkušenost tuzemských vlastníků s mediálním byznysem v tržních podmínkách. Svou 

roli jistě sehrál i čtenářský konzervatismus a věrnost čtenářů zavedeným mediálním 

značkám, která přetrvala navzdory změně režimu.“ 

Zajímavá je statistika periodických titulů na začátku 90. let dle Vernera (2010): „Podle 

údajů Českého statistického úřadu vycházely v roce 1989 celkem 772 tituly 

periodického tisku, inzerce zaujímala velmi malou plochu, protože většina novin a 

časopisů byla v rukou státu a dostávala takové státní dotace, že redakce nic nenutilo 

k získávání inzerce. O rok později již bylo registrováno 1870 titulů. Z původních 1870 

tištěných periodických titulů v r. 1990 poklesl počet na 1553 v roce 1991, o rok později 

prudce vzrostl na 2983 tituly. V r. 1993 byl naproti tomu zaznamenán velký pokles, stav 

se dostal pod úroveň r. 1990, na pouhých 1367 titulů. Další vzestup dosáhl asi 2000 

titulů až v roce 1997.“  

Z hlediska této práce je zajímavý vývoj tisku dle periodicity vycházení podle téhož 

autora. První skupinou jsou deníky. „Z 30 v r. 1990 jejich počet vzrostl v roce 1991 na 

38, roku 1992 jich bylo 76, v roce 1993 došlo k poklesu o polovinu, ale už v r. 1994 jich 

bylo 51…v roce 2003 vycházelo 96 titulů deníků a nárůst pokračoval. Je to však číslo 

                                                           
4 Bednařík, P., Jirák, J., Köpplová, B.: DĚJINY ČESKÝCH MÉDIÍ Od počátku do současnosti. Praha, Grada 

Publishing a.s., 2011, ISBN 978-80-247-3028-8, s. 373 - 375 
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poněkud zavádějící. Mnohé listy totiž vycházejí v regionálních mutacích (Deníky 

Bohemia). V současné době vychází v ČR sedm celostátních deníků, což je o osm 

méně, než v roce 1993.“ Další skupinou jsou týdeníky. „Týdeníky měly v zvlášť 

dramatickém období od r. 1990 do r. 1994 tuto linii vývoje: 307-173-465-168-235.“ 

Média byla privatizována a poměrně divokou cestou se snažila fungovat. Trpěla ovšem 

nedostatkem zkušeností a financí, nejednoznačným vedením a problémy s modernizací. 

Přicházelo mnoho nových vydavatelů ze zahraničí, periodika často měnila majitele. Jak 

Bednařík, Jirák a Köpplová (2011) uvádí, byli noví vydavatelé velmi často němečtí, 

mezi nejvýznamnější patřilo Verlagsgruppe Passau, Rheinisch-Bergische Druckerei und 

Verlagsgesellschaft mbH (MAFRA) nebo Mittelrhein-Verlag. Vydavatelé trpěli také 

nedostatkem zkušeností s vydáváním velkých seriózních listů – porovnání měli pouze 

s německými listy, určenými regionálnímu publiku, také neměli zkušenosti 

s prosazením se na zahraničním trhu. Trhy po pádu železné opony byly relativně nové a 

přijímaly téměř cokoli „západního“ bez odporu. Verlagsgruppe Handelsblatt (majoritní 

akcionář Economie a.s.) měla pod svými křídly vydávání Hospodářských novin, nově 

patří Economia a.s. pod firmu Respekt media a.s. Zdeňka Bakaly. Reflex a Blesk 

vycházely v letech 1993-1998 pod švýcarským vydavatelstvím Ringier. Mezi další 

významné vydavatele patřily Sanoma Magazines Praha, Stratosféra, Bauer Media, 

Burda Praha a Vogel Burda Communications. 

 

2.2. Vývoj médií v letech 1993 - 1996 

Po vzniku samostatného českého státu nastalo další období změn (1993-1996). 

Verner (2010) zmiňuje významný milník: „Mezi nejdůležitější společenské a politické 

události této doby patřil bezesporu podpis zákona o rozpadu společné republiky (17. 

prosince 1992). Došlo k rozpadu československé federace a vzniku samostatné ČR od 1. 

ledna 1993. Skončilo období dvojjazyčného zpravodajství a dvojjazyčných časopisů. Na 

Slovensku se dále distribuovaly české časopisy, v Čechách slovenské jen zcela 

výjimečně.“ 

Mediální business se rozvíjel rychlým tempem, rozvíjelo se soukromé podnikání (nové 

deníky), rušeny byly stranické tituly a odborový tisk, nárůst zaznamenaly listy pro ženy 

a bulvární tituly. Pokračovalo oddělování politické moci od médií. V roce 1994 byla 
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založena konkurenční informační kancelář k ČTK – Česká tisková agentura, později 

Česká tisková společnost.5  

Jak Verner (2010) uvádí: „Na stáncích tištěných periodik se objevil zajímavý titul 

zpravodajského časopisu Týden (3. října 1994).“ 

Mezi nejčtenější periodika patřil podle něj za deníky Večerník Praha, v rámci republiky 

pak Blesk a MF Dnes. 

 

2.3. Vývoj médií v letech 1997 - 2002 

Třetí etapou byly roky kolem přelomu milénia (1997-2002). Toto období bylo dle 

Vernera (2010) charakteristické výrazným prosazením nových technologií – plnokrevné 

noviny, elektronické verze periodik atd. Vztah médií a politické moci se dále 

proměňoval, každý titul s ní byl jinak provázaný. Tisk se rozlišil do mnoha skupin 

(zájmové, spolkové, elektronické noviny různých společností, obcí atd.). Objevovaly se 

nové novinářské osobnosti, které neměly nic společného se socialismem, a naopak 

někteří novináři odcházeli do komerční sféry a politiky. 

K poměrně zásadnímu závěru Verner (2010) dochází, když uvádí, že v tomto období 

upadaly tradiční hodnoty žurnalistiky, jako spisovný jazyk, úroveň mluvy apod.. Ten 

samý autor rovněž zmiňuje pořadí nejčtenějších deníků v tomto období: „V roce 1998 

bylo pořadí nejčtenějších denních listů: MF Dnes, Blesk, Právo, HN, ZN, Sport, LN, 

Slovo, z časopisů: Vlasta, Tina, Květy, Žena a život, Bravo, Televize, Story.“  

 „V roce 2002 byla nejprodávanějším deníkem v polovině roku (v tisících výtisků 

prodaného nákladu) MF Dnes (360), dále následovaly Blesk (350), kterému po zániku 

bulvárního deníku Super přibyli čtenáři až na (400), Právo (250), Lidové noviny (100) a 

Hospodářské noviny (80), Sport (85).“  

Verner (2010) zachycuje i počty časopisů: „Z časopisů jsou nejčtenější Týdeník televize 

(600), Vlasta (200), Spy (200), Týdeník Květy (160), Chvilka pro tebe (150), 

Překvapení (150), Rytmus života (140), Story (140), Šťastný Jim (120), Reader´s Digest 

Výběr (120).“ 

V roce 2001 začaly deníky MF Dnes a Právo tisknout barevně.6 

I když nesměly vycházet politické tituly, vycházely ve speciálně zřízených 

vydavatelstvích deník komunistů Haló noviny, měsíčník sociálních demokratů Právo 

                                                           
5 Verner, P.: VÝVOJOVÉ TRENDY V ČESKÝCH MÉDIÍCH PO ROCE 1989, Praha, Univerzita Jana Amose 

Komenského Praha, 2010, ISBN 978-80-7452-007-5, s. 38 
6 Tamtéž, s. 48 
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lidu, čtrnáctideník ODS Mezi námi, týdeník Lidovců Hlas, Zpravodaj Unie svobody a 

list republikánů Republika. 

Novinkou byly pražské kulturně zaměřené časopisy – obvykle zdarma - (Houser, Think, 

Karel, Exit, Navigator). Rovněž se více objevovaly u časopisů přílohy, často CD.7 

 

2.4. Vývoj médií mezi lety 2003-2005 

Čtvrtá etapa je omezena lety 2003 až 2005. Nadále pokračovala vzájemná nedůvěra 

a napětí mezi médii a státní mocí, nastal rozmach debat a besed. Rozvíjela se dále 

investigativní novinařina, zastupovaná například Radkem Johnem, žurnalistika začala 

mít podíl na politickém vývoji a měnila se i personálně – profesionalizovala se, 

objevovaly se první příznaky mediokracie. Některé tituly byly příliš provázané s inzercí, 

což nahrávalo korupci. Periodika se obecně stabilizovala na mediální mapě republiky. 

V této době se rozmáhala produkce zaměřených titulů – zejména časopisů pojišťoven 

nebo stranických listů, jejichž vydavateli byly obvykle servisní organizace, právní 

subjekty typu s.r.o..8  

Verner (2010) uvádí náklady deníků v roce 2003: „V závěru roku náklady denního 

tisku: Blesk 500 000 výt., MFD 320 000 výt., Právo 180 000 výt., Hospodářské noviny 

80 000 výt., Lidové noviny 70 000 výt.“ 

Během této doby „dozrávání“ chyběl dle tohoto autora na českém mediálním poli 

dostatek hloubkových odborných analýz, jediná Mladá fronta Dnes se pokoušela o něco 

takového, ovšem v malé míře. Občas se objevovaly nadnárodní zájmy zahraničních 

vydavatelů. V seriózních listech bývala zbytečně velká míra senzačnosti, o to méně pak 

věda a vědecký přístup, zprávy o současném vědeckém pokroku či snahy o zlepšení 

české justice. Periodika mívala nádech černé kroniky, místo aby čtenáře kultivovala. 

Jazyk postrádal úroveň, stejně jako novináři potřebné vzdělání. Autoři přespříliš 

podléhali autocenzuře a tisku chyběla nezávislost na okolí. 

 

2.5. Vývoj médií od roku 2006 do současnosti 

Posledním posuzovaným obdobím je rok 2006 – současnost. Verner (2010) uvádí 

shrnutí důležitých charakteristik tohoto období a uvádí i výčty příjmů z inzerce, čísla 

nejčtenějších periodik a četnost rozdělení inzerce v médiích obecně: 

                                                           
7 Verner, P.: VÝVOJOVÉ TRENDY V ČESKÝCH MÉDIÍCH PO ROCE 1989, Praha, Univerzita Jana Amose 

Komenského Praha, 2010, ISBN 978-80-7452-007-5, s. 50-51 
8 Tamtéž, s. 51-52 
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Dále docházelo k rozvoji dárků a příloh u tisku, ovšem prodeje pak narostly vždy jen 

dočasně. Pokles prodejů periodik se vydavatelé snažili zlepšit i různými dárky 

k předplatnému.  

Na poli digitálních médií nastal velký boom Internetu a hlavně sociálních sítí. V roce 

2008 vyšlo z průzkumu agentury Factum Invenio najevo, že počítač vlastní více než 

polovina českých domácností, z nichž 90% má přístup na Internet. Často se objevovaly 

agresivní politické a reklamní manipulativní kampaně, inzerce nadále narůstala.   

Na českých školách se začala vyučovat Mediální výchova, zatím však nekvalitně, 

nicméně děti byly a jsou čím dál víc ovlivňovány médii a je třeba tento vliv hlídat. ČTK 

se dostala do problémů kvůli úrovni a cenám svých zpravodajství a rovněž kvůli svému 

monopolnímu postavení na trhu. Objevila se nová tisková agentura MediaFax.  

Investigativní žurnalistika se čím dál častěji dostávala spíše k hranici skandální 

novinařiny, často ve vleku vlivných politických stran. Docházelo k propojování médií, 

nejvíce se veřejnost zajímala o zpravodajství, oblíbené byly i seriály (i v tisku).  

Ústav pro jazyk český AV ČR se neangažoval v nových úpravách jazyka, jak by měl, 

nenastavoval nová pravidla. Silnou základnu si Češi nicméně drželi ve čtení knih, 

přečetli toho údajně nejvíce v Evropě.9 „Alespoň jednu knihu ročně si přečte 83% 

Čechů (průměr EU je 58%).“10 

Nastal velký nárůst deníků zdarma – Metropolitní expres (Mafra), 24 hod.(Ringier), 

E15 (MF). Deník Metro se dostal rovněž pod Mafra, nastalo jeho slučování 

s Metropolitním expresem. Částečně se změnilo založení bulvárního plátku Aha! – 

v novém pojetí Ringieru by měl být ostřejší, naopak Blesk by měl být více seriózní. 

Mezi novináři se rozšířil zvyk popisovat zprávy a reportáže zaujatě, s emocionálním 

zabarvením.11 

2008 – „Hrubé inzertní příjmy vydavatelů tištěných médií stouply v roce 2008 na 20 

miliard korun. Žebříček: Mafra (3,18 mld.), Ringier (2,7 mld.), VLP (2,2 mld.), Metro 

ČR (1,0 mld.), Bauer Media (0,9 ml.), Stratosféra (0,9 mld.), Mladá fronta (0,8 mld.), 

Sanoma Magazines (0,8 mld.), Economia (0,7 mld.), Borgis (0,7 mld.).“12 

„Pořadí prodejnosti tištěných periodik na konci roku 2009 /průměrný denní prodaný 

náklad v tisících kusů): Blesk (408), Deníky (240), Právo (137), Aha! (106), Lidové 

                                                           
9 Verner, P.: VÝVOJOVÉ TRENDY V ČESKÝCH MÉDIÍCH PO ROCE 1989, Praha, Univerzita Jana Amose 

Komenského Praha, 2010, ISBN 978-80-7452-007-5, s. 55-58 
10 Tamtéž, s. 58 
11 Tamtéž, s. 59 
12 Tamtéž, s. 62 
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noviny (54), Hospodářské noviny (53). Mezi časopisy jsou na předních místech 

(průměrný prodaný náklad jednoho vydání v tisících kusů): Svět ženy Pošli recept 

(480), TV Max (382), Rytmus života (286), Pestrý svět (260), Nedělní Blesk (244), TV 

Mini (216), Svět ženy (212), Blesk pro ženy (193), TV Star (155), Tina (104), Reader´s 

Digest (101).“13 

Nově se začala objevovat inzerce periodik skrze sociální sítě, hlavně Facebook. V roce 

2009 klesl příjem z inzerce až o 10%. V roce 2010 byly podíly rozdělení reklamy mezi 

média následovné: televize 37%, noviny 23%, časopisy 11%, internet 14%, venkovní 

reklama 8% a rozhlas 7%. V témže roce se spojily ve střední a východní Evropě firmy 

Ringier a Axel Springer.14 „Hlavním tituly jsou nejčtenější a nejprodávanější evropský 

deník Bild, švýcarský bulvární Blick, český Blesk, polský Fakt a slovenský Nový 

čas.“15 

 

2.6. Shrnutí dějinného vývoje 

Bednařík, Jirák a Köpplová (2011) teoretizují, že když shrneme, jaké změny 

proběhly po roce 1989 v českém periodickém tisku, lze říci, že velký vliv na přeměnu 

médií (u publika i autorů) mělo specifické české prostředí se svou rozmanitou historií, 

ale rovněž nové začlenění země do vývoje „západního“ světa a Ameriky. Rovněž 

uvádějí, že došlo k silné komercionalizaci a podřizování se požadavkům čtenářů. Velký 

rozmach zaznamenala digitální média, resp. periodický tisk se ve velké míře 

digitalizoval. 

Náklady tištěných verzí periodik dle Vernera (2010) neustále klesaly a naopak se 

zvyšovala obliba elektronických verzí vydání. Internet a jeho masové rozšíření přineslo 

jednoduchý a rychlý přístup k informacím, stejně tak ale i úpadek úrovně šíření 

informací, docházelo k rozšiřování lží a polopravd. 

Vlastnictví médií se úplně přeměnilo ze státního sektoru do soukromého. Nastal rozvoj 

reklamy a inzerce, kteréžto se staly hlavním příjmem periodik. Úspěch periodika se 

neměřil podle významu či přínosu, ale podle rentability a ziskovosti. Změna priorit 

přinesla i snížení úrovně všech periodik, bohužel včetně těch seriózních.16 Verner 

(2010) je toho názoru, že všechny deníky prošly větší či menší bulvarizací a kvalitní, 

                                                           
13 Verner, P.: VÝVOJOVÉ TRENDY V ČESKÝCH MÉDIÍCH PO ROCE 1989, Praha, Univerzita Jana Amose 

Komenského Praha, 2010, ISBN 978-80-7452-007-5, s. 66 
14 Tamtéž s. 64 
15 Tamtéž, s. 67 
16 Bednařík, P., Jirák, J., Köpplová, B.: DĚJINY ČESKÝCH MÉDIÍ Od počátku do současnosti. Praha, Brada 

Publishing a.s., 2011, ISBN 978-80-247-3028-8, s. 382 
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neutrální zpravodajství bylo těžké najít. K bulvarizaci došlo v důsledku konkurenčního 

boje mezi čistě bulvárními a seriózními stanicemi či tituly. „I seriózní média se 

přizpůsobují stále pokleslejšímu vkusu většiny příjemců“.17 Docházelo podle něj ke 

zjednodušování informací a zvyšování agresivity. 

Většina titulů je podle Bednaříka, Jiráka a Köpplové (2011) v současnosti 

v zahraničních rukou, zejména německých. Veřejnoprávní média požívají jen omezené 

míry nezávislosti na státu. Po roce 2000 slábne důležitost tištěných médií a stále více se 

uplatňují audiovizuální média. 

Když se zaměříme na jazyk, Verner (2010) uvádí, že od roku 1989 proniká do češtiny 

mnoho cizích slov, často zkomolených, ty pak Ústav pro jazyk český AV často hned 

kodifikuje, místo aby nastavil pravidla a limity pro tyto novotvary. V tiskárnách chybí 

kvalifikovaní korektoři, úroveň jazyka klesá, do kultivovaného jazyka prolínají i slova, 

dříve považovaná za nespisovná. Tento autor rovněž uvádí na str. 112 současný stav 

prodejnosti periodik: 

„V České republice vychází asi deset celostátních deníků, 300 celostátně 

distribuovaných časopisů, deníků s regionálním záběrem vychází přibližně sedmdesát a 

regionálních časopisů kolem 3500. Za nejserióznější listy jsou považovány deník Mladá 

fronta Dnes, Lidové noviny a časopis Respekt (vydavatel Respekt Publishing a.s., 

majitel Zdeněk Bakala).“ 

 

2.7. Nové žánry 

U žánrů, používaných v novinách a časopisech po roce 1989, docházelo k jistým 

změnám. Pro účely této práce uvádím ty nejdůležitější změny pro dokreslení kontextu s 

analýzou. 

U časopisu dle Vernera (2010) platí, že by měl obsahovat témata zpracovaná analyticky 

nejčastěji v publicistických žánrech a měl by vycházet týdenně či měsíčně. Jeho formát 

bývá menší než u novin, obvykle A4. Noviny by oproti tomu měly publikovat hlavně 

zpravodajství a aktuální problémy společnosti, mívají větší formát a vycházejí 

minimálně pětkrát týdně. Za komunistické éry ovšem docházelo ke směšování 

zpravodajství a publicistiky, lidé na to byli zvyklí a dodnes v nich toto povědomí 

zůstává. Někteří autoři, mísící v současnosti tyto dva žánry, se pak vymlouvají na to, že 

                                                           
17 Bednařík, P., Jirák, J., Köpplová, B.: DĚJINY ČESKÝCH MÉDIÍ Od počátku do současnosti. Praha, Brada 

Publishing a.s., 2011, ISBN 978-80-247-3028-8, s. 24 
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to po nich čtenáři chtějí. Hrozí tím ale pád mediální demokracie, kterou je potřeba 

bránit.  

Když se zaměříme na reportáž, i ta prošla během historie změnami. Za komunismu byla 

poměrně subjektivní, popisná a politicky tendenční, zatímco dnes se prosazuje suché 

konstatování faktu, popř. investigativní zaměření. Pravděpodobný je pozvolný návrat 

k subjektivnějšímu pohledu.  

Poměrně novým žánrem je podle autora příběh, používaný od 90. let 20. století. 

„Vyprofiloval se z dokumentární reportáže investigativního žurnalisty. Doplňuje obecná 

sdělení o podstatě událostí vylíčením prožitků a pocitů zúčastněných osob, které 

vystupují s autenticky dokumentovanými jazykově charakterizujícími vstupy. Tento 

doplňkový příběh se stává těžištěm žurnalistického vyprávění.“18 A právě tento žánr je 

typickým způsobem referování výrazných osobnosti výtvarné scény, například Davida 

Černého nebo Milana Knížáka. 

Jak Verner (2010) uvádí, příběh nemusí být pravdivý, nemusí být odrazem reality, ale 

měl by být věrohodný. Autor v něm často figuruje jako hrdina. Někdy bývá tento žánr 

zneužíván v bulváru. 

Dalším novým žánrem je blog. Tento název je složeninou = weblog = internetový 

záznam. Obvykle jde o internetovou stránku s osobními příspěvky konkrétního jedince. 

Rozšířen byl na přelomu tisíciletí, v současnosti mají blogy i seriózní osobnosti 

veřejného života, politici apod.19  

Jedním z nejdůležitějších nových žánrů polistopadové éry je ovšem bulvár. 

„Bulvární zabarvení periodika, kde nad zásadními výchovnými a vzdělávacími 

informacemi nápadně převažují netypické, nečekané, dojemné a šokující zprávy a 

informace ze života populárních osob nebo exponování lidského neštěstí (sloužící 

k otevřené manipulaci s veřejným míněním), ještě nemusí být na štíru s pravdivostí.“20 

Jiná situace je s etikou v bulváru – často v něm dochází k velkým etickým pochybením. 

Bulvarizace po roce 1989 bohužel postihuje i víceméně seriózní tituly a vypadá to, že 

tento trend skandalizace bude pokračovat.21 

 

                                                           
18 Verner, P.: VÝVOJOVÉ TRENDY V ČESKÝCH MÉDIÍCH PO ROCE 1989, Praha, Univerzita Jana Amose 

Komenského Praha, 2010, ISBN 978-80-7452-007-5, s. 103 
19 Tamtéž, s. 103-105 
20 Tamtéž, s. 156-157 
21Tamtéž, s. 156 
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2.8. Nové trendy v mediálním světě po roce 1989 

Tuto kapitolu uvádím v práci proto, abych zasadila do kontextu poznatky praktické 

části práce, vybrala jsem ty jevy a pojmy, které jsou důležité z hlediska obsahu vlastní 

analýzy. 

 

2.8.1. Investigativní žurnalistika 

Tento, po Sametové revoluci nový směr novinařiny ve své podstatě dle Vernera 

(2010) znamená seriózní zpravodajství s osobním nasazením. Ve společenském zájmu 

se autor snaží napravit současný stav věci. Odhaluje kauzy, o kterých se ostatní média 

buď nedozvěděla, nebo se je rozhodla utajit, ovšem vyžaduje mnohem větší osobní 

nasazení autora, než běžná žurnalistika. Existovala u nás již za první republiky. Je 

pravdou, že občas vyvolává falešné skandály, nicméně u nás v současnosti stále ještě 

nedosahuje potřebného respektu. 

 

2.8.2. Reklama – vzestupný trend 

Jak ve své publikaci Verner (2010) popisuje, o roce 1989 došlo k přeměně 

mediálního světa na tržní. Vzrostla agresivnost a zacílenost reklam, vznikaly reklamní 

agentury a objevovaly se nové možnosti inzerce. Vznikaly nové tituly, zaměřené pouze 

na inzerci – Annonce, Metro. Nově se také vyjevila nutnost mít pravidla, jak tento 

vzrůstající trend udržet ve správných kolejích. 

„V České republice celkové výdaje na reklamu tvořily v roce 1990 asi 374 mil. korun 

(na reklamu v tisku 83 procenta, v televizi jen 11 procent).“22  

„V roce 2006 výdaje na reklamní prostor v médiích přesáhly minimálně 25 mld. Kč (40 

% televize, 9 % rozhlas, 28 % periodický tisk, 7 % internet, 6 % venkovní reklama, 10 

% ostatní).“23 

Nově se objevila i politická reklama. Absolutní zákaz platí na podprahové reklamy, 

v rámci EU dochází k silné regulaci reklamy v televizi a rozhlase.24 

 

2.8.3. Manipulace 

Verner (2010) zmiňuje: v dobách socialismu mohla panovat v tisku pouze jedna 

názorová linie. Po jeho pádu se nicméně v periodikách začaly objevovat různě 

                                                           
22 Verner, P.: VÝVOJOVÉ TRENDY V ČESKÝCH MÉDIÍCH PO ROCE 1989, Praha, Univerzita Jana Amose 

Komenského Praha, 2010, ISBN 978-80-7452-007-5, s. 162 
23 Tamtéž, s. 162 
24 Tamtéž, s. 162 
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provokativní, emočně zabarvené titulky. Někdy se také stávalo, že byl na začátku 

článku uveden názor odborníka či jiné osobnosti, s tímto názorem se pak v textu 

pracovalo a ladění článku v tu chvíli najednou nebylo neutrální. Jednalo se tedy o 

cílenou manipulaci čtenáře.  

V bulváru docházelo ke zkreslení skutečnosti úmyslně, pro pobavení čtenáře. Někdy 

samozřejmě došlo k nechtěným omylům žurnalistů, ať už objektivním nebo 

subjektivním. Všechny tyto jevy se ovšem považují na manipulaci.  

Tento jev je častý právě při používání žánru příběhu některými osobnostmi umělecké 

scény, manipulují s čtenáři za účelem zviditelnění sama sebe nebo při prosazování 

vlastních názorů. 

 

3. Média jako jeden z kanálů reflexe výtvarného 

umění 

3.1. Vliv médií na vztah veřejnosti k umění 

Média jsou jedním z kanálů, kterými se výtvarné umění k potenciálním divákům 

dostává. Jirák a Köpplová (2007) k tomuto tématu uvádí: „Média se také významným 

způsobem podílejí na formování nejrůznějších projevů kultury dané společnosti, neboť 

dokážou nabízet totéž sdělení velkému počtu příjemců (a tím jim zajišťovat sdílené 

zprostředkované zážitky).“  

Novotná et.al. (2011) zmiňuje tři důležité pojmy, vztahující se k působení masmédií na 

společnost – dopad, vliv a účinek. Všechny tyto jevy se týkají působení médií na 

jednotlivce, skupiny osob nebo celou společnost a věnují se obsahu sdělovaných 

informací. Dopad médií se považuje za teoretický pojem a zahrnuje jak vlivy, tak i 

účinky působené médií. Vliv je spíše dlouhodobější působení na diváky a týká se 

názorového zaměření i obecného faktu existence médií. Účinek zahrnuje spíše efekt 

nebo reakci diváků na působení. Skutečný význam masmédií ve společnosti nespočívá 

podle autorů v jednorázových okamžitých reakcích na konkrétní zprávu, ale spíše 

v dlouhodobém, nepřímém, méně zjevném působení na lidstvo a organizaci společnosti. 

Klíčem k pochopení médií není zjištění, jak působí ona na nás, ale jak je my používáme. 

Aneb, jak říká Sturken a Catwright (2009): „Kultura je proces, nejde o fixní soubor 

pravidel či výkladů.“  

Východiskem také je podle Novotné et. al. (2011), jak jsme schopni se v daném médiu 

zorientovat. Funkce, které bývají médiím připisovány, jsou podle autorů například: 
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zábava, trávení volného času, podněcování představivosti, získávání znalostí os světě 

kolem, růst sebevědomí na základě přejímání názorů ohledně vlastní důležitosti, 

posilování dominantních hodnot a norem, poskytování aktuálních témat k diskuzi, 

možnost zbavení se vnitřního napětí (agrese) nebo náhražka reálného interpersonálního 

styku. Výsledkem tohoto působení na veřejnost se dá říci, že média formují společnost a 

činí jí vnímavou vůči zprávám, rozšiřují rozhled. Dokáží ovšem člověka nepozorovaně 

ovlivnit, přizpůsobit ho požadavkům systému. Média totiž potlačují kritické 

individuální myšlení.  

Rovněž je třeba mít na paměti, že člověk má obecně více zkušeností se světem 

medializovaným, než se světem skutečným. To, co veřejnost vnímá, je znázornění 

skutečnosti, ne skutečnost sama, a tento fakt ji ovlivňuje. Jak zmiňuje i McCombs 

(2009): „O téměř všech zájmech ve veřejné agendě platí, že se občasné zabývají 

zprostředkovanou skutečností, realitou, poskládanou ze zpráv novinářů.“  

Mezi další informace, které autor uvádí, patří i zajímavé tvrzení, že média ani tak 

nevnucují konzumentům, co si mají myslet, ale na co mají myslet. Mezi zápory 

působení médií na veřejnost Novotná et.al. (2011) řadí snižování vkusu veřejnosti, 

zvyšování kriminality, přispívání ke všeobecnému kulturnímu rozkladu, ukolébávání 

mas do stavu politické povrchnosti a potlačování tvořivosti. Mezi klady řadí naopak 

chránění svobody projevu, odhalování hříchů veřejných činitelů, předkládání aspoň 

nějaké kultury masové společnosti, poskytování jednoduché zábavy masám, 

informování o událostech a naléhání ke spotřebnímu životu, které nicméně povzbuzuje 

státní ekonomiku.  

U žádoucího ovlivnění společnosti skrze public relations je nutné jednak stanovit 

přesně, která veřejnost má být oslovena, a vytipovat vhodně média, směřující právě 

k této cílové skupině. Tzv. cílová skupina je dle Novotné et.al. (2011) co nejpřesněji 

definovaná skupina osob či institucí, která je vnitřně homogenní a která nás zajímá, 

protože dokáže uspokojit naši potřebu. Správné určení cílové skupiny je u prosazení 

nějakého názoru či osoby mimořádně důležité.  

Stuchlík a Čichovský (2011) uvádějí zajímavou informaci ohledně názorové sebejistoty 

konzumentů: „Podle teorie spirály mlčení má většina lidí strach být se svými názory 

sama. Neustále sledujeme své okolí a máme tendenci přiklánět se k většinovým, 

mainstreamovým názorům. Jedinec, který má pocit, že jeho názorový postoj má oporu u 

veřejnosti a v médiích, má tendenci vystupovat sebejistě a „hlasitě“.“ Autoři dále 
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uvažují, že jedinci, nemající tuto oporu, postrádají jistotu a sebedůvěru a ostýchají se 

veřejně prezentovat své názory. Tím se snižuje množství osob, ochotných veřejně 

prezentovat své menšinové názory, a roste počet lidí, toužících prezentovat své 

většinové názory. Nicméně zajímavý je pro účely této práce jiný poznatek autorů: 

„“Existují samozřejmě jedinci, kteří se sociální izolace nebojí. Noelle-Neumannová sem 

řadí kacíře, avantgardisty, ale také outsidery. Jinou skupinou může být takzvané tvrdé 

jádro, které s izolací počítá, a tudíž se jí nebojí.“ 

   

4. Agenda-setting 

Rosůlek (2009) říká: „Proces agenda-setting můžeme chápat v širším pojetí jako 

obecný mechanismus nastolování témat ve společnosti a politice. V užším, a pro tuto 

stať významném pojetí, je agenda-setting proces výběru a uchopení témat v médiích a 

vliv tohoto procesu zpět na veřejnost a politiku.“ 

Ve výkladu jiných autorů je tento termín pojat trochu jinak - agenda-setting se podle 

Novotné et.al. (2011) zabývá otázkami, zda jsou témata (agendy), upřednostňována 

médii, skutečně důležitá a zajímavá i pro veřejnost nebo pro politiky, kteří mají moc 

ovlivňovat dění, nebo zda jsou témata, médii opomíjená, ignorována i čtenáři či 

politiky. Je prokazatelně zjištěno, že agendy, na které je upřena pozornost médií, se 

téměř určitě dostanou i do hledáčku veřejnosti. Je docela logické, že se na tato témata 

zaměří i veřejnost, nicméně se stává, že se někdy přenese i názorové zaměření médií. 

Tento poznatek se nazývá rámování (framing). Jde tedy o přenesení priorit, způsobu 

popisu, kontextu z médií na veřejnost, ta pak na dané téma nahlíží z podobného úhlu 

jako médium, je zaujatá.25  Rosůlek (2009) míní: „Je evidentní, že tento proces vede ke 

zjednodušení problematiky.“ Novotná et. al. (2011) uvádí, že rámec je jakási hranice, 

kde se jak médium, tak čtenář, pohybuje. Pokud dojde k „porozumění“, sdílení 

podobného názoru na věc mezi médiem a čtenářem, nazývá se to „sdílení rámců“. 

Framing v podstatě určuje významnost celé agendy, ovlivňuje celou společnost. Jak tato 

autorka říká na str. 131: „Mít možnost rámovat událost, znamená mít moc interpretovat, 

udávat meze přemýšlení a vnímání problému.“ 

Agenda-setting a framing jsou dle Novotné et. al. (2011) nicméně velice složité procesy, 

a pokud vezmeme v potaz, že je publikum aktivní, je zjevné, že tyto procesy nemůžou 

                                                           
25 Novotná, E., Nový, J., Musil, M.: MANAGEMENT PUBLIC RELATIONS, Jindřichův Hradec, Vysoká škola 

ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2011, ISBN 978-80-245-1756-8, s. 130 
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jeho názor významně ovlivňovat. Stuchlík a Čichovský (2011) na str. 111 zmiňují: 

„Kritika se soustřeďuje na skutečnost, že moderní společnost dokáže upřednostňování 

některé agendy korelovat prostřednictvím mechanismů založených v podstatě 

(mediální) obousměrné komunikace. V každém případě je to opět jev obousměrný a 

nemůžeme předpokládat, že lze jednoduše danou agendu u veřejnosti prosadit.“ 

Dalším pojmem je „priming“. Vysvětlení pojmu dle Rosůlka (2009) je následovné: 

„Priming je proces přiřazování důležitosti některým kritériím. Pomocí procesu priming 

vzniká společenská shoda nad tím, podle čeho situaci hodnotit.“  

Dle Novotné et.al. (2011) je dalším častým jevem v současné žurnalistice banalizování 

vážných témat. Média jsou v současnosti pod silným ekonomickým tlakem, nicméně 

ona také tlačí na různé oblasti veřejného života a banalizují je. V politice často používají 

konfrontaci, jež je pro publikum zajímavější než hloubková analýza problému. Dochází 

také k „infotainmentu“ – spojování informace a zábavy, který banalizuje politické 

problémy a život společnosti obecně. Televize utlačuje tisková média, protože podává 

informace zábavnější formou. V tomto procesu „bulvarizace“ mizí důležitá postava 

novináře jakožto prostředníka. Události a témata jsou prezentována cynicky a s černými 

scénáři, neboť skandály a špatné události se prodávají nejlépe. Pozitivní zprávy nejsou 

tak nadšeně přijímány, to znamená menší sledovanost, to znamená méně reklam a tím 

pádem menší zisk pro médium. 

Masmédia tedy nejsou dle Novotné et. al. (2011) všemocná, ale mají velkou moc a vliv 

na veřejnost. Jsou zesilovačem zpráv (rychle šíří informace po celém světě), mají 

neomezenou suverenitu (žádný jiný subjekt ve společnosti nemá takový vliv), vytvářejí 

vymyšlený neexistující svět (krásní bezchybní lidé – tvorba nereálných priorit), tvoří 

různé image (vzory), jsou nástrojem nátlaku (ovlivňování mocnými) a jsou schopná 

vytvořit novou realitu (jsou schopná něco nového uskutečnit). 

McCombs (2009) tuto problematiku shrnuje takto: „Role masových médií při 

nastolování agendy spojuje žurnalistiku a její vypravěčskou tradici s kolbištěm názorů 

veřejnosti a jejich vzájemný vztah má zásadní důsledky pro společnost.“ 

Tento jev silně ovlivňoval analýzu v této práci, dá se říci, že nastolování témat a způsob 

tohoto nastolování bylo jádrem analytické části. 
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5.  Gate-keeping 

Pojem gate-keeping by se dal do češtiny přeložit jako „hlídání brány“ či „dveřník“. 

Tento koncept vychází dle Stuchlíka a Čichovského (2011) z poznatku, že složité 

mediální organizace mají jisté možnosti v rozhodování, o kterých tématech se bude psát 

a o kterých nikoli. Novináři tak rozhodují, kterým událostem dají možnost. Poprvé byl 

tento termín zmíněn na základě výzkumů soc. psychologa K. Lewina (žijícího na 

přelomu 19. a 20.st.), který se zaměřoval na výzkumy malých skupin lidí. Rovněž se 

zde objevil i princip tzv. opinion leaders, tedy osob, majících ve skupinách větší vliv na 

rozhodování. Na osoby, tzv. gate keepers, má vliv například velikost (tedy i vliv) média, 

mediální rutina a mezilidské vztahy v médiu, také nedostatek času a místa. Tyto faktory 

lze shrnout do termínu „zpravodajské hodnoty (news values)“.  

Mediální rutina je velmi důležitým úkazem v procesu gate-keeping. Pokud má novinář 

během krátké doby zpracovat mnoho materiálu, obvykle po čase začne inklinovat 

k určitému zjednodušování a schématickým přístupům ke zprávě, jde zde nejen o výběr 

zpráv, ale i samotnou tvorbu zpráv. Dle Rosůlka (2009) působí jako gate-keepers editoři 

a vedoucí zpravodajství daného média. Gate-keepers jsou podle něj osoby, které 

disponují pravomocemi, určujícími chování dalších aktérů. Sami příjemci zpráv ovšem 

také fungují jako gate-keepers, když si vybírají, které zprávě budou věnovat pozornost. 

K tématu gate-keepingu lze jen zopakovat to, co bylo řečeno v kapitole Agenda-setting; 

tyto dva termíny spolu úzce souvisí. Analýza v této práci byla zaměřena na témata a na 

to, jak a kdo je nastoluje v souvislosti s Davidem Černým. 

 

6. Budování image osobnosti 

Toto téma je u osobnosti Davida Černého a otázky jeho mediálního obrazu zásadní. 

On sám a média, píšící o jeho osobě, se budování jeho image věnují už roky.  

Nejdříve je třeba konkretizovat, co je to image. Novotná et. al. (2011) cituje 

Akademický slovník cizích slov, který nabízí tři definice: „ 1. představa, obraz osoby, 

věci nebo jevu, často záměrně pěstovaný s cílem získat úspěch. 2. (dobré) jméno urč. 

výrobku, skupiny výrobků, podniku, obchodní značky, dodavatelů, země, reputace. 3. 

psychický otisk reality subjektivně přepracovaný do formy dojmu, obrazu skutečnosti.“ 

Image může být vytvářena u osoby, skupiny osob, produktu či skupiny produktů, 

organizace, značky, místa, státu atp.  
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Jako pojem se objevuje v 60.letech 20.st. (Stuchlík a Čichovský, 2011), ovšem 

Vysekalová a Mikeš (2009) uvádějí rok 1955. Image nemá český ekvivalent, používá se 

originální, anglický výraz. Autoři citují i názor Přibové a kol. (1996), co je to image: 

„Marketingoví odborníci definují image jako souhrn představ, postojů, názorů a 

zkušeností lidí ve vztahu k určitému objektu.“ Kobiela (2009) zmiňuje: „V ideálním 

případě je postupně vytvářen symbol, který nás prostřednictvím asociace přivede 

k dojmu, že jde právě o ty hodnoty, které si vlastník značky přeje prezentovat.“  

Vysekalová a Mikeš (2009) zmiňují, jakými způsoby je možno vytvářet image. Při její 

tvorbě musí být myšleno na všechny vlivy, působící na vědomí člověka – kultura, 

tradice, výchova, vzdělávání apod. konkrétní společnosti. Autoři uvádějí teze k tvorbě 

image podle Vysekalové (2004): první z nich říká, že čím více informací je možné mít, 

tím lepší je i image objektu – neboli čím více informací k objektu existuje, tím lepší 

představu je možno si vytvořit; hodnotné a žádané jsou v tvorbě image dlouhodobé, 

jednotné a cílené informace. Další tezí je tvrzení, že image vzniká rychle, ale upevňuje 

se pomalu – ke změně postačí jediná informace. Je vhodné si ujasnit krátkodobý, 

střednědobý a dlouhodobý koncept, kterého chce tvůrce image použít. Třetí tezí je 

myšlenka, že image není nikdy strnulý, nehybný. Jak je výše uvedeno, stačí jediná 

informace a stabilní image objektu je v mžiku negativního rázu. Čtvrtá teze - image 

působí selektivně – tím je myšlen fakt, že pro každou cílovou skupinu jsou důležité jiné 

faktory, a pokud považuje za pozitivní jeden faktor objektu, přijme s ním snáz i ty méně 

pozitivní, které jsou s ním spojeny (tzv. haló efekt). Proto je důležité vysledovat, co je 

pro žádoucí cílové skupiny důležité, a tyto vlastnosti zdůraznit. Pátou tezí je nutnost 

celistvosti, image musí být celistvá. Musí být jasně stanoven koncept, jak má být image 

vedena a kam má směřovat. Image je komplexem různých informací a dojmů, které 

vznikají ve vnímání mnoha prvků objektu. Stačí jeden rušivý element a image je 

narušená, musí být vnímána jako celek. Poslední tezí je poznatek, že vzniká z různých 

zdrojů, kromě těch cílených jsou lidé ovlivňováni vztahy, institucemi, médii, sociálními 

skupinami apod., a s tímto fakty je nutno také pracovat a brát je v potaz. 

Při tvorbě image se postupuje podle autorů následovně: v první fázi je nutno vytvořit 

nové paměťové struktury – v případě nového objektu, když o něm povědomí mezi lidmi 

ještě neexistuje; posílit ty existující představy o objektu, dále staré, již nepotřebné 

paměťové struktury vymazat a nakonec rozšířit existující struktury. 
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Novotná et. al. (2011) uvádí, že při tvorbě image je vždy důležité zaměřit se na cílovou 

skupinu osob. Image, jakožto obraz v očích jednotlivce, je tvořena následujícími vlivy: 

subjektivním vnímáním (nelze ovlivnit), subjektivním zpracováním přijatých informací 

(nelze ovlivnit), subjektivní zkušeností s daným objektem (nelze ovlivnit), viditelnými 

aspekty daného objektu (lze ovlivnit), emocionálním naladěním jedince (částečně lze 

ovlivnit) a poznáním daného objektu (částečně lze ovlivnit). 

„Image nám jako jednotlivcům umožňuje orientaci tím, že nahradí znalost: žádný 

člověk nemůže v současné době absorbovat a znát všechno, co se kolem něho děje. 

Image ovlivňuje naše chování, vytvoříme si o firmě či značce určitou představu a z té 

potom vyvozujeme rozhodnutí. Takže lze říci, že image do značné míry řídí naše 

chování.“26 

 

7. Osobnost Davida Černého 

7.1. Životopis, vzdělání, studentská léta 

V této kapitole jsem převážně čerpala z biografie Černého z roku 2009 od Tomáše 

Pospizsyla a Davida Černého. Jak autoři uvádí, David Černý se narodil 15.12.1967 v 

Praze. V letech 1988-1994 vystudoval design a později sochařství na Vysoké škole 

uměleckoprůmyslové u prof. Kurta Gebauera. 

Více než vysoká škola ho ovlinilo prostředí nezávislé kulturní scény přelomu 

osmdesátých a devadesátých let, kde se pohyboval. V roce 1986 založil s přáteli 

uměleckou skupinu Úchvatní, která vydala manifest s ironizujícími texty a mottem, že 

umění se dělá jen pro peníze a oni jako umělci chtějí hlavně žít ve slávě a luxusu. 

Účastnil se aktivit kolem Bullshitfilmu a tvoření různých krátkodobých instalací a 

performancí. V roce 1987 realizoval rebelii na Karlově mostě s úmyslem zparodovat 

místní kýčovité suvenýry; Černého pojetí místního umění zahrnovalo kupříkladu házení 

barvy na plátno. V roce 1988 uspořádal výstavu Hnus, která si kladla za cíl 

nashromáždit co nejvíce odpudivých artefaktů. Výstava pro nejnižší pudy zase nabádala 

příchozí, aby vystavená díla rozbíjeli.27 

V roce 1990 obdržel zvláštní cenu na bienále v Kortrijku, Belgie. Poprvé o něm bylo 

vice slyšet v médiích skrze jeho sochu kráčejícího trabantu, umístěného na 

                                                           
26 Vysekalová, J., Mikeš, J.: IMAGE A FIREMNÍ IDENTITA, Praha, Grada Publishing, 2009, ISBN 978-80-247-

2790-5, s. 97  
27 Černý, D., Pospiszyl, T.: DAVID ČERNÝ: promrdané roky III = the fucking years III., Praha, Respekt Edice, 

2009, ISBN 978-80-87331-03-3, s. 2-54 
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Staroměstském náměstí (Quo vadis, 1991). Celonárodní diskusi rozpoutal Tank, neboli 

přemalování sovětského tanku (původního vojenského památníku) na růžovou barvu 

(1991). Na počátku 90. let se jednalo o ojedinělou politickou uměleckou akci s 

výrazným mediálním ohlasem. V roce 1991 absolvoval Černý residenční pobyt ve 

švýcarském Boswilu. Upoutat pozornost se pokoušel i svou akcí Den zabíjení v 

Madridu a v Londýně v rámci festivalu Edge 92. Na výstavě ve Špálově galerii v Praze 

v roce 1994 posléze představil sérii předimenzovaných pistolí, použitých ve Dni 

zabíjení, a instalaci Malost.28 

V letech 1994 až 1996 žil David Černý v New Yorku jako účastník programu P.S. 1, 

později programu Whitney Studio. Svou tvorbu tam prezentoval v galerii Ronadla 

Feldmana a v rámci výstavy Beyond Belief. Po návratu do Prahy začal spolupracovat i s 

filmem a divadlem, v roce 2000 získal za poměrně výstředních okolností Cenu Jindřicha 

Chalupeckého. V této době již rozvíjel motiv obřího batolete, umístěného na fasádu 

architektury, který pocházel z amerického období. Deset miminek (Babies) se mu v roce 

2001 podařilo dlouhodobě umístit (i přes rozporuplné reakce veřejnosti) na Žižkovský 

televizní vysílač. Krom nich realizoval Černý od konce 90. let ještě několik velkých 

projektů do veřejného prostoru. Patří sem série bronzových modelů z historie českých 

dějin Český betlém II, trvale umístěných v pavilonu Škody v automobilovém muzeu ve 

Wolfsburgu a v pražské Jilské ulici je trvale umístěný Viselec (1997), dále je vystaven 

Kůň v pasáži Lucerna (1999).29 Jak Bregantová et. al (2007) k tomuto prohlásili: 

“Zdechlina koně s hrdě vypjatým jezdcem, svatým Václavem, má zřetelně dekadentní 

motivaci.” To přesně vystihuje Černého způsob zpracovávání “vážných” témat. 

Způsobem sebeprezentace Davida Černého je často provokace veřejnosti či politiků, 

využívání vlivu médií a zkoušení společenských limitů. Chce vybudit reakce u lidí, 

potřebuje diváky. Šokovat veřejnost se mu snad nejvíce podařilo v případě státní 

zakázky na vybudování instalace na budovu Rady EU v Bruselu při příležitosti českého 

předsednictví Evropské unie v roce 2009, nazvané Entropa, s vskutku mezinárodním 

ohlasem; mezi jiná provokativní díla patří mimo jiné interaktivní fontána v Hergetově 

cihelně (Piss), což obnáší dvě čůrající postavy, schopné „psát“ nápisy podle zaslané 

SMS, autobusová zastávka v Liberci Hostina obrů nebo hlavou přístupné zadky v 

                                                           
28 Černý, D., Pospiszyl, T.: DAVID ČERNÝ: promrdané roky III = the fucking years III., Praha, Respekt Edice, 

2009, ISBN 978-80-87331-03-3, s. 2-54 
29  Centrum pro současné umění Praha o.p.s.: David Černý. Artlist [online]. Datum publikování a datum poslední 

revize 2006-2014 [cit. 25.3.2015]. Dostupné z: http://www.artlist.cz/david-cerny-167/  

http://www.artlist.cz/david-cerny-167/


22 
 

exteriéru galerie Futura (Brownnosing, odveta Milanu Knížákovi za spor). Jak sám 

prohlásil ve své biografii: „Umění je jeden z nejlepších prostředků urážky lidí.“30 

Výzvou pro něj zjevně vždy byla i technologická náročnost některých jeho děl, 

pravděpodobně ovlivněná středoškolskými studii Černého (elektrotechnická 

průmyslová škola), např. London Booster – klikující autobus, představený v roce 2012 

na londýnské olympiádě. Řada jeho projektů ale zůstává nerealizována, zčásti kvůli 

finanční, zčásti kvůli technologické náročnosti děl (ovšem u některých děl, např. u 

návrhu obřího onanisty fauna – Národ sobě, určeného na fasádu Národního divadla, 

pravděpodobně také kvůli přílišné skandálnosti).31 

Od roku 1989 realizoval mnoho samostatných výstav (Praha, Rotterdam, Berlín, 

Chicago, Brusel, Poznaň, Řím), ale byl součástí i velkého počtu skupinových výstav po 

celém světě. Podílel se i na tvorbě několika filmů a působil jako scénograf několika 

pražských divadel. V roce 2007 stál za vybudováním kulturního centra Meetfactory, 

nacházejícího se v prostoru původního železničního depa na Smíchově.32  

 

7.2. Marketing podle Davida Černého – selfpromotion 

Tuto krátkou kapitolu jsem zařadila pro konkretizování, jaké marketingové nástroje 

tento umělec používá. David Černý se snaží zlepšovat public relations svými díly a na 

svých výstavách, kde rád promlouvá; nejčastěji k vylepšování PR ovšem využívá média 

- dává rozhovory, vydává tisková prohlášení (často šokujícího rázu), občas se účastní 

různých televizních pořadů, důležitá je i jeho častá přítomnost v Meetfactory, kde 

přichází do kontaktu s kýmkoli, kdo má zájem, je dostupný komukoli, je “jeden z nás”.  

Rovněž rád používá tzv. buzz marketing - vyvolání rozruchu, debaty v souvislosti s jeho 

jménem. Buzz marketing obnáší témata, která jsou zajímavá, zábavná či kontroverzní, 

vyvolávají pozornost a rychle se rozšíří.33 David Černý toto vše vyvolává svými 

provokativními díly a chováním. Většina jeho děl se těší velké mediální pozornosti jak 

v Čechách, tak i v zahraničí. Objevil se již na mnoha titulních stránkách novin a 

časopisů. 

                                                           
30 Černý, D., Pospiszyl, T.: DAVID ČERNÝ: promrdané roky III = the fucking years III., Praha, Respekt Edice, 

2009, ISBN 978-80-87331-03-3, s. 46. 
31 tamtéž, s.54 
32 Černý, D.: Úplně oficiální stránka [online]. Datum publikování a datum poslední revize 2015 [cit. 26.3.2015]. 

Dostupné z: www.davidcerny.cz  
33 Přikrylová J., Jahodová, H.: MODERNÍ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE, Praha, Grada, 2010, ISBN 978-80-

247-3622-8, s. 267 

http://www.davidcerny.cz/
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7.3. Ocenění, realizované výstavy 

V roce 1990 obdržel Černý Zvláštní cenu na Bienále v Kortrijku, Belgie. Dle svých 

webových stránek se organizace zaměřuje na moderní design, vývoj produktů a inovací. 

V roce 2014 se odehrálo již 24. bienále.34  

V roce 2000 obdržel Černý Cenu Jindřicha Chalupeckého - Národní cena za mladého 

umělce (dle webových stránek společnosti Jindřicha Chalupeckého je Cena Jindřicha 

Chalupeckého prestižní cenou, udělovanou od r. 1990 každoročně mladým výtvarným 

umělcům, kandidáti musí být čeští občané do 35 let. Uděluje ji nezávislá porota, je 

spravována a organizována občanským sdružením Společnost Jindřicha Chalupeckého a 

nazvána je podle českého kritika výtvarného umění a filozofa. Vítěz získává finanční 

odměnu 50 tisíc Kč, dále 100 tisíc pro realizaci výstavy nebo katalogu a šestitýdenní 

stipendijní pobyt v New Yorku. Až do roku 2000 byla udělována ve spolupráci s 

pražskou Národní Galerií; po konfliktu mezi jejím ředitelem Milanem Knížákem a 

laureátem ceny Davidem Černým se administrativa přestěhovala do Brna -Dům umění 

města Brna, Dům pánů z Kunštátu.)35   

 

Dle oficiálních webových stránek umělce, které považuji za jediný ověřený zdroj 

(autorem je sám Černý, jiná odborná literatura není tak kompletní)), uvádím soupis jeho 

trvalých instalací, samostatných výstav a výběr ze skupinových výstav tak, jak je sám 

uvádí.36  

Mezi své trvalé instalace Černý řadí: od roku 1990 „Quo vadis“, Německé 

velvyslanectví v Praze, Česká republika, od 1991 „Tank“, Vojenské technické muzeum, 

Lešany, Česká republika, od 1999 „Kůň“ v pasáži Lucerna, Praha, Česká republika, od 

roku 2000 „Český Betlém II“, Autostadt Wolfsburg, Německo, od 2001 „Babies“, 

televizní věž, Praha, Česká republika, ten samý rok bylo vystaveno „10 dkg tanku“ v 

Lázních Bohdaneč, Česká republika, od roku 2003 je vystaveno „Brownnosing“ Galerie 

Futura, Praha, Česká republika, od roku 2004 „Piss“ Hergetova Cihelna, Praha, Česká 

republika a ten samý rok i „Tři miminka“ Middelkerke, Belgie, od roku 2005 existuje 

autobusová zastávka „Hostina obrů“ Liberec, Česká republika, od roku 2006 

„Metalmorphosis“ fontána, Charlotte, USA, od roku 2008 je v Divadle Na zábradlí 

                                                           
34 An.: Biennale interieur [online]. Datum publikování a datum poslední revize 2015, [cit. 26.3.2015]. Dostupné z: 

http://www.interieur.be/about  
35 Cjch.cz: Společnost Jindřicha Chalupeckého [online]. Datum publikování a datum poslední revize 2015, [cit. 

28.3.2015]. Dostupné z: http://www.cjch.cz/cz/  
36 Černý, D.: Úplně oficiální stránka [online]. Datum publikování a datum poslední revize 2015 [cit. 26.3.2015]. 

Dostupné z: www.davidcerny.cz  

http://www.interieur.be/about
http://www.cjch.cz/cz/
http://www.davidcerny.cz/
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umístěno „Embryo“, Praha, od roku 2010 "Golem", Poznaň, Polsko, od roku 2011 

"Krychloidy", Miura designový hotel, Čeladná, Česká republika. 

V roce 2004 vyhrál Černý soutěž na památník odboje druhé světové války v Praze na 

Klárově, nakonec nebylo realizováno z důvodu konfliktu mezi umělcem a Svazem 

bojovníků za svobodu, oficiálně kvůli politickému postoji autora (antikomunistický 

názor, byť k tomuto pomníku Černým poměrně mírně vyjádřen).  

Mezi své sólové výstavy a instalace řadí Černý: 1989 – „Hlavy“, Vysoká škola 

uměleckoprůmyslová v Praze, Palác kultury, Praha, Česká republika, 1990 – „Výstava 

pro nejnižší pudy“ v klubu Delta, s Tomášem Pospiszylem, Praha, Česká republika, 

1991 – „Průvan“, Andy Warhol Museum of Modern Art, Medzilaborce, Slovensko, 

1991 – „Malost“, galerie města Znojmo, Česká republika, 1992 – „Plodnost“, klub 

Rubín, Centrum múzických umění, Praha, Česká republika, 1993 – „Umělí“, Špálova 

galerie, Praha, Česká republika, 1999 - České velvyslanectví v Londýně, Velká 

Británie, 2000 – University of New York, Praha, Česká republika, 2002 – „Kresby“, 

Galerie V Kapli, Bruntál, Česká republika, 2002 -  „Cirkus Černý“, MAMA gallery / 

Netherlands Architecture Institute / STAN / Politiegalerie, Nizozemsko, 2002 - různé 

venkovní instalace a performance, Rotterdam, Nizozemsko, 2002 – „Politický pop“, 

chromosome Berlin, Německo, 2007 – „Viselec“, Chicago, USA, 2009 - galerie DSC, 

Praha, Česká republika, 2009 - Galerie CO2, Řím, Itálie, 2009 – „Entropa“, budova 

Evropské rady, Brusel, Belgie, 2010 -  galerie Mona Lisa, Olomouc, Česká republika, 

2010 - Galerie Arsenal, Poznaň, Polsko, 2011 – „Svoboda“, Meetfactory, Praha, Česká 

republika, 2012 – „London Booster“, olympijské hry v Londýně, Velká Británie, 2013 -  

„Über ego“, Dvorac Sec Contemporary, Praha, Česká republika, 2013 - Műcsarnok, 

Budapest, Maďarsko, 2013 - DSC galerie, Praha, Česká republika, 2013 - Kuchling 

Gallery, Berlin, Německo, 2013 - "Fuck Him" řeka Vltava v Praze, Česká republika. 

 

Co se týče skupinových výstav, bylo jich velmi mnoho a nebudu je zde všechny 

jmenovat; Černý vystavoval v období 1989 – 2014 v Praze, Brně, Karlových Varech, 

Mělníku a Zlíně (Česká republika), Amsterodamu, Odapark Venray a Hengelu 

(Nizozemsko), v San Moritz (Švýcarsko), v Košicích a Bratislavě (Slovensko), ve 

Szczecině, Varšavě, Katowicích, Cieszyn, Wroclawi a Krakově (Polsko), v Berlíně, 

Düsseldorfu, Rensbourgu, Remscheidu, Wolfsburgu a Drážďanech (Německo), v Soulu 

(Korea), v Plovdivu (Bulharsko), Budapešti (Maďarsko), Madridu (Španělsko), 
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v Oostende (Belgie), v Tokiu (Japonsko), v Linci a Vídni (Rakousko), Stockholmu 

(Švédsko), Kyjevě (Ukrajina), v Omaha, New Yorku, Philadelphii, Oberlin a Chicagu 

(USA), v Sao Paulu (Brasílie), v Manchesteru (Velká Británie) a v Sydney (Austrálie). 

 

7.4. Sbírky, obsahující díla Davida Černého  

Černého díla jsou obsažena v tuzemských sbírkách v Praze na Německém 

velvyslanectví, ve Vojenském muzeu Lešany, v Galerii Olomouc, v zahraničí pak v 

SKODA Pavillion, Volkswagen Autostadt (Wolfsburg, Německo), Checkpoint Charlie 

Muzeu (Berlin, Německo), Muzeu moderního umění (San Diego, USA) a v různých 

soukromých sbírkách v Rakousku, České republice, Německu, USA a Řecku.37 

 

7.5. Tvorba - popis jednotlivých děl, chronologické řazení 

V této kapitole jsem vycházela z členění tvorby Davida Černého tak, jak jí rozděluje 

sám autor na svých webových stránkách, které používá mimo jiné i jako katalog svých 

děl.38 Fotky veškeré uváděné tvorby přikládám v příloze. 

 

7.5.1. Akce umělce 

Informace v této kapitole byly čerpány z webových stránek umělce.39 

ZVUKY – Rok 1986, Ostrava. 

MOST – Rok 1987, „umění“ na Karlově mostě, reakce Černého a jeho spolužáků na 

kýče, prodávané na pražské dominantě. V rámci akce probíhala tzv. akční malba (házení 

barvy na plátno s rozběhem), kreslené a vyšívané Hradčany na obrovských 

velikonočních vejcích, Filip Turek modeloval Hradčany, Martin Mička s dalekohledem 

maloval olejem obraz kliky na okně Pražského hradu. 

HNUS - Oslava dvacátých narozenin Černého v roce 1988. Ve sklepě dnes již 

zbouraného domu na Dejvické ulici č. 8 byl během týdne vytvořen prostor zaplněný 

mrtvolami a jinými odpudivými artefakty. Zvukový doprovod zmixoval a dohrál Milan 

Guštar, na instalaci se podíleli Martin Mička, Dalibor Fencl a Tomáš Pospiszyl. U 

vchodu byl každý návštěvník obdarován notnou dávkou krvavé tučnice. Na akci se 

konzumovala stylizovaná mrtvola představující oslavence. Někteří příchozí byli stylově 

                                                           
37 Černý, D.: Úplně oficiální stránka [online]. Datum publikování a datum poslední revize 2015 [cit. 26.3.2015]. 

Dostupné z: www.davidcerny.cz  
38 tamtéž 
39tamtéž  
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oděni, červené víno teklo z hadičky vyvěrající z tepny na ruce, bílé z druhého orgánu 

zazděnce. Na stěnách byl sliz, krev, všude zápach. Dosažený prožitek byl značný, 

leckteří údajně zvraceli ještě před vstupem. 

POSTOJ – Rok 1988, Černý nehnutě stál 20 minut v prázdné místnosti v expozici 

moderního umění Centre Pompidou v Paříži. Celou dobu byl dle svých slov intenzivně 

fotografován a filmován turisty, zejména japonskými. 

ARCHETYP – Rok 1990, subakce happeningu Eugena Brikciuse, Černý leží 

v ornamentu na zemi. 

VÝSTAVA PRO NEJNIŽŠÍ PUDY - Spoluautorem Tomáš Pospiszyl, odehrávala se v 

Klubu Delta roku 1990. Akce připravená pro všechny s chtíčem ničit co se dá, zejména 

na výstavách. Na stěnách visely velké fotografické portréty autorů, vedle každého visel 

nůž. K dispozici bylo maso s nápisem „drásej“ s hrabičkami, kladivo a panenky 

k rozmlácení. Vše zničeno během asi dvou desítek minut, výstava poté ředitelkou Delty 

zrušena. 

TANK – Původně sovětský tank natřen 28.4.1991 Černým a jeho přáteli symbolicky na 

růžovo, šlo o výraznou, na tu dobu nezvyklou akci s velkým ohlasem veřejnosti i médií, 

1.-2.5.1991 byl tank natřen zpět na zeleno armádou, následovalo opětovné natření na 

růžovo poslanci FS 12.5.1991, v současnosti je tank umístěn ve Vojenském muzeu 

Lešany. 

POLICAJT K PRONÁJMU - V rámci výstavy politikům na jaře 2002 vypůjčil Černý 

od skutečného policisty za úplatu 500 Kč policejní uniformu. Tu si pak oblékl jeho 

kamarád a zúčastnil se zahájení výstavy s cedulí s nápisem „K NAJMUTÍ, 1 hodina se 

základní pravomocí 3000 Kč, 1 hodina s veškerou státní mocí (použití zbraně atd.) 5000 

Kč“. Hradní policie byla upozorněna tajnými policisty a přišla jej po krátké chvíli 

zatknout, což se nakonec nestalo. Policisté nakonec místo opustili. 

 

7.5.2. Projekty umělce 

Informace v této kapitole byly čerpány z webových stránek umělce.40  

WORLD TRADE CENTER - Projekt pro WTC - vytvoření dominantního písmene pí 

položením letadlové lodi INTREPID, v té době kotvící na řece Houston, přes střechy 

                                                           
40 Černý, D.: Úplně oficiální stránka [online]. Datum publikování a datum poslední revize 2015 [cit. 26.3.2015]. 

Dostupné z: www.davidcerny.cz  
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obou věží světového obchodního centra. Rok 1996, nerealizováno z technických 

důvodů. 

WASHINGTON – „Instantní pomník pro každé americké město“ – drobné artefakty na 

kamenném soklu. Součást projektu oslav výročí narození presidenta Washingtona. 

Produkce projektu Komar & Melamid, rok 1996.  

BABY VELETRŽÁK - Jeden z pokusů o realizaci projektu Babies, aplikovaný na 

Veletržní palác v Praze v roce 2000.  

CARWASH – Rok 2001, projekt pro spodní náměstí města Jablonec, nerealizováno. V 

současné době je na tomto místě parkoviště. Návrh fontány měl představovat 

automyčku, tvořenou přírodninami, místo kartáčů jehličnany, apod., fontána měla za cíl 

vnést na náměstí alespoň ve stylizované podobě část přírody, zejména lesů, jež město 

obklopují. Současně dispozice kartáčů - smrků odkazuje k minulosti, kdy na tomtéž 

místě rostly čtyři stromky.  

NÁROD SOBĚ – Motto: Národ sobě navždy, rok 2002, zlatá socha fauna, sedící na 

Národním divadle. Projekt byl odsouhlasen ředitelem ND začátkem února t.r. Socha 

měla být nainstalována v květnu 2002 před referendem o vstupu do EU. Vedení ND 

nakonec rozhodnutí změnilo s tím, že projekt je namířen proti Národnímu divadlu 

samému. V časových intervalech byl z inkriminovaných míst zamýšlen výtrysk páry. 

Výška sochy měla být asi 10 metrů. 

NUCLEAR SUBMARINE -  Motto: Každý stát by měl rád nukleární zbraně, proč 

bychom my měli být jiní? Rok 2002, šlo o projekt ponorky, sestávající z vrchní části 

ponorky a pontonu pod ní, ponton je poháněn elektromotorem a řízen RC soupravou. 

Původně připraveno pro projekt Praha-Dresden, nerealizováno.  

RAT CAR – Černé auto s ostny, projekt pro park skulptur v Brooklynu, USA, 

nerealizováno z bezpečnostních důvodů. 

ČŮRÁNÍ - Projekt fontány s několika nahými sochami stojícími v kruhu pro náměstí 

Jana Palacha, nerealizováno. 

JET - Odlitek přední části tryskového letadla, materiál laminát a černý samet. 

ŠPÁLOVKA BAVORÁK – Zakoupení rychlého sportovního vozu, nejlépe kabrioletu, a 

jeho vystavení před galerií. V galerii měly být umístěny pouze tiskové materiály, 

dokumentující kvalitu vozidla, zejména komfort a rychlost. 

VW – Motto: WV über alles, socha ruky, držící malé auto VW Beetle, projekt pro 

Německo.  
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7.5.3. Sochy  

Informace v této kapitole byly čerpány z webových stránek umělce.41  

HLAVY – studentská práce Černého, 20 bust zobrazujících jeho přítele Pavla Marka, 

různé materiály a typy zpracování. Vystaveno poprvé na výstavě VŠUP v roce 1989 v 

Paláci kultury v Praze. Výška cca 50 cm, majetek autora. 

QUO VADIS - socha Quo vadis byla poprvé vystavena jako součást výstavy 

"Staroměstské dvorky" v roce 1991, vznikla v roce 1990. Instalace na Staroměstském 

náměstí proběhla v nočních hodinách v den znovusjednocení německé měny. Poté byla 

socha natrvalo instalována v zahradě velvyslanectví Spolkové Republiky Německo 

v Praze, kde je dodnes. Na podzim 2014 bylo dokončeno odlití do bronzu.  

PRŮVAN (DOLARY) – sochy letících dolarů, permanentní instalace v Muzeu Andyho 

Warhola v Medzilaborcích, Slovensko. Instalováno v roce 1991, materiál - laminát, 

chromová barva, rozměry každého kusu - výška 60 cm, délka 160 cm, šířka 45cm, v 

majetku Muzea Andyho Warhola Medzilaborce. 

EDGE 1992 - LONDON a Madrid EDGE 1992 – Den zabíjení. 

Londýnská část projektu spočívala v instalaci třech a půl pistole (Roaster), návrh 

instalace na Trafalgar square se nerealizoval, plakáty na akci musely být sundány a 

případem se začal zabývat Scotland Yard. 

PISTOLE NYC - jako součást výstavy "Celebration Prague" v New Yorku byly 

vystaveny čtyři pistole. Kohoutky u všech se spouštěly a z hlavní byly imitovány různé 

velmi hlasité zvuky, jako např. bouchnutí dveří, spláchnutí záchodu, kvílení brzd apod.. 

Výstava proběhla v prostorách WTC v roce 1994. Materiál - laminát, kov, motory, PC 

ovládání. Rozměry každého kusu - výška 220 cm, délka 420 cm, šířka 70 cm. Majetek 

autora. 

MALOST - instalace byla poprvé vystavena v Městské galerii Znojmo v roce 1994. 

Zahajovací řeč, kterou přečetl Jiří X. Doležal kompletně natřený na bronzovo, byla poté 

v momentu otevření odvysílána na programu ČT 2. Malost byla poté vystavena na 

několika dalších místech. 

Instalace sestává z 300 různých, přibližně 6 centimetrů (včetně soklu) vysokých sošek 

miniatur, zhotovených z různých materiálů. Sošky jsou položeny vedle sebe na zemi 

podél zdí a před nimi je natažen na jehlách tenký provázek, představující zábradlí.

  

                                                           
41 Černý, D.: Úplně oficiální stránka [online]. Datum publikování a datum poslední revize 2015 [cit. 26.3.2015]. 

Dostupné z: www.davidcerny.cz  
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KITS – „sady“ tělesných částí slavných osob, lidí provádějících různé aktivity či různě 

zraněných lidí, poprvé vystaveno ve Špálově galerii, poté v Ronald Feldman Gallery 

v NYC, USA, a na bienále v Sao Paulu v r. 1995. 

SOUTOK – socha roztrojené postele, instalace na terase Mělnického zámku nad 

soutokem Vltavy a Labe jako součást výstavy "Artcirrciro 96". Rok 1996, materiál - 

kov, molitan, koženka. Výška 120 cm, délka cca 550cm, majetek autora. 

SAMET – červené stylizované sochy – postavy, vystaveno na PS1 annual show v NY, 

USA, nyní přechodně instalováno na české ambasádě ve Washingtonu. Materiál - sádra, 

polystyren, dřevo, samet, výška 220 cm, majetek autora. 

EMBRYO – socha embrya, materiál – kov, LED světlo a molitan, rok 1996, od roku 

2008 umístěna na fasádě divadla Na Zábradlí, výška 120 cm, majetek autora. 

VISELEC – socha o výšce 220 cm, visící z tyče za jednu ruku. Socha pochází z roku 

1997, byla vystavena v tom samém roce na výstavě Respekt v Richterově vile na Malé 

Straně, v Českém kulturním středisku v Berlíně, v Moderna Muset ve Stockholmu, v 

National Theatre v Londýně a na Velvyslanectví ČR tamtéž. Po celém světě působila 

plané poplachy, kdy si kolemjdoucí mylně mysleli, že jde o sebevraha. Materiál je 

laminát a socha je v majetku autora. 

KŮŇ – socha svatého Václava, sedícího na břiše koně. Instalace se nachází v 

pasáži paláce Lucerna v Praze. Projekt koně vznikl nejdříve jako instalace do nově 

otevřené dvorany hlavní pošty v Jindřišské ulici v Praze jako součást výstavy CZ 99. 

Ředitel české pošty však usoudil, že je to příliš šokující téma. Rok 1999, materiál - 

polystyren, epoxidová pryskyřice, výška 470 cm, délka 290 cm, majetek autora. 

KRÁDEŽ UMĚNÍ -  sochy představují dopadení dodávky gangsterů s kradeným 

uměním, realisticky jsou znázorněny zranění osob, rok 1999.  

BABIES – 10 kusů soch miminek (materiál černý laminát) je v současnosti umístěno 

na Žižkovském vysílači. Původně byly sochy umístěny v roce 2000 na věž dočasně, pro 

úspěch se na ní vrátily v roce 2001 a jsou vystaveny dodnes. Reakce však byly 

různorodé, mimo jiné byly serverem VirtualTourist.com v roce 2009 ohodnoceny spolu 

s věží jako druhá nejošklivější stavba světa. Tři miminka jsou umístěna v parku 

na Kampě. V tento moment je předpokládaná doba instalace soch na věži 10 až 20 let, 

pokud dle slov Černého samy neopadají. Sochy Miminek byly původně vytvořeny pro 

instalaci v Museum Contemporary Art v Chicagu, nakonec se nerealizovalo. V roce 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1997
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%A1clav
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%AF%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1c_Lucerna
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDi%C5%BEkovsk%C3%BD_vys%C3%ADla%C4%8D
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=VirtualTourist.com&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kampa
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1999 byla jedna socha odlita do laminátu a vystavena jako součást autorské výstavy na 

české ambasádě v Londýně pod záštitou Českého kulturního centra. 

MASO – sochy dvou červených aut v životní velikosti, zavěšených na hácích. První 

instalace ve Veletržním paláci v Praze u příležitosti udělení Chalupeckého ceny. 

Materiál laminát, délka 560 cm, šířka 160 cm, rok 2000. V roce 2007 umístěna na 

budově Meetfactory. 

ČESKÝ BETLÉM – miniatury různých českých historických událostí a budov, 

realizace pro Pavilon Skoda EXPO 2000 ve Wolfburgu v Německu, otevřeno v dubnu 

2000, materiál – bronz, výška podstavců cca 90 cm, permanentní instalace. 

RC CAR – socha růžového auta, poprvé vystaveno na výstavě Cirkus Černý 

v Rotterdamu v roce 2002. Z otvorů se linou velmi organické zvuky. Auto je vyrobeno 

ze sklolaminátu, vyztuženého hliníkovou konstrukcí. Nosná část je z hliníkových 

profilů, kola jsou zavěšena na jednoduchém kyvném rameni, ráfky jsou ze skelného 

laminátu, potažené tenkou vrstvou gumy.  

BROWNNOSING – opět další zobrazení autorova názoru na politiky, v Praze na 

Smíchově je v galerii Futura v Holečkově ulici instalováno dílo z roku 2003. Jedná se o 

sochy dvou nahých mužských částí těl, která jsou sehnutá, o výšce 520 cm z různých 

materiálů. Po žebříku je možno vylézt k otvoru (konečníku), kde lze po vnoření hlavy 

do otvoru sledovat krátká videa s Václavem Klausem a Milanem Knížákem.  

PISS - Hergetova cihelna, dvě bronzové postavy, čůrající před sebe do vody. 

Mechanismus ovládaný několika procesory natáčí boky a zvedá penis tak, že proud 

vody na hladinu píše písmena. Několik citátů relevantních k zdejšímu prostředí může 

divák přerušit posláním SMS zprávy na mobilní číslo (napsané opodál). Zpráva je 

proudem vody z penisu vepsána na hladinu. Poté pokračují v předešlém. Výška postav 

210 cm, materiál bronz, mechanika, elektronické řízení, GSM jednotka, rok 2004. 

ZASTÁVKA (HOSTINA OBRŮ) - v roce 2005 bylo odhaleno v Liberci dílo „Hostina 

obrů“ neboli „Zastávka“, sloužící skutečně jako zastávka místní MHD. Dílo je tvořeno 

bronzovou zastávkou v podobě stolu, na jehož desce jsou například liberecké párky, 

masožravá rostlina, propíchnutá lidská hlava, půllitr a odpadkový koš. Pod stolem je 

několik malých židlí pro lidi, čekající na autobus, celé dílo má na lidi působit jako 

reminiscence dětství, kdy si zalézali pod stůl a všechno bylo proti nim veliké. 

Materiálem je bronz. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/2003
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Klaus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Kn%C3%AD%C5%BE%C3%A1k
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SHARK – reakce Černého na aktuální dění ve světě – v roce 2005 vytvořil provokativní 

sochu Saddáma Hussaina jakožto utopence ve formaldehydu v akváriu. Socha je 

oblečena pouze ve spodním prádle. Materiál - kov, voda, laminát, rozměry 190 x 90 x 

270 cm. 

METALMORPHOSIS - obrovská kovová hlava o výšce 30 stop a hmotnosti 14 tun s 

pohybujícími se vodorovnými vrstvami je instalována ve městě Charlotte v Severní 

Karolíně. Z úst sochy stříká voda okolo. Materiál je nerezová ocel, motory ovládají 

pohyb, v soše je i počítačová jednotka. 

10 DEKA TANKU – torzo tanku, natřené na růžovo, umístěno v roce 2008 na 

Smíchově, tímto činem Černý reagoval na ruskou zahraniční politiku a připomínal tím 

samotný Růžový tank a okolnosti jeho vzniku. Poté musela být dle vedení Prahy 5 

instalace odstraněna, v současnosti je umístěna ve vjezdu do bývalého vojenského 

prostoru okupační Rudé armády ve městě Lázně Bohdaneč. Rok 2001, materiál kov, 

výška 120 cm, délka cca 450cm, majetek autora. 

ENTROPA – Černý dostal státní zakázku na vybudování instalace na budovu Rady EU 

v Bruselu při příležitosti českého předsednictví Evropské unie v roce 2009, která měla 

reprezentovat ČR. V tomto díle charakterizoval každý stát Evropy tak, jak se domnívá, 

že ho vnímají ostatní Evropané. ČR zpracoval jako displej s výroky Václava Klause. 

Černý nejdříve tvrdil, že se na díle účastnili výtvarníci z 27 zemí, nakonec se přiznal, že 

se na plastice podílel pouze on a jeho přátelé Tomáš Pospiszyl, Viktor Frešo a Krištof 

Kintera. Již v počátku tvorby Entropu provázely rozporuplné reakce. Nakonec se Černý 

rozhodl Entropu předčasně odinstalovat, další místa jejího umístění byla provázena 

velkými veřejnými debatami, instalace byla vystavena v pražském DOXu a nakonec 

skončila v Plzni. 

GOLEM – socha 3 stojících postav těsně za sebou, tvořená kovovými pruty, výška 240 

cm, rok 2010, materiál bronz. Permanentní instalace v Poznani, Polsko. 

VYTUNĚNÁ SMRTKA – socha nadrozměrné červené lesklé lebky, délka 300 cm, od 

roku 2010 vystavená v pražském DOXu, materiál laminát, umístěny i motory a 

elektronika tak, že se lebka otáčí jako na kolotoči.   

KRYCHLOIDY - umístěno v hotelu Miura r. 2011 – obrovské sochy z lesklé nerezové 

oceli v okolí hotelu, název odvozen z malých kovových krychlí, ze kterých jsou 

instalace složeny. 3metrová socha matky je umístěna v bazénu s rozkročenýma nohama, 

9metrová socha otce strká loď, 5metrová socha chlapce sedí na střeše.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Charlotte_(Severn%C3%AD_Karol%C3%ADna)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Karol%C3%ADna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_Karol%C3%ADna
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rusko
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Klaus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Pospiszyl
http://cs.wikipedia.org/wiki/Viktor_Fre%C5%A1o
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kri%C5%A1tof_Kintera
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kri%C5%A1tof_Kintera
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FREEDOM (SVOBODA) – sochy ležících postav, těla se pomalu otáčela. Do tří týdnů 

se všechny rozpadly. Materiál laminát, ocel, rok 2011. 

IN UTERO – nadrozměrná socha ženy v lascivní poloze, materiál - nerezová ocel, 

složená z podobných krychliček jako Krychloidi, výška 6 m, zevnitř osvícená, vydává 

zvuky, rok 2012. 

LONDON BOOSTER – atrakce k londýnské olympiádě v roce 2012, anglický červený 

doubledecker symbolizující atleta, který dělá kliky. „Autobus má připevněny obrovské 

paže, které se pomocí motorů umístěných uvnitř autobusu ohýbají a šestitunový kolos se 

tak pohybuje nahoru a dolů, hekaje. Zadní strana autobusu vypadá jako veliké lidské 

pozadí. Okna nahrazují obrazovky s videoprojekcí. Během olympijských her měl být 

klikující autobus vystaven před Českým domem v Londýně-Islingtonu. Vznik díla podle 

ČTK zaplatil Andrej Babiš, který je od počátku až dosud vlastníkem a od něhož si 

jej Český olympijský výbor pro využití v Londýně pronajal. 9. září 2012 jej Andrej 

Babiš i přes zásadní nesouhlas Davida Černého předvedl na pražském Staroměstském 

náměstí v rámci akce Deset kliků pro sportovce, doprovodné akce maratonu Mattoni 

Grand Prix. Následně bylo v polovině října 2012 umístěno na pražském Chodově u 

nově vybudovaného hřiště vedle budovy sídla společnosti Agrofert. Klikuje každý den 

od 15 do 15:30 hodin, avšak neklikuje, pokud teplota klesne pod 5 °C, při silném větru, 

dešti nebo sněžení nebo je-li pokryt vrstvou sněhu. Od akce na Staroměstském náměstí 

David Černý s Andrejem Babišem nekomunikuje.“42  

FUCK HIM - 10 metrová konstrukce z pěny fialové barvy, plující na Vltavě, symbolika 

vztyčeného prostředníčku, nasměrovaného k Hradu. Praha 2013. 

X-RAYS (RENTGENOVÉ SNÍMKY) – busta J. Rentgena, 3D rentgenové snímky 

různých předmětů, vyrobeno z polymerních materiálů s designem barevných 

rentgenových snímků, výška 130 cm, tloušťka 4 cm, rok 2013. 

CROSS SECTION – tématika sexu a lebek, práce s polymery pryskyřice, stejný design 

jako u Directors, tloušťka 5 cm, instalované v DSC, Praha 2013. 

DIRECTORS (ŘEDITELÉ) – barevné busty, materiál - polymer pryskyřice, tloušťka 5 

cm, výška 120 cm. 

                                                           
42 Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí: David Černý – Jesus and guns [online]. Datum publikování a datum 

poslední revize 2015 [cit. 5.4.2015]. Dostupné z: http://galerie.kzvalmez.cz/vystavy/aktualni/DAVID-

CERNY/#.VU4hsPntmko 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2012
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lond%C3%BDn
http://cs.wikipedia.org/wiki/Islington_(lond%C3%BDnsk%C3%BD_obvod)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Andrej_Babi%C5%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_olympijsk%C3%BD_v%C3%BDbor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Andrej_Babi%C5%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Andrej_Babi%C5%A1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mattoni_Grand_Prix&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mattoni_Grand_Prix&action=edit&redlink=1
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LITTLE HOME CATASTROPHE (MALÁ DOMÁCÍ KATASTROFA) – lesklý 

kovový model potápějícího se Titaniku, materiál - nerez ocel zrcadlového lesku, výška: 

220 cm. 

KAFKA – 45 tun vážící busta Franze Kafky je složená ze 42 pohybujících se 

vodorovných vrstev (maximum je 6 otáček/vrstva/minuta), materiálem je nerezový 

ocelový plech zrcadlového lesku. Pohyb 10metrové sochy zajišťuje 42 motorů. Uvnitř 

sochy je ukryt počítač s 15 programy, ovládajícími pohyb vrstev hlavy. V roce 2014 

umístěna na stanici metra Národní třída.  

SPEED (RYCHLOST) – podsvícená kovová postava člověka v pohybu, vytvořeno pro 

Festival světla v Amsterodamu v roce 2014, použito i na Signal festival v Praze v témže 

roce. Materiál - sklolaminát, LED displeje, ocel, výška 360 cm. 

ROASTER – nadrozměrné modely pistolí s pařáty, s budkou, s rukou, apod., materiál – 

bronz, výška 430 cm, vydávají elektronické zvuky, rok 2014. 

 

7.5.4. Instalace  

Informace v této kapitole byly čerpány z webových stránek umělce.43 

NATO – 3 pisoáry s maskáčovým povrchem, vytvořeno pro bienále v roce 1989.  

STALIN - lebka a kosti v měřítku původní Stalinovy sochy v prostoru pod soklem 

bývalého pomníku. Výstava organisovaná Linhartovou nadací v roce 1991, materiál - 

sádra, pletivo, juta, rozměry - lebka cca 350 cm, majetek autora. 

SVĚTLO – 16 bodů, svítících v naprosté tmě v zadním traktu prostotu pod původním 

Stalinovým pomníkem. Při pohybu vytyčovaly prostor. Rok 1991 a festival 

avantgardního umění – festival světla, Praha. 

UMĚLÍ - ŠPÁLOVA GALERIE – stylizovaný hřbitov, poprvé instalováno na výstavě 

Umělí ve Špálově galerii v Praze, poté doplněno o zvuky, ve spolupráci s Milanem 

Guštarem vystaveno v Drážďanech, rok 1993. Materiál polystyren, plastiková tráva, 

laminát, motory, reproduktory, výška cca 80 cm, majetek autora. Instalováno v 

Drážďanském muzeu.  

PLODNOST- vytvořeno společně s Markétou Bankovou, instalováno roku 1994 ve 

foyer divadelního klubu Rubín na Malé Straně. Stoly včetně barového pultu byly 

kompletně pokryty růžovou chlupatou látkou, pod kterou byly vytvořeny nerovnosti z 

                                                           
43 Černý, D.: Úplně oficiální stránka [online]. Datum publikování a datum poslední revize 2015 [cit. 26.3.2015]. 

Dostupné z: www.davidcerny.cz  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Busta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka
http://www.davidcerny.cz/
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molitanu, nad stoly byly zavěšeny igelitové pytlíky s mlékem. Klub byl takto v provozu 

asi tři týdny, do té doby, než zkysané mléko začalo odkapávat.  

CLOCKTOWER – v jedné z mála věží s hodinami v NY, USA, se nachází Clocktower 

Gallery, alternativní výstavní prostor PS1. Černý sem v roce 1995 umístil k hodinám 

dvě oční bulvy, průměr každé byl 100 cm, majetek autora 

FITNES - realizováno pouze částečně, původně pro výstavu PS1, šest nahých mužských 

postav, které jsou předkloněné a bez hlav. Sochy vibrují, a na povrchu produkují 

olejnatou tekutinu, která kanálky odtéká, asociace na pánské toalety. Rok 1995, materiál 

různý, rozměry variabilní, majetek autora. 

BAR – Národní galerie - v roce 1996 byl Černý osloven tehdejším ředitelem NG 

Jaroslavem Andělem o vytvoření odpočinkového prostoru ve 3.patře Veletržního 

paláce. Navrhl bar z uskladněných beden na přepravu umění, součástí byla bujná 

vegetace. Bar byl asi po 2 měsících uzavřen hygieniky OÚ Prahy 7. 

MRCHY – artefakty znázorňují kusy lidských těl spojené s elektronikou, instalace pro 

výstavu Orbis Pictus, spolupráce Milan Guštar, rok 1996. Materiál elektronika, výška 

110 cm/kus, celkem 12 kusů, majetek autora. 

WHITNEY – trvalá instalace ve Whitney Museum Independent, z doby studijního 

pobytu Černého v USA (1996). Rohový prostor je oddělen deskou nedosahující až k 

zemi. Je viditelný z části pod touto deskou, částečně nad ní. Nainstalovaná dveřní 

kukátka nabízejí pohled do tohoto prostoru. Ten je ale za každým kukátkem jiný, i když 

má vždy stejný reálný strop. Stěny a podlaha jsou postavené v jiném měřítku.  

 

7.5.5. Design  

Informace v této kapitole byly čerpány z webových stránek umělce 44 

KOVOVÁ KONSTRUKCE - návrh stroje, ve kterém jsou mučicí nástroje zobrazeny 

jako současné kusy moderního nábytku, návrh pro Výstavu Kortrijk Interieur 90, ve 

spolupráci s Michalem Froňkem a Bořkem Šípkem, nerealizováno, zvláštní cena poroty, 

rok 1990. 

FUCK KSČM – design trička, vystupující proti komunistům, zobrazení červené ruky 

s vytrčeným ostnatým prostředníkem a nápisem Fuck KSCM, rok 2003. V tomto tričku 

vystupoval v roce 2003 na Letné např. Keith Richards z Rolling Stones. 

                                                           
44 Černý, D.: Úplně oficiální stránka [online]. Datum publikování a datum poslední revize 2015 [cit. 26.3.2015]. 

Dostupné z: www.davidcerny.cz  

http://www.davidcerny.cz/
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DESIGN – originální design baru v kavárně Café Mlýnská, Kampa Praha, rok 2011, 

délka 12m, různé materiály, monitory apod. 

NÁHRDELNÍK - materiál stříbro, přívěšky – tři stříbrné zuby, vytvořeno pro 

BeldaFactory, rok 2011. 

SAX – reproduktory červené barvy, prototyp vytvořen v roce 2011, finální výroba rok 

2012, výška 160 cm. 

 

7.5.6. Tvorba pro film a divadlo 

David Černý se podílel rovněž na vzniku některých filmů, divadelních her a designu 

propagačních materiálů. V roce 1989 navrhoval kulisu - návrh stroje pro film podle 

povídky Franze Kafky „V kárném táboře“, dosud nerealizováno. V roce 1997 působil 

jako herec a výtvarník filmu Knoflíkáři, režie Petr Zelenka, Černý zpracoval i grafiku 

tiskových materiálů k filmu.45  

V roce 1998 se objevil ve filmu Praha očima.., režie Artemio Benki, jako herec a 

scénograf, v témže roce se podílel jako architekt na vzniku filmu Dotek obrazu, FAMU 

(absolventský film Davida Čálka). V letech 2002-04 spolupracoval při tvorbě měsíčníku 

o současném umění ARTOZA na České televizi jako scénárista, byl i autorem námětu. 

V roce 2012 uváděl jako vypravěč dokument o Karlu Vašovi.46 

Jako scénograf působil na několika divadelních scénách; v roce 1987 působil jako 

animátor pro Příběh z Bunersbachu, režie Pavel Marek, v roce 1988 navrhoval scénu 

pro Petra Turka, pro pantomimické představení KRACH, Branické divadlo, v roce 1999 

vytvořil scénu pro hru Odpočívej v pokoji, režie David Czesaný, Činoherní studio Ústí 

n Labem. V roce 2001 působil naposledy jako scénograf pro hru Vídeňský řízek, režie 

Jiří Pokorný, Divadlo Na zábradlí.47 

V roce 2004 vytvářel návrh bookletu pro CD kapely KollerBand, v roce 2013 se podílel 

na prezidentské kampani Karla Schwarzenberga, kdy vymyslel zobrazení tohoto 

politika jako přívržence punku.48 

                                                           
45 Černý, D.: Úplně oficiální stránka [online]. Datum publikování a datum poslední revize 2015 [cit. 26.3.2015]. 

Dostupné z: www.davidcerny.cz  
46 An.: Na dlani [online]. Datum publikování a datum poslední revize 2015 [cit. 1.4.2015]. Dostupné z: 

http://www.nadlani.cz/#article=star&starid=31526 
47 Černý, D.: Úplně oficiální stránka [online]. Datum publikování a datum poslední revize 2015 [cit. 26.3.2015]. 

Dostupné z: www.davidcerny.cz  
48 tamtéž 

http://www.davidcerny.cz/
http://www.davidcerny.cz/
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8. Metodika výzkumu 

8.1. Výběr výzkumné metody 

Pro tuto bakalářskou práci jsem zvolila výzkumnou metodu kvalitativní analýzy – 

zkoumání dokumentů (neboli kvalitativní obsahovou analýzu), s použitím 

kvantitativních prvků. Jak říká Hendl (2005): „Výzkumníci stále častěji kombinují 

metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu v jedné výzkumné akci. Snaží se tak 

využít výhody obou přístupů při řešení výzkumného problému.“ 

Nejdříve ovšem krátce představím kvalitativní výzkum obecně. 

Když chceme definovat, co je to kvalitativní výzkum, můžeme uvést definici Hendla 

(2005), který tvrdí, že kvalitativní výzkum je jakýkoli výzkum, který nepoužívá 

statistické metody nebo jiné metody kvantifikace. Ovšem charakteristiky kvalitativního 

výzkumu jsou různé – jde totiž o velmi široké spektrum metod. Metodolog Creswell 

(1998, in Hendl 2005) pro změnu uvádí, že kvalitativní výzkum je proces hledání 

porozumění, používající různé metody zkoumání hlavně sociálních problémů. Trampota 

a Vojtěchovská (2010) definují kvalitativní metody výzkumu tak, že klíčovou otázkou 

výzkumu je „Jak?“ Disman (1993) zase uvádí: „Kvalitativní výzkum je nenumerické 

šetření a interpretace sociální reality. Cílem je odkrýt význam podkládaný sdělovaným 

informacím.“ 

Tento typ výzkumu obecně má spíše longitudální charakter a lze jej podle Hendla 

(2005) považovat za tzv. pružný – výzkumník během průzkumu často mění či doplňuje 

výzkumné otázky popř. sběr dat, různé hypotézy nebo i samotnou analýzu, postupuje 

spíše jako „detektiv“ a neustále hodnotí již vykonanou práci a přezkoumává, zda je stále 

funkční a platná (ověřuje validitu svého výzkumu). Zpráva z výzkumu často obsahuje 

rozsáhlé citace, jimiž dokazuje a zdůvodňuje své závěry. Podle Dismana (1993) se 

kvalitativní analýza vyznačuje slabou standardizací a proto i nízkou reliabilitou, ovšem 

nemá taková omezení jako kvantitativní přístup, potenciálně proto může mít vysokou 

validitu. Používá induktivní postup (pátrá po jakékoli struktuře), kdy na začátku probíhá 

pozorování, následuje sběr dat, a výstupem mohou být nové hypotézy nebo nové teorie. 

Postup při analýze je podle autora následující: na počátku existuje nějaký sociální 

problém, následuje pouze jedna fáze - terénní výzkum, který zahrnuje souběžné 

vytváření vzorku, sběr dat, analýzu i interpretaci 

Mezi výhody kvalitativních metod patří podle Hendla (2005): 

1) získávání vhledu či podrobného popisu při zkoumání daného problému 
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2) fakt, že analýza probíhá v přirozeném prostředí, nezkresleně 

3) možnost studovat procesy 

4) možnost vyvozovat teorie 

5) flexibilnost vůči situaci a podmínkám 

6) hledání příčinných souvislostí 

Mezi nevýhody pak autor řadí:  

1) výsledky výzkumu nejsou vždy zobecnitelné na populaci a do jiného 

prostředí 

2) fakt, že lze jen těžko testovat hypotézy a realizovat kvantitativní předpovědi 

3) sběr i analýza dat jsou časově náročné 

4) pro pružnost a absenci struktury lze výzkum na rozdíl od kvantitativního jen 

těžko replikovat, bývá subjektivně ovlivněn výzkumníkem 

Výčet kladů a záporů kvalitativního průzkumu lze uzavřít názorem autora, který uvádí: 

„Výhrady proti kvalitativnímu výzkumu jsou vyváženy jeho jinými vlastnostmi. Navíc 

to, co kvantitativní výzkumníci kritizují, je vlastně v mnoha případech přednost. 

Výzkumný proces je vždy kompromisem a vyvažováním nedostatků a výhod.“49   

 

8.2. Metoda kvalitativní analýzy - zkoumání dokumentů 

Jak jsem již uvedla výše, pro tuto práci jsem zvolila metodu kvalitativní analýzy – 

zkoumání dokumentů. Jak uvádí Hendl (2005), patří tento typ analýzy k běžným jak 

v kvantitativním, tak kvalitativním výzkumu. Tyto dokumenty lze zkoumat z více 

hledisek – objevují se v nich různé názory, postoje a tendence, které nejsou vždy 

vědomé. Mezi dokumenty lze počítat kupříkladu knihy, novinové články, obrazy, 

deníky, plakáty, v podstatě všechny kulturní projevy existence člověka. Jak zmiňuje 

Mayring (1990, in Hendl 2005) – mezi výhody této metody patří hlavně rozmanitost – 

umožňuje analyzovat takové informace, které nelze získat žádnou kvantitativní 

metodou. Další výhodou je absence různých zkreslení, vznikajících kupříkladu při 

měření dat.  

Podle Mayringa (1990, in Hendl, 2005) existují při procesu zpracovávání dokumentů 

čtyři fáze: 1) definice výzkumné otázky 

2) definice toho, co považuje výzkumník za dokument, podle toho dále 

postupuje při sběru dokumentů a snaží se vyhledat všechny existující 

                                                           
49 Hendl, J.: KVALITATIVNÍ VÝZKUM, Praha, Portál, 2005, ISBN 978-80-7367-485-4, s. 53 
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3) tzv. pramenná kritika, neboli externí a interní posouzení dokumentů 

4) interpretace dokumentů zaměřená na nalezení odpovědí na výzkumné 

otázky a vypracování závěrečné zprávy. 

Podle Hendla (2005) lze při samotné analýze postupovat zvolením různých kategorií a 

následně vyhledáváním jejich výskytu. V průběhu analýzy je možno podle autora použít 

i některé z kvantitativních metod obsahové analýzy, kdy se kupříkladu měří četnost 

výskytu některých obsahových prvků.  

Z důvodu, že v této práci používám kvalitativní analýzu s některými kvantitativními 

prvky, přikládám srovnání kvalitativního a kvantitativního přístupu podle Hendla 

(2005): 

Tab.1 

 

Ve své práci chci použít výhody kvalitativního výzkumu, doplněné kvantifikací 

některých prvků, které budou upřesněním konkrétních jevů a podkladem pro 

zdůvodnění závěrů analýzy. 

 

8.3. Výzkumné otázky 

Pro potřeby této práce jsem si zvolila analýzu vybraných tištěných médií (Reflex, 

Týden, Respekt za týdeníky a MF Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny a Blesk za 

deníky). 

Hlavní výzkumné otázky jsou následující: 

Jaký je mediální obraz Davida Černého v 1. období a jaký v 2. období? Jak se od 

sebe liší? 

Další výzkumné podotázky jsou: 
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1. Píšou všechna média o Davidu Černém nezaujatě a v odpovídající četnosti?   

2. Jak se liší články v denících a kulturních týdenících?  

3. Jak se vyvíjel David Černý během obou období?  

4. Jak se obecně a jmenovitě vyvíjela média na ukázce mediálního obrazu Davida 

Černého před přelomem tisíciletí a po něm?   

Odpovědi na dané otázky jsem se pokusila odhalit prostřednictvím analýzy článků o 

Davidu Černém ve vybraných obdobích. Na základě analýzy a srovnání odpovědí na 

výše uvedené otázky jsem se pokusila vyslovit hypotézy, jak je David Černý 

prezentován široké veřejnosti. 

 

8.4. Základní a výběrový soubor 

Reifová et.al. (2004) říká o výběrovém souboru: „Výběr se provádí ve čtyřech 

rovinách. Nejprve musíme rozhodnout, jaká média budeme rozebírat. Za druhé si 

musíme rozmyslet, jaké obsahy budeme v těchto médiích analyzovat. Za třetí si musíme 

stanovit, za jaké časové období budeme mediální obsahy sledovat. A konečně si 

musíme také specifikovat mediované obsahové jednotky.“ Disman (1993) pro změnu 

definuje cíl konstrukce vzorku takto: „Cílem konstrukce vzorku v kvalitativním 

výzkumu je reprezentovat populaci problému.“ 

Obě období byla vybrána původně sedmiletá – před přelomem tisíciletí (1994 až 2000) 

versus po přelomu tisíciletí (2004 až 2010). Pomocí mediální databáze Anopress jsem 

ovšem zjistila, že v letech 1994-96 bylo prezentováno poměrně málo článků o tomto 

umělci, pravděpodobně z důvodu jeho stáží v USA v těchto letech. V této databázi jsem 

rovněž zjistila, že v průběhu let po přelomu tisíciletí nastal obrovský nárůst článků o 

Černém, a při ponechání původního rozsahu by bylo téměř nemožné provést 

plánovanou analýzu článků z důvodu velké časové náročnosti. Proto jsem se následně 

rozhodla tato období změnit na pětiletá; první období na 1996 až 2000, druhé období 

bylo stanoveno na 2006-2010. 

Periodika byla zvolena jednak na základě výsledků čtenosti (patří mezi nejčtenější), 

jednak na základě svého různorodého charakteru tak, aby došlo ke konfrontaci různých 

názorů na autora a jeho dílo (Reflex, Týden, Respekt za týdeníky a MF Dnes, Lidové 

noviny, Hospodářské noviny a Blesk za deníky), kdy byla porovnávána celostátní 

tištěná periodika různých vlastnických struktur a různého politického zaměření. Nebyly 

analyzovány žádné odborné tituly z toho důvodu, že v této práci jde o mediální obraz 
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dostupný masovému publiku, nikoli zájemcům o výtvarné umění. Zajímá nás, jaký 

obraz umělce Davida Černého tato periodika přinášejí, zda je podobný, nebo rozdílný.  

Pro svoji práci jsem zvolila metodu kvalitativní analýzy – zobrazování dokumentů. 

Výběrový soubor byl stanoven za pomoci mediální databáze Anopress 

(www.anopress.cz).  

V této databázi byla do základního vyhledávání vypsána klíčové slova „David Černý“. 

Do základního souboru byly zahrnuty všechny články uveřejněné v daných obdobích ve 

vybraných médiích, které obsahovaly klíčová slova. Z výsledků vyhledávání jsem do 

výběrového souboru zahrnula pouze ty články, které obsahovaly aspoň nějaké 

relevantní informace o Davidu Černém (vyslovení nějaké jeho vlastnosti, posouzení 

jeho díla, činů apod.) – vyloučeny byly tedy články, obsahující pouze jeho jméno bez 

jakýchkoli jiných souvislostí, kupříkladu výčty regionálních výstav bez dalších 

informací či články duplicitní z více regionálních verzí periodika; zároveň byly 

vyloučeny články, věnující se jmenovcům známého umělce – byli dva, jeden je 

fotografem, druhý zločincem, odsouzeným za vraždu, jiný zase vazačem věnců nebo 

studentem ČVUT. Celkem bylo vyhledáno 1054 článků, z toho 197 v 1. období, 857 v 

2. období, z nichž bylo k analýze použito v 1. období 91, v druhém 777. 

 

8.5. Sběr dat 

Jak již bylo výše popsáno, byla stanovena zkoumaná periodika, byla stanovena 

výzkumná období a byly vyhledány články, vyhovující tomuto výzkumu.  

Podle Hendla (2005) lze při samotné analýze postupovat zvolením různých kategorií a 

následně vyhledáváním jejich výskytu. V průběhu analýzy je možno podle autora použít 

i některé z kvantitativních metod obsahové analýzy, kdy se kupříkladu měří četnost 

výskytu některých obsahových prvků. Takto jsem postupovala, tedy nejdříve jsem si 

texty prozkoumala a stanovila několik kategorií, jejichž přítomnost v článcích jsem poté 

důkladným prostudováním textu vyhledávala a zpracovávala podle toho, jak se v nich 

promítají nadefinované kategorie.  

Základním kritériem, které musí všechny články splňovat, je téma zahrnující osobu či 

tvorbu Davida Černého, podle způsobu zpracování textu v článku byly stanoveny další 

kategorie: nakolik se články zabývají díly Černého či jeho výstavami, nakolik se články 

věnují jeho osobě jakožto umělci nebo jakožto kontroverzní celebritě („celebritizace 

Davida Černého“), dále vyznění článku – zda bylo vůči němu pozitivní, negativní nebo 
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neutrální, kdy byl očekáván profesionální odstup médií a neutrální vyznění většiny 

článků. V rámci doplňujících kvantitativních prvků byl sledován celkový počet článků o 

Davidu Černém v konkrétních vybraných titulech v jednotlivých letech vybraných 

období, počet rozhovorů s umělcem, anket a dopisů od čtenářů v konkrétních titulech 

v konkrétním roce, počet článků v jednotlivých letech v konkrétních titulech, kde je 

Černý autorem příspěvku, umístění článku na titulních stranách deníků a na prvních 

stranách časopisů. Toto vše má vypovídající hodnotu o tom, jaký mediální obraz Davida 

Černého média prezentují.  

 

9. Charakteristika vybraných periodik 

Periodika, použitá v této práci, byla vybrána na základě různých typů – celostátní 

deníky a týdeníky různých vlastnických struktur a různého politického zaměření. 

Samozřejmě byla vybrána i na základě vysoké čtenosti. Pro ilustraci přikládám tabulku 

výzkumu čtenosti z roku 2010 od společnosti Media Projekt, jenž v období 1.1. -

17.12.2010 oslovila 25 021 náhodně vybraných respondentů z celého území ČR. 
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Tab. 250  

 

Z tabulky vyplývá, že nejčtenější deník Blesk má 1 395 000 čtenářů, druhá je MF Dnes 

s 847 000 čtenáři, třetí z vybraných periodik jsou Lidové noviny a 213 000 jejich 

čtenářů a posledním deníkem jsou Hospodářské noviny s 187 000 čtenáři. U týdeníků je 

nejčtenějším časopisem Reflex s 277 000 čtenáři, následuje Týden s 179 000 čtenáři a 

posledním je Respekt s 90 000 čtenáři.  

Pro znázornění politické orientace deníků (dle cílové skupiny) přikládám tabulku 

z výzkumu společnosti Median z roku 2012.  

                                                           
50 Unie vydavatelů: Mediaprojekt. [online]. Datum publikování 31.12.2010. Datum poslední revize 5.3.2015 [cit. 

30.3.2015]. Dostupné z: http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/archive/875.pdf 
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Tab. 351  

 

Z tabulky jasně vyplývá, že nejpravicověji jsou zaměřeny Hospodářské noviny, mající 

přes 40% čtenářů zaměřených napravo od středu popř. výrazně pravicově (zaměřených 

nalevo od středu a výrazně levicově je přes 10%), druhá je MF Dnes s cca 30% čtenáři 

zaměřenými napravo od středu popř. výrazně pravicově (zaměřených nalevo od středu a 

výrazně levicově je necelých 20% čtenářů), třetí Lidové noviny mající přes 20% čtenářů 

zaměřených napravo od středu popř. výrazně pravicově (zaměřených nalevo od středu a 

výrazně levicově je kolem 20%), nejlevicověji jsou zaměřeni čtenáři Blesku - napravo 

od středu popř. výrazně pravicově uvažuje pod 20% čtenářů, zato nalevo od středu a 

výrazně levicově uvažuje přes 20% čtenářů. 

 

Pro vykreslení vlastnických struktur tisku přikládám přehled vlastníků periodik z roku 

2010: 

                                                           
51 mav, Mediaguru: Změní Babiš politickou mapu českých deníků? [online]. Datum publikování 2013, datum poslední 

revize 28.6.2013 [cit. 26.3.2015]. Dostupné z: http://www.mediaguru.cz/2013/06/deniky-podle-politickeho-nazoru-

ctenaru-zmeni-mapu-babis/#.VS_-qNysWfU 
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Tab. 452  

 

V posledním roce sledovaného období patřily deníky Mladá Fronta Dnes a Lidové 

noviny pod MAFRA a.s., deník Blesk a týdeník Reflex pod Ringier Axel Springer CZ 

a.s., deník Hospodářské noviny a týdeník Respekt pod Economia a.s. a týdeník Týden 

pod Mediacop s.r.o.. 

 

Pro doplnění informací o sledovaných periodikách uvádím jejich charakteristiku, kterou 

zveřejnila Unie vydavatelů a server Periodik.cz: 

 

MF DNES 

Mladá Fronta DNES je považována za největší seriózní deník v České republice, 

přinášející zprávy z domova a ze zahraničí, uvádí různé komentáře a názory, součástí 

vydání je i ekonomické a sportovní zpravodajství, publicistická a kulturní rubrika. 

Periodikum nabízí 14 příloh s aktuálním regionálním zpravodajstvím. Vydavatelem je 

                                                           
52 odjinud: Kdo vlastně vlastní český tisk? [online]. Datum publikování 2012, datum poslední revize 6.8.2012 [cit. 

27.3.2015]. Dostupné z: http://euserver.parlamentnilisty.cz/Articles/591-kdo-vlastne-vlastni-cesky-tisk-.aspx 
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v současnosti společnost MAFRA, a.s., Mladá fronta DNES vychází jako celostátní 

deník, jeho šéfredaktorem je Jaroslav Plesl, cena výtisku činí 18 Kč.53 Tyto noviny 

vychází 6x týdně od pondělí do soboty v 15 krajových verzích. Existují od roku 1990, 

mají 32 stran.54 

 

LIDOVÉ NOVINY 

Lidové noviny vycházejí také celostátně a vyzdvihována je u nich kvalitní čtenářská 

struktura z hlediska ekonomické aktivity, příjmu a vzdělání. Deník je zaměřen na 

rozsáhlé zpravodajství, vychází s ekonomickou přílohou Peníze & Byznys a i s dalšími 

pravidelnými tématickými přílohami: v pondělí Sport, úterý Akademie, ve středu 

Maedicína & Věda, Peníze & Byznys speciál vychází ve čtvrtek, v pátek pak Servisní 

LN, Orientace a Relax vychází v sobotu. Periodikum existuje ve 4 mutacích (Praha, 

Čechy, Morava a Slezsko, Brno a Jižní Morava). Vydavatelem je v současnosti 

MAFRA, a. s., vychází jako celostátní deník, šéfredaktorem je István Léko. Cena 

výtisku činí 16 Kč (po až čt), 19 Kč (pá a so).55 Vychází od roku 1893, má 24 stran.56 

 

HOSPODÁŘSKÉ NOVINY 

Hospodářské noviny jsou zaměřené na všeobecné zpravodajství, charakteristické jsou 

pro ně údajně silné analytické prvky a komentáře. Ze všech českých deníků dávají 

největší prostor ekonomickým a obchodním informacím, finančním burzám a 

podnikatelům. Často publikují rozhovory s předními českými i světovými obchodníky a 

analýzy důležitých ekonomických událostí. Vydavatelem je v současnosti Economia, a. 

s., jde o celostátní deník, šéfredaktorem je Martin Jašminský. Cena výtisku dosahuje 25 

Kč.57 Noviny vycházejí od roku 1990, mají 24 – 32 stran.58 Tento deník se denně skládá 

ze dvou aktuálních sešitů. První obsahuje všeobecné zpravodajství z domova a ze 

zahraničí, názory osobností a kulturní a sportovní rubriku. Druhý sešit se věnuje 

                                                           
53 Unie vydavatelů ČR. Členové a jejich tituly. [online]. Datum publikování neuvedeno, datum poslední revize 

29.4.2015 [cit. 30.3.2015].   Dostupné z: 

http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/clenove_jejich_tituly?titul-detail=184 
54 Mikropost s.r.o. Periodik.cz, MF DNES [online]. Datum publikování neuvedeno, datum poslední revize 1999 [cit. 

30.3.2015].   Dostupné z: http://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=titul&titul=3650 
55 Unie vydavatelů ČR. Členové a jejich tituly. [online]. Datum publikování neuvedeno, datum poslední revize 

29.4.2015 [cit. 30.3.2015]. Dostupné z http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/clenove_jejich_tituly?titul-

detail=159 
56 Mikropost s.r.o. Periodik.cz, Lidové noviny [online]. Datum publikování neuvedeno, datum poslední revize 1999 

[cit. 30.3.2015].   Dostupné z: http://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=titul&titul=3651 
57 Unie vydavatelů ČR. Členové a jejich tituly. [online]. Datum publikování 2015, datum poslední revize 29.4.2015 

[cit. 30.3.2015]. Dostupné z http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/clenove_jejich_tituly?titul-detail=119 
58 Mikropost s.r.o. Periodik.cz, Hospodářské noviny [online]. Datum publikování neuvedeno, datum poslední revize 

1999 [cit. 30.3.2015].   Dostupné z: http://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=titul&titul=100743 

http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/clenove_jejich_tituly?titul-detail=184
http://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=titul&titul=3650
http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/clenove_jejich_tituly?titul-detail=159
http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/clenove_jejich_tituly?titul-detail=159
http://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=titul&titul=3651
http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/clenove_jejich_tituly?titul-detail=119
http://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=titul&titul=100743
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ekonomickému zpravodajství, finančním burzám a podnikatelům. Několikrát do týdne 

je součástí novin nějaká příloha, v úterý vychází tabloid HN Praha, ve středu magazín 

IN, v pátek magazín Víkend a jedenáctkrát do roka společenský magazín Proč ne?! Od 

roku 2012 mají HN navíc i měsíční přílohu pro malé a střední podnikatele Podnikání.59 

 

BLESK 

Deník Blesk bývá charakterizován jako nejprodávanější a nejčtenější celostátní deník v 

ČR, v současnosti se jedná o barevný deník, nevyhýbající se žádným tématům a 

přinášející aktuální zpravodajství, zajímavosti, ovšem především senzace z domova i ze 

světa, doplněné rozsáhlým obrazovým materiálem. Kromě senzací a skandálů patří mezi 

častá témata (rubriky) například cestování, zdraví, vše pro ženy, auto-moto, vzdělávání 

a bydlení, které uvádějí různé rady a doporučení. Sobotní příloha je pak souhrnem 

nejzajímavějších událostí týdne ve společnosti. V pátek vychází i příloha Blesk 

magazín. Deník Blesk vychází v regionálních mutacích Praha, Praha a střední Čechy, 

jižní Čechy, východní Čechy, severní Čechy, západní Čechy, Brno a okolí, jižní Morava 

a severní Morava. Vydavatelem je v současnosti CZECH NEWS CENTER, a. s., opět 

jde o celostátní deník, šéfredaktorem je Radek Lain. Cena výtisku (po - čt, so) činí 12 

Kč, (pá) 16 Kč.60 Deník má 16 stran.61 Vychází od roku 1992.62 

 

REFLEX 

Reflex je popisován jako prestižní společenský týdeník pro přemýšlivé čtenáře, 

přibližující aktuální témata a zajímavé osobnosti naší doby, zprostředkovávající nový 

úhel pohledu na svět a životní styl. Vydavatelem je v současnosti CZECH NEWS 

CENTER, a. s., časopis vychází jednou týdně, zástupce šéfredaktora je Marek Stoniš. 

Cena výtisku dosahuje 40 Kč.63 Unie vydavatelů mu třikrát po sobě udělila cenu za 1. 

                                                           
59 Mikropost s.r.o. Periodik.cz, Hospodářské noviny [online]. Datum publikování neuvedeno, datum poslední revize 

1999 [cit. 30.3.2015].   Dostupné z: http://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=titul&titul=100743 
60 Unie vydavatelů ČR. Členové a jejich tituly. [online]. Datum publikování neuvedeno, datum poslední revize 

29.4.2015 [cit. 30.3.2015]. Dostupné z http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/clenove_jejich_tituly?titul-

detail=548 
61 Mikropost s.r.o. Periodik.cz, Blesk [online]. Datum publikování neuvedeno, datum poslední revize 1999 [cit. 

30.3.2015].   Dostupné z: http://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=titul&titul=3903 
62 Czech news Center a.s. Historie. [online]. Datum publikování neuvedeno, datum poslední revize 1999 [cit. 

30.3.2015].   Dostupné z: http://www.cncenter.cz/clanek/1327/historie 
63 Unie vydavatelů ČR. Členové a jejich tituly. [online]. Datum publikování neuvedeno, datum poslední revize 

29.4.2015 [cit. 30.3.2015]. Dostupné z http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/clenove_jejich_tituly?titul-

detail=253 

http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/clenove_jejich_tituly?titul-detail=548
http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/clenove_jejich_tituly?titul-detail=548
http://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=titul&titul=3903
http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/clenove_jejich_tituly?titul-detail=253
http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/clenove_jejich_tituly?titul-detail=253
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místo v soutěži Časopis roku v kategorii Společenský časopis. Vychází od roku 1990, 

má 76 – 84 stran.64 

 

RESPEKT 

Časopis Respekt je popisován jako týdeník, přinášející informace o domácím i 

zahraničním dění. Zabývá se politikou, ekonomikou a historií, společenskými tématy a 

trendy, sleduje novinky v oblastech vědy a výzkumu, a co je pro tuto práci důležité, 

velkou pozornost věnuje kultuře. Dvakrát za rok vychází i literární a technická příloha. 

Bývá často citován na poli médií a podílel se údajně na řadě investigativních odhalení, 

vedoucích kupříkladu k demisi politiků z nejvyšších státních funkcí. Do tohoto 

periodika přispívají významné osobnosti z různých oblastí lidské činnosti. Vydavatelem 

je v současnosti Economia, a. s., vychází jednou týdně, šéfredaktorem je Erik Tabery, 

cena výtisku činí 42 Kč.65 Časopis vychází od roku 1989, má 74 – 84 stran.66 

 

TÝDEN 

Týden je popisován jako zpravodajský týdeník, jehož vydavatelem je v současnosti 

EMPRESA MEDIA, a. s., šéfredaktorem pak Daniel Kőppl. Cena výtisku činí 30 Kč.67 

Časopis Týden vychází každé pondělí a přináší zprávy, analýzy, reportáže, rozhovory a 

komentáře z domova i ze světa, zaměření je zpravodajsko – společenské. Je uváděno, že 

toto periodikum staví na ověřených informacích a závěrech podložených argumenty. V 

průběhu let prošel Týden změnami obsahu i grafiky. Na základě těchto změn se údajně 

zařadil mezi inzertně nejsilnější tituly na trhu. Je charakterizován jako týdeník, jehož 

čtení patří k povinné výbavě lidí s rozhodujícími pravomocemi v soukromé i státní 

sféře. Kvality tohoto časopisu ocenila i Unie vydavatelů, která mu udělila v roce 2001 

prestižní ocenění „Časopis roku“. Toto ocenění Týden obhájil i v roce 2004. Vychází od 

roku 1994, má 100 stran.68 

                                                           
64 Mikropost s.r.o. Periodik.cz, Reflex [online]. Datum publikování neuvedeno, datum poslední revize 1999 [cit. 

30.3.2015].   Dostupné z: http://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=titul&titul=1010 
65 Unie vydavatelů ČR. Členové a jejich tituly. [online]. Datum publikování neuvedeno, datum poslední revize 

29.4.2015 [cit. 30.3.2015]. Dostupné z http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/clenove_jejich_tituly?titul-

detail=265 
66 Mikropost s.r.o. Periodik.cz, Respekt [online]. Datum publikování neuvedeno, datum poslední revize 1999 [cit. 

30.3.2015].   Dostupné z: http://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=titul&titul=4001 
67 Unie vydavatelů ČR. Členové a jejich tituly. [online]. Datum publikování neuvedeno, datum poslední revize 

29.4.2015 [cit. 30.3.2015]. Dostupné z http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/clenove_jejich_tituly?titul-

detail=342 
68 Mikropost s.r.o. Periodik.cz, Týden [online]. Datum publikování neuvedeno, datum poslední revize 1999 [cit. 

30.3.2015].   Dostupné z: http://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=titul&titul=9072 

http://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=titul&titul=1010
http://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=titul&titul=4001
http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/clenove_jejich_tituly?titul-detail=342
http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/clenove_jejich_tituly?titul-detail=342
http://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=titul&titul=9072


48 
 

10. Analýza článků 

10.1. Jaký je mediální obraz Davida Černého v 1. období?  

Pro začátek analýzy můžeme vycházet z tabulky četnosti článků. V 1. období bylo o 

Davidu Černém zveřejněno celkem 197 článků, z nichž bylo k analýze použito 91. 

Nejvíce jich vyšlo v Lidových novinách (31), následovala MF DNES (25), třetí byly 

Reflex a Týden (obojí 10), následovaly Hospodářské noviny a Blesk (obojí 6) a 

poslední byl Respekt (3). 

V roce 1996 byly o Davidu Černém napsány pouhé dva články, použitelné k této 

analýze, a to v Lidových novinách a Mladé frontě. Článek v MF Dnes se věnuje výstavě 

v Richterově vile v Praze, pořádaná časopisem Respekt, kde v té době vystavoval i 

David Černý. Byla zde instalována socha Viselce. Článek o umělci nevypovídá moc 

příznivě, spíše o něm mluví s despektem. Je zde o něm řečeno: „Excentrický a 

sebestředný David Černý, jehož pobyt v New Yorku už v této chvíli obestírá nejasná 

legenda o nové hvězdě, zavěsil nad cestu vedoucí na Hrad figuru "neznámého 

soudruha", před pádem do zapomnění se ještě stále jednou rukou přidržujícího tyče.“69 

Z tohoto citátu je zjevná ironizace pobytu Černého v USA a také „celebritizace“ jeho 

osoby, nebo spíše mírný výsměch někomu, kdo by celebritou chtěl být.   

Druhý článek v LN se věnuje téže výstavě, tento článek vyznívá ještě kritičtěji a 

ironičtěji než předchozí. O osobě a díle umělce říká: „Nepřizpůsobivý David 

Černý se vysmekl mimo dům. Jeho tragicky směšný občan, zavěšený za ruku na visuté 

tyči směrem k panoramatu Prahy, se dívá stísněně na špičky svých bot.“70 Jeho exponát 

je zde dosti negativně ohodnocen. Je vidět, že již v 90. letech byl Černý považován za 

rebela a média ho příliš nešetřila.  

V roce 1997 o něm bylo zveřejněno již 6 článků, vypovídajících o něm více, 2 v LN, 

v Blesku žádný a v ostatních sledovaných médiích po 1 článku.  

Článek v MF Dnes se věnuje výstavě Art Chicago v USA. Svým vyzněním je neutrální, 

hovoří o prodeji děl Davida Černého. Příspěvek v HN má totéž téma a cituje galeristu 

Švestku. Ten o Černém prohlásil: „Matej Kren a David Černý se řadili  

k divácky nejúspěšnějším exponátům, protože jsou svým způsobem spektakulární a 

jednoduše  
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pochopitelní.“71 Vyznění je tedy pozitivní. Článek v Reflexu přináší rozhovor 

s umělcem Cihlářem. Ten zmiňuje Černého v následujícím kontextu s Růžovým 

tankem: “Od Davida Černého to bylo tenkrát obdivuhodné občanské gesto i umělecký 

čin zároveň.“72 Tento článek také vyznívá pozitivně vůči Černému. Následující článek 

v LN se věnuje tehdy připravovanému filmu Knoflíkáři, a vypráví o Černém, jak se 

podílel na tvorbě filmu – angažoval se jako herec a jako filmový architekt – výtvarník – 

navrhl i propagační tiskoviny k filmu. Článek mluví o jeho osobnosti neutrálně.  

Druhý článek v LN se věnuje výstavě ve Veletržním paláci, kde se Černý účastnil se 

svými objekty, vyznění je opět neutrální, věnuje se hlavně výstavě a jmenování 

účastnících se umělců a jejich děl. Článek v Respektu mluví o Černém překvapivě 

s despektem. Věnuje se opět tématu výstavy ve Veletržním paláci a umělcům zde 

vystavujícím, hodnotí ovšem i jiné umělecké aktivity v Praze. V souvislosti s Černým 

říká: „Zvláštní kapitolu tvoří poněkud nepodařené pomníky, které svědčí o tom, jak je 

dnes obtížné najít znovu uměřenou formu sochy ve veřejném prostoru, aby nebyla 

parodií. (..) Ale i černá Mimina (Babies) "skromného" mladého umělce Davida 

Černého, který se hodlá zviditelnit rovnou na fasádě  

moderního centra Národní galerie v Praze na Veletržním paláci, působí hlavně jako 

nonsens.“73 Je zjevných několik věcí -  krom toho, že autor kritizuje dílo Babies, mluví 

v negativních konsekvencích i o Černém. Spojení jako: „skromný“ umělec, který se 

hodlá zviditelnit – vypovídají o názoru autora, že Černý je velmi neskromný člověk 

toužící pro prosazení se a zviditelnění za každou cenu. Ten samý nádech jako v článcích 

z roku 1996, je zde cítit ironická celebritizace osoby Davida Černého. U tohoto článku 

je to ovšem o to překvapivější, neboť byl otištěn v Respektu, považovaném za médium, 

přiklánějící se spíše k alternativní tvorbě než k mainstreamu. U tohoto média bych spíše 

očekávala, že bude někomu, jako je Černý, fandit a podporovat ho. 

V roce 1998 vyšlo o Davidu Černém 10 článků, obsahujících nějaká hodnocení nebo 

jiné relevantní informace o umělci či díle, převážně v Lidových novinách nebo Mladé 

Frontě Dnes. Častým tématem v tomto roce byl film Knoflíkáři, kde se Černý podílel 

jako herec a jako filmový architekt (výtvarník). Jeden článek je i upoutávkou na jiný 

časopis Umělec, kde je jedním z hlavních témat právě Černý. MF Dnes ovšem v tomto 

roce přináší autorský článek Davida Černého Praha očima.., umělec zde filosofuje o 

                                                           
71 Klevisová, N.: Problém není v penězích, Hospodářské noviny, Praha:Economia, 27.06.1997, roč. 41, č. 125 
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rozhodnutí, zda zůstat v rodném městě Praze, či odejít, neboť mu zde vadí několik věcí. 

Příspěvek je psán poměrně emotivně. Vyznívá z něj i jistý exhibicionismus, či 

prezentace autorovy rozervanosti, popisuje zde své deprese apod., zdá se, že zde 

prezentuje i jistou ublíženost. Kritizuje politickou scénu v ČR a používá zjevně rád 

expresivitu. Slova jako „zaprděnost, buzerace, šílení poslanci, exhibovat, strašně, 

poflakovat, roztřískat“, či vyloženě nespisovná slova jako – „vlítnou“ či „policajt“ jen 

přispívají k prezentaci autora jakožto člověka „z lidu“, který si v tomto médiu „vylije 

srdce“ a možná si tím dělá i jakousi reklamu. Jako by se vyžíval v upřímnosti a 

otevřenosti. Zjevně nechce použít jakoukoli uhlazenost nebo sebekontrolu, sebecenzuru.  

Příspěvek v Týdnu je zaměřen opět na výstavu v Richterově vile, Černý je zde vylíčen 

takto: „Mezi pozoruhodné patří i Marek Rejent,David Černý, Jan Formáček, Dagmar 

Šubrtová a Lenka Klodová, ostatní studenti poněkud splývají v nenápadném výběru 

tematických školních úkolů.“74 Toto poměrně pozitivní hodnocení je u seriózního 

časopisu, zaměřeného spíše na zpravodajství, docela překvapivé.  

Článek v LN je reklamou na časopis Revolver Revue, Černý je zde označen jako "post 

popartově postmoderní" výtvarník, jiné zabarvení zde ovšem není, takže se tento článek 

dá považovat za spíše neutrální, toto označení Černého vnímám jako vtip či reklamu 

právě na onen časopis. Další články v Lidových novinách upoutávají na výstavy, 

obsahující Růžový tank či Pistole ze Dne zabíjení. Článek v LN se věnuje Praze jakožto 

kulturnímu městu Evropy 2000. Zmiňuje, že Černý by rád Prahu obohatil projektem 10 

fontán, vyznění je neutrální. To samé téma, zmínku i vyznění má příspěvek v LN.  

V následujícím roce bylo o Černém vydáno již 27 článků s relevantními informacemi o 

této osobnosti, z toho byla téměř polovina vydána v Lidových novinách, zhruba čtvrtina 

v MF Dnes, několik článků vyšlo v Hospodářských novinách, Reflexu a Týdnu a jeden 

článek vyšel i v Blesku. Vzhledem k většímu počtu zkoumaných jednotek zde nebudu 

vypisovat jednotlivě obsahy, pouze témata, vyznění článku popř. prvky, které je nutno 

pro účely této práce okomentovat.  

Zajímavý je ovšem hned první článek v Týdnu. Černý je zde zmíněn v následujícím 

kontextu: „Společnou touhu po provokaci i popularitu u výtvarníků nezvyklou lze najít 

také u nás. David Černý se proslavil v roce 1991 natřením pomníku tanku na Smíchově 

na růžovo, pak na sebe upozorňoval každou další výstavou: trabantem na nohách, 

obřími revolvery, plastikovou skládačkou Adama a Evy.“75 Sám Černý je v tomto 
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článku ocitován takto: „"Provokuji už nejméně deset let stále stejně - prostě mě to baví, 

baví mě dráždit lidi.“76 Jeho prohlášení myslím mluví za vše. Z tohoto článku vyplývá 

asi obecný náhled médií v 1. období na Černého jako na provokatéra, exhibujícího za 

účelem zviditelnění se, kdy toto Černý klidně přiznává a zjevně se to nesnaží skrývat; 

média často tuto jeho touhu i shazovala. Otázkou zůstává, zda je cílem Černého sláva, 

pozornost či se slávou spojený úspěch jeho děl a tím i přísun financí. To ovšem Černý 

sám neguje v tom samém článku prohlášením: „A já sám, pokud na něčem pracuji, tak 

nikdy nemyslím na to, jestli se to prodá. Teprve nedávno se mi poprvé stalo, že mně 

někdo nabídl peníze za určitou realizaci."77 Otázkou je, zda to je opět další reklama na 

sebe sama nebo naopak upřímnost Černého. Ostatní články se věnují tématu filmového 

dokumentu Praha očima..., kde působil jako herec i Černý (v LN popsáno spíše 

neutrálně, v MF rozepsán popis role Černého a pochvalné komentáře jeho herecké 

kolegyně). 

V HN je Černý dotazován v první anketě (v pozdějších obdobích je jeho účast 

v anketách četnější), kdy je dotazován, co pro něj osobně a pro českou společnost 

znamená Karel Gott. Jeho reakce je opět typická, expresivní, s radikálními názory, 

emotivní vyjádření: „Je to esence komunistické pop kultury. Pro takové ty 

pětačtyřicetileté maminy je to ten ne stárnoucí idol. Pro ten zbytek to je neuvěřitelná 

vykopávka. Taková relikvie. Vedle jsou ti Štaidlové a on je takový hloupější, ale 

viditelnější brácha.“78 Tento výrok je okomentován v následujícím článku v Mladé 

Frontě DNES, kdy s Černým autor článku nesouhlasí. Další článek v MF DNES se 

věnuje výstavě EXPO 2000 a výstavě ve Wolfsburgu, kde vystavuje i Černý. Vyznění je 

neutrální, umělec zde vysvětluje, proč nevystavuje na EXPO.  

MF DNES se věnuje i v dalších článcích Davidu Černému a pro změnu jeho soše Koně 

u Václavského náměstí, články řeší, proč ještě nebyla socha instalována, popř. že již 

byla instalována. Vyznění je neutrální. Článek na titulní straně Blesku se věnuje tomu 

samému tématu, titulek zní: „Svatý Václav udělal stojku“79. Tento titulek není úplně 

neutrální, spíše ironizuje toto dílo, zlehčuje ho. Nelze říci, zda je vyznění článku 

pozitivní či negativní, je spíše neutrální, pouze titulek tak trochu vyčnívá a upozorňuje 

na příspěvek. Přesně ten samý případ je článek v LN a titulek „Historie nohama 
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vzhůru“80.  

LN se v dalším příspěvku věnují pomníku Švermy v Praze a Černý je zde zmíněn takto: 

„Právě ten odvážlivec, který později "zohyzdil" tank osvoboditelů na Smíchově; natřel 

ho narůžovo a nastartoval tím proces, který vedl k odstranění absurdního jevu: tanku 

jako pomníku.“81 Vyznění této zmínky je poměrně pozitivní. V LN se i v dalších 

článcích věnují dílu Kůň, toto dílo je zmíněno jako „výrazně pronárodně orientovaná 

pomníková instalace Davida Černého“82, článek vnímám jako spíše pozitivní. Další 

článek v LN označuje Černého jako „ "enfant terrible" české umělecké scény“83, to je 

myslím trefné a vtipné označení tohoto umělce, jak ho vnímala média. Příspěvek sám je 

ve své podstatě neutrální.  

Hospodářské noviny označují v dalším článku Černého jako „mediálně osvědčeného“84. 

Tím je řečeno to, že média vědí, že David Černý usiluje o to, aby se o něm psalo, ale 

zároveň ona sama vědí, že když o něm píší, článek bude mít úspěch. Aspoň takto těmto 

častým narážkám médií na Černého rozumím. Jde de facto o takovou oboustranně 

výhodnou činnost, kdy obě strany tuto výhodnost chápou, jako by šlo o nepsanou 

dohodu. Hospodářské noviny se věnují v následujícím článku dílu Viselce a výstavě ve 

Stockholmu. Zajímavé je oproti roku 1996 označení Viselce jako „intelektuála“85, 

vnímaného zde jako pozitivní. V tom samém deníku jsou i další články, věnující se 

výstavám a Černý a jeho díla jsou zde popisována poměrně neutrálně.  

V MF DNES se dále píše o výstavě v Londýně a umělec je zde popsán takto: „Český 

sametový kulturní program těchto dní už plně patří Davidu Černému neboli Peteru 

Panovi časů komunistického umění, jak pražského výtvarníka označuje Anna 

Brysonová, autorka rozsáhlého článku v listu The Independent.“86 Ta samá paní 

popisuje, jak byl na Černého před lety vydán v Londýně zatykač jako na psychopata, 

když zde vystavil své Pistole a vyhlásil Den zabíjení. Článek je ovšem psán poměrně 

vtipně, odlehčuje Černého jako umělce i jeho díla.  

Na konci roku 1999 vyhlásily LN na titulní straně anketu na téma Osobnost 90.let, kde 

byl v kategorii Výtvarné umění jmenován i David Černý. Byl zde popsán takto: 

„DAVID ČERNÝ(35) Sochař. Upozornil na sebe několika nápaditými až šokujícími 
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objekty, které instaloval na veřejných městských prostranství (například známý Trabant 

na hliněných nohou).“87 Tuto kategorii nakonec Černý vyhrál, hlasovali čtenáři LN.  

V Reflexu je v dalším příspěvku popisována nová hra divadla v Ústí nad Labem, kde 

působil Černý jako scénograf. Jeho scéna je zde načrtnuta takto: „Popisně realistická 

scéna Davida Černého (kombinace zašlé šedi s polopatickým motivem ze zdí a okapů 

vytékající krve)…“88 Tento popis bych použila i na jiná jeho díla, hodnotím ho jako 

trefný, témata krve a jiných tělních tekutin používal Černý vždy rád. Článek je svým 

popisem spíše neutrální, v celkovém pojetí vyznívá spíše pozitivně. 

Následuje rok 2000, kde bylo analyzováno čtyřicet šest článků. Trend je tedy 

narůstající. Zhruba čtvrtina článků vyšla v LN, čtvrtina v MF DNES. Osm článků vyšlo 

v Reflexu, sedm v Týdnu, pět v Blesku a po dvou v HN a v Respektu.  

Týden se dále věnuje tématu fontán pro Prahu, vyznění je neutrální. Blesk, LN, MF 

DNES i HN se dále věnují soše Koně, umístěné v pasáži Lucerna, polemizují nad tím, 

co může znamenat, v dedukcích se dostávají do obecných filosofických otázek ohledně 

naší historie, obecně ale vyznívají spíše neutrálně, možná trochu dílo i obdivují. 

Neobsahují žádné hodnotící soudy. LN uvádějí v rozhovoru 25.3.2000 s filosofem 

Petříčkem dokonce jeho názor, že se mu socha líbí. Vyznění je tedy pro Černého 

pozitivní.  

V dubnu 2000 uvádějí Lidové noviny rozhovor s Černým. Titulek zní: „Vyhodili mě 

dokonce už ze školy. Probůh, zatím jsem si žádného talentu nevšiml!" říká o sobě sochař 

David Černý“.89 Rozhovor je uveden takto: „Je neklidný, co chvíli vybuchuje smíchy a 

málokdy dokončí větu. Jako sochař se David Černý pohybuje v extrémech: buď 

gigantické pistole a svatý Václav v nadživotní velikosti, nebo miniaturky zvíci palce.“90 

Opět je jako vždy expresivní a používá nespisovný jazyk a slangové výrazy, slova jako 

„vykašlat, laminátovej sajrajt, skvělý, hnusnej, odpornej, šílený, pitomost, zapšklost, 

objektíčky, probůh, otevřený, kouřit trávu, svinstvo, tuneláři, grázlové, zaprděnost“.91 

Zmiňuje svůj nadcházející soud s galeristou Švestkou, emotivně popisuje, jak ho 

vyhodili už ze školky a jak má problémy všude. K tomu, že bývá osočován, že jde tvrdě 

za slávou, lakonicky odpověděl: „Myslím, že jít tvrdě za slávou v Praze se navzájem 

trochu vylučuje.“92 Čímž toto tvrzení krásně ironicky shodil, i když pro mě ho úplně 
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nevyvrátil.  

Blesk se dále věnuje tématu Růžového tanku, ač píše také poměrně expresivně, neuvádí 

žádný hodnotící soud, řekla bych, že vyznění článku je spíše obdivné. MF DNES se 

v dalším článku věnuje hře v Ústí nad Labem, kde působil Černý jako scénograf. Pro 

Černého vyznívá spíše pochvalně. V jiném článku zase popisuje výstavu v Galerii 

Jelení, kde vystavuje i David Černý. Příspěvek vyznívá neutrálně až pochvalně. 

V dalších článcích je popisovaná výstava v paláci Kinských, kde Černý vystavoval svá 

Babies. Vyznívá poměrně pozitivně. Blesk komentuje na titulní straně umístění Babies 

na Žižkovskou věž titulkem: „Mimina zdolala žižkovskou věž“93 Článek sám o sobě 

vyznívá neutrálně, až na titulek, upozorňující na tato díla.  

V MF DNES následuje zveřejněný další rozhovor s Černým. Uveden je titulkem 

„Žižkovská věž je něco divného, tvrdí Černý“.94 Jako vždy je zde v úvodu zmíněno 

„Sochař, kterému nečiní problémy šokovat a překvapovat“95. Jinak je uveden poměrně 

střídmě. Opět užívá expresivní či nespisovná slova jako „ksichtíky, rozlejzá, takovej 

technofreak, šílené, lítal, takovej pocit, trotlovina, národ kašparoidních magorů, věci 

který u nás nejdou, zaprděnost, Bilakova jehla“.96 Oproti prvnímu rozhovoru nicméně 

působil poměrně střízlivě, jako by se hlídal.  

LN se v následujícím článku věnují opět výstavě v Paláci Kinských, hodnocení je 

neutrální. V tom samém deníku byla vyhlášena anketa, co si kdo myslí o EXPO 2000. 

Byl osloven i Černý a prohlásil: „Náš pavilon na EXPO je podle mého názoru 

architektonicky pěkný a zajímavý. Expozici jsem neviděl, ale slyšel jsem o ní nepěkné 

věci. Pokud je to pravda, samozřejmě to může obraz naši republiky v zahraničí ovlivnit - 

ale možná to alespoň konečně bude obraz realistický.“97 Což hodnotím jako poměrně 

klidné vyjádření jinak divokého umělce. Blesk zmiňuje výstavu ve Wolfsburgu, vyznění 

je neutrální stejně jako článek v Týdnu komentující Babies na Žižkovské věži. LN 

uvádějí článek Dušana Třeštíka, polemizující o českých dějinách, mimo jiné uvádí: 

„Kníže Václav na koni, třeba Davidem Černým velmi neuctivě a velmi česky 

obráceném, stále vládne Česku, ovšem pouze v tomto archaickém, podvědomém, i když 

                                                           
93 miz: Mimina zdolala žižkovskou věž, Blesk, Praha:Ringier Axel Springer CZ, 29.05.2000, roč. 9, č. 127 
94 Čermáková, M.: Žižkovská věž je něco divného, tvrdí Černý, Mladá fronta Dnes, Praha:Mafra, 30.05.2000, roč. 11, 

č. 126 
95 tamtéž 
96 tamtéž 
97 red: Anketa LN: MAN Expo 2000 zlepšit pověst ČR ve světě?, Lidové noviny, Praha:Mafra, 01.06.2000, roč. 13, č. 

127 
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právě proto účinném smyslu.“98 Jak je zjevné, Černý zde není přirovnáván právě 

pozitivně. V LN se další článek věnuje přímo osobě Davida Černého. Uveden je slovy: 

„Sochař David Černý má většinou dobrý odhad, trefuje se přímo do 

černého. Obdivuhodná je vůle, s jakou překonává všechny překážky, schopnost 

dotahovat náročné nápady.“99 Autor článku obdivuje dílo Miminka (Babies), popisuje i 

vznik biografie Davida Černého Promrdané roky, uvádí některé citace. Článek je svým 

vyzněním vysloveně pozitivní vůči Davidu Černému. Poprvé zde také vidíme hru s jeho 

jménem, která je hlavně v druhém sledovaném období velmi častá.  

Hned následující článek v MF DNES také komentuje umístění Babies na Žižkovskou 

věž, Černého popisuje následovně: „Jejich duchovní otec, sochař David Černý, se opět 

úspěšně zviditelnil tak, jak si to také naplánoval. Intervenoval i do centrálního prostoru 

na Staroměstské náměstí. Zatím se Černý chová jako celkem bezpečný virus.“ 100 Zjevně 

zde je opět vidět povědomí médií, či jejich názor, že Černý touží po zviditelnění se, po 

slávě a média mu to dopřávají. Dá se říci, že každý podobný komentář přispívá k jeho 

„celebritizaci“. 

Následující článek v LN od Terezy Boučkové komentuje současné dění a výstavu 

EXPO 2000. Černý zde není zmíněn v příliš lichotivém kontextu; autorka nicméně 

hovoří ironicky, shazuje spíše Černého kritiky. Další článek v MF DNES od Lenky 

Lindaurové ovšem Černého kritizuje pro umístění Babies na věž, protože si to údajně 

měl prosadit až po termínu přihlášek k výstavám Praha 2000, vyznění je tedy negativní. 

Reflex hodnotí umístění Miminek na věž v jednom článku velmi neutrálně, ale již 

v následujícím je dost kritický: „. A vypadají ne jako miminka, jak jim David 

Černý láskyplně říká, ale jako zmutovaní, přerostlí bastardi, krapet oplácaní, s 

podivnou vchlípeninou místo obličeje - ne, zadnice to určitě není, nicméně působí 

podobně.“101 Tedy dosti negativní komentář. Sám umělec je zde popsán takto: „Sochař 

David Černý rád dělá věci větší, než ve skutečnosti jsou (jistě, nabízí se freudovská 

analýza, ale ta není účelem tohoto článku). A potom hledá místo, kam by se hodily. To 

je hodně důležité: tomuhle tvůrci nejde totiž jen o samotný objekt, on musí také ještě 

někam přijít, někam, kde bude okolní prostředí harmonizovat, měnit, doplňovat, ale taky 

třeba narušovat a rozrušovat.“102 Sám Černý poté komentuje názor autora, že je 

                                                           
98 Třeštík, D.: Svatý Václav kontra Tomáš Garrigue Masaryk, Lidové noviny, Praha:Mafra, 06.06.2000, roč. 13, č. 

131 
99 Hůla, J.: Černého nebaví dělat umění pro umění, Lidové noviny, Praha:Mafra, 09.06.2000, roč. 13, č. 134 
100 Lindaurová, L.: Politika, mystika a komiksy, Mladá fronta Dnes, Praha:Mafra, 10.06.2000, roč. 11, č. 135 
101 Volf, P.: Miminka na věži, Reflex, Praha:Ringier Axel Springer CZ, 29.06.2000, roč. 10, č. 27 
102 tamtéž 
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megaloman: "Nejsem. Dělám jen věci v odpovídajícím měřítku."103Autor Petr Volf 

zjevně není fanouškem Davida Černého. Takový radikální názor jsem v tomto médiu, 

vnímaném jako příznivce všeho alternativního, nečekala.  

Reflex uvádí další článek o Černém s autorstvím Milana Knížáka, který má s tímto 

umělcem velmi ošemetný vztah, nemají se rádi. Kupodivu o něm mluví (resp. o jeho 

Miminku před palácem Kinských) pozitivně a hájí ho. Stejně tak je v rubrice Never 

more zkritizováno, že Davidu Černému nebylo umožněno realizovat fontány v Praze, 

článek tedy pro něj vyznívá pozitivně.  

Týden cituje Černého, který je nespokojen s výsledky své expozice pro muzeum Škody. 

Článek je v podstatě parafrázemi toho, co Černý řekl a souhlasí s ním, vyznění je tedy 

pozitivní. Černý zde opět upozorňuje na svůj soudní spor s galeristou Švestkou, jako by 

chtěl galeristu znemožnit, sám se obhajuje jako oběť. V témže týdeníku je uveden 

článek s komentáři k výstavě EXPO 2000, Černý je zde zmíněn v neutrálním až lehce 

pozitivním slova smyslu, jsou zde popisována jeho díla.  

V Reflexu byl tázán, jaký má vztah k médiím. Ironicky bylo popsáno, že má média rád. 

Prohlásil: „Chladicí média v lednici mám rád hlavně v létě, spirituální kdykoliv. 

Deníky: Tištěné noviny nekupuju. MF Dnes, LN a Neviditelného psa čtu na 

Internetu. Časopisy: Ty, co najdu na záchodě. Většinou tam lidé nechávají ty 

lesklé. Rádio: Radio 1, když je tam Ondřej Štindl, občas Limonádového Joea. Ostatní 

radiostanice jsou zcela neposlouchatelné. Televize: Nesnáším, nemám a nikdy mít 

nebudu. Internet: Mám doma pevné připojení - používám ho každý den. Mám i vlastní 

webovou stránku.“104 Opět se vyjadřuje ironicky a prohlašuje radikální soudy. Zajímavé 

je, že tento článek pochází z Reflexu, který zas tolik lesklý není, tedy který Černý asi 

nevyhledává. Z téhož média pocházejí i další články, týkající se expozice Českého 

Betléma ve Wolfsburgu, jeden z článků obsahuje toto hodnocení: „Rozhodl se pro 

výjevy z českých dějin tak, jak je vnímal, tedy s nadsázkou a ironií, jež jsou pro tohoto 

sochaře příznačné, řekl bych.“105 Autorem poměrně pochvalného příspěvku je Petr 

Volf, který o Černém nepsal vždy tak pozitivně. V následujícím článku Reflexu je 

Černý zmíněn ve vtipu, pro něj ovšem vyznívá neutrálně.  

V další anketě LN byl Černý tázán, kdo Čechům kazí vkus. Odpověděl: „Dýdžej Václav 

Klaus svým pohrdlivým chováním ke kultuře, dýdžej Miloš Zeman svým veškerým 

                                                           
103 Volf, P.: Miminka na věži, Reflex, Praha:Ringier Axel Springer CZ, 29.06.2000, roč. 10, č. 27 
104 red: MOJE MÉDIA, Reflex, Praha:Ringier Axel Springer CZ, 17.08.2000, roč. 10, č. 34 
105 Volf, P.: Český Betlém, Reflex, Praha:Ringier Axel Springer CZ, 14.09.2000, roč. 10, č. 38 
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chováním a politickou kulturistikou a Vladimír Železný svojí propovizí. 106 Klasická 

provokativní a zároveň naprosto upřímná odpověď Davida Černého. Domnívám se, že 

bývá docela často tázán v anketách právě proto, že odpovídá tak výstředním způsobem. 

Tuto jeho odpověď brzy poté okomentoval i Respekt.  

Druhý autorský článek Černého byl uveřejněn v MF DNES v říjnu 2000. Název Jen 

houšť!107 už čtenáře připravuje na kritiku. Kupodivu článek neobsahuje žádné 

nespisovné či vyloženě expresivní výrazivo. Černý kritizuje konkurs na výběr 

zhotovitele pomníku na Petříně.   Další rozhovor v pořadí vychází v Mladé Frontě 

DNES s titulkem „Do toho baráku nevlezu“108, uveden je mimo jiné větou: „Jeho 

poslední "performancí" bylo čtvrteční čekání na Cenu Jindřicha Chalupeckého na 

chodníku před Veletržním palácem.“109 Z tohoto úvodu je zjevné, jak média vnímají 

Černého extempore – považují jej za součást umělcovy propagace. Rozhovor proběhl 

po incidentu s Milanem Knížákem, ředitelem NG, který zabránil předání ceny Jindřicha 

Chalupeckého Davidu Černému ve Veletržním paláci. Černý v tomto rozhovoru 

emotivně kritizuje Knížáka a stylizuje se do role oběti. Knížáka v rozhovoru přirovnává 

k veliteli koncentračního tábora, označuje ho, že podléhá ostatním, že je bývalý umělec, 

že postrádá zdravý rozum, stěžuje si na úděl umělců v této zemi.  

Další článek v MF DNES se věnuje tomu samému tématu, tedy celkem neutrálně 

popisuje předání ceny Jindřicha Chalupeckého Davidu Černému před Veletržním 

palácem, kdy mu cenu předal Václav Havel, aniž by někomu v tomto konfliktu stranil. 

Další článek opět v MF DNES komentuje proběhnutý rozhovor s Černým, kdy 

víceméně souhlasí s názory tohoto umělce, je tedy v tomto pohledu pozitivní a titulek, 

kterým je uveden, mluví za vše: „Diktátor v galerii?“110. Tento konflikt byl rozebírán i 

v LN. Tamní dva články na titulní straně citují obě strany sporu a dá se říci, že spíše 

straní Černému, kdy používají nejmenovaný zdroj, komentující negativně Milana 

Knížáka. Tento spor se stal častým tématem, komentuje ho i Blesk. Událost popisuje 

neutrálně, cituje však jen ty nejvyhrocenější komentáře obou stran. V LN byl o dva dny 

později zveřejněn sloupek Milana Knížáka, kde sám popisuje událost podle sebe, 

nazývá Černého „drzým chlapcem, bezohledným, primitivním, nevzdělaným, nekvalitním 

                                                           
106 tva: Kdo Čechům kazí vkus?, Lidové noviny, Praha:Mafra, 30.09.2000, roč. 13, č. 227 
107 Černý, D.: Jen houšť!, Mladá Fronta DNES, Praha:Mafra, 11.10.2000, roč. 11, č. 238 
108 Jhv: Do toho baráku nevlezu, Mladá fronta Dnes, Praha:Mafra, 18.11.2000, roč. 11, č. 244 
109 tamtéž 
110 Vitvar, J.H.: Diktátor v galerii?, Mladá fronta Dnes, Praha:Mafra, 18.11.2000,roč. 11, č. 244 
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umělcem“111, lituje, „že obhajoval jeho dílo na Staroměstském náměstí dříve“112, 

obviňuje média, že „popisují tuto událost zkresleně a straní Černému, a na místo 

komentáře ceny řeší jejich spor“113, prohlašuje, že „Černý používá své drzosti 

k mediálnímu zvýraznění a že média mu na to ochotně nabíhají“114. Působí to na mě tak, 

že LN si byly vědomy, že mírně nadržovaly Černému, a proto zveřejnily i tento 

příspěvek druhé strany, aby vypadaly nestranně. O kauze píšou i Hospodářské noviny, 

popisují událost velmi neutrálně. V Týdnu vyšel článek nazvaný „O mediálních 

hvězdách.“115 Ve zkratce zmiňuje i tento konflikt a spíše souhlasí s Davidem Černým, i 

když o něm mluví, že: „používá zdánlivě mimoumělecké metody zviditelnění.“116  

V tomto týdeníku s Černým také vychází rozhovor, opět s názvem, že „do NG už 

nevkročí“117. Zajímavá je citace: „David si vysloužil už několik přívlastků, jež se dokola 

v médiích opakují a tak pevně kódují jeho image. K nejčastějším patří kontroverzní.“118 

Na otázku ohledně svých provokací, zda již skončily, odpověděl:  

„Kdybych si myslel, že skončily, tak budu usilovat o post ministra kultury.“119 Dále na 

otázku, zda to vše dělá jen kvůli slávě, řekl: „Samozřejmě že mi o slávu jde, chtěl bych 

se stát legendou asi jako Beatles.“120 Z tohoto rozhovoru tedy vyplývá vědomí médií o 

tom, že je Černý využívá ke svému zviditelnění. Na jednu stranu mu to vyčítají, na 

druhé se na tom přiživují také, rovněž vypovídají o oblibě Černého prostě provokovat a 

vyčnívat vždy, všude a napořád.  

Týden dále komentuje tuto událost poměrně věcně, velmi pozitivně ji komentuje 

Respekt, zjevně se přiklánějící k tomuto umělci. MF DNES je spíše ironická, lehce 

negativistická, LN se zamýšlejí nad prodáváním skandálů do novin, jmenují i Černého, 

ovšem poměrně neutrálně. Respekt se k události vrací v článku s titulkem „Nenávistní 

postiženci“121, kde jednoznačně dává za pravdu Davidu Černému. Blesk posléze 

komentuje odstranění soch Mimin ze Žižkovské věže, dá se říci, docela vtipně, 

pozitivně vůči Davidu Černému.  

                                                           
111 Knížák, M.: Svoboda umělce nemámená, že si může dělat, co chce, Lidové noviny, Praha:Mafra, 20.11.2000, roč. 

13, č. 279 
112 tamtéž 
113 Knížák, M.: Svoboda umělce neznamená, že si může dělat, co chce, Lidové noviny, Praha:Mafra, 20.11.2000, roč. 

13, č. 279 
114 tamtéž 
115 Lindaurová, L.: O mediálních hvězdách, Týden, Praha:Mediacop, 20.11.2000, roč. 7, č. 47 
116 tamtéž 
117 lin: Do Národní galerie už nevkročím, Týden, Praha:Mediacop, 20.11.2000, roč. 7, č. 47 
118 tamtéž 
119 tamtéž 
120 tamtéž 
121 Kontra, M.: Nenávistní postiženci, Respekt, Praha:Economia, 27.11.2000, roč. 7, č. 48 
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Reflex se ještě jednou vrací ke konfliktu s Knížákem v rubrice Never more, kdy 

odsuzuje Černého a vůbec celou kauzu, upozorňuje, že média by měla psát o ceně, 

nikoli o jejich konfliktu. Hned v dalším článku však Černého kvůli tomuto konfliktu 

docela tvrdě odsuzuje.        

Týden zase dosti kriticky odsuzuje rozhovor v Týdnu, realizovaný Lenkou 

Lindaurovou, dokonce ji obviňuje, že Černému pokládala účelné otázky a že mu 

pomáhá vytvářet jeho medialitu. LN dále hovoří v dalším článku o výstavě uchazečů o 

cenu Jindřicha Chalupeckého a poměrně pozitivně komentují Černého i jeho chování při 

konfliktu s Knížákem. MF DNES přinesla dále článek o demonstraci proti Knížákovi, 

kde se vyslovuje vůči Černému poměrně pozitivně. LN se již více kauze nevěnují a 

komentují pozitivně Černého aktivitu v divadle v Karlových Varech. Nicméně v dalším 

příspěvku se vrací k tématu demonstrace proti Knížákovi, kde stojí při Davidu Černém. 

Reflex dále komentuje Černého poměrně pozitivně, popisuje jeho chování při 

rozhovoru. 

  

10.2. Jaký je mediální obraz Davida Černého v 2. období? 

V druhém období došlo k obrovskému nárůstu počtu článků. V celém sledovaném 

období bylo o Černém vydáno celkem 857 článků, z nichž bylo použitelné pro tuto 

analýzu 777. Nejvíce článků vyšlo v MF DNES s 251 články, druhé jsou Lidové noviny 

a 221 příspěvků, třetí Hospodářské noviny a 101 článků, čtvrtý je Týden s 62 články, 

pátý Reflex s 58 články, následuje Blesk a 43 článků a poslední je Respekt s 41 

příspěvky. Oproti prvnímu období, kdy byl počet článků konstantně vzestupný, četnost 

v 2. období kolísala. Rapidní nárůst článků (cca sedminásobný) byl v roce 2009, v roce 

uvedení Entropy. Z důvodu velkého množství článků v této kapitole nelze rozebírat 

jednotlivé články, jako v prvním období. Pokusím se popsat obecně obraz, který 

v tomto období přinášela o Davidu Černém média.  

V MF DNES byly otištěny v roce 2006 neutrální zmínky o Zastávce, fontánách pro 

Prahu a Saddámovi, Černý odpovídal v anketě o Karlově mostě a také v anketě k OC 

Máj v Praze a Pražskému jaru, také o zajímavých výstavách – opět svým klasickým 

způsobem, kupodivu byl tázán i v anketě ohledně ceny taxislužeb, předkupnímu právu 

na umění pro stát nebo problematice státních nemocnic – zde se snažil odpovídat skutku 

konstruktivně a bez ironie. V tomto roce též uveřejňuje svůj článek na téma násilí 

v politice, kritizuje politika Paroubka a agituje před volbami, titulek článku zní: “Patřit 
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k partě parchantů je risk“122  

V LN vychází v tomto roce neutrální článek o výstavě soudobého umění Beauty Free 

shop, několik článků na téma sochy Saddám – v Belgii mají strach, že by mohla někoho 

vyprovokovat – „ Figurína Saddáma Husajna v akváriu je prý objekt kontroverzní a 

explozivní.“123 Starosta jednoho belgického města prohlásil: "Je to příliš šokující 

socha. Vadí mi i to, že se tu ukazuje ve zmrzačené poloze člověk, který stále žije a ještě 

nebyl odsouzen, takže i na něj se vztahuje presumpce neviny. A konečně, nechci 

provokovat. Když se člověk podívá na televizi a zjistí, co se děje kvůli jedné karikatuře, 

nemůže si být jistý nějakým násilným útokem." Jiný starosta v Belgii ovšem prohlásil: 

„Je sice pravda, že socha Davida Černého nahání hrůzu, ale je to velmi dobrý a 

zajímavý kus a umění má provokovat.“ Dá se říci, že celkové vyznění je pro Černého 

relativně pozitivní.  

Další články se věnují Design centru a výstavě v něm, opět se objevuje téma fontán pro 

Prahu, příspěvky jsou neutrálního ražení. Dále je opět tématem Belgie a Saddám, u 

článku věnovaného Saddámovi je uvedeno, že byl opět zakázán, pro změnu v Polsku. 

Článek je spíše neutrálního ražení. Černý je dále zmíněn v příspěvku o oslavě narozenin 

Havla (neutrálně), dále je zmíněn v článku o podezřelé zakázce na mýtné brány, že by 

pomník těmto diletantům mohl vyrobit, tzn. vyznění ironické, neutrální. Další články se 

věnují ceně Jindřicha Chalupeckého, instalaci maskáčových pisoárů a v rozhovoru 

s Michalem Vieweghem je Černý zmíněn, že realizoval petici pro Karla 

Schwarzenberga na zvolení ministrem, v tomto posledním článku je vyznění pozitivní. 

Dále je umělec zmíněn v článku o Kollerbandu, kterému navrhoval booklet CD, také 

v článku o pomníku odboje v II. světové válce a v příspěvcích o Zastávce v Liberci, o 

Miminu v Designcentru, Koni v pasáži Lucerna - ve všech převládá neutrální tón 

článku.  

V HN vychází v tomto roce článek, zmiňující Černého – rozhovor s Karlem Vachkem, 

který ho chválil pro jeho díla, vyznění pozitivní. Několik dalších článků komentuje 

kauzu Saddám a maskáčové pisoáry, spíše neutrálně. Jeden článek kritizuje Černého za 

jeho údajnou opilost v Karlových Varech na festivalovém večírku, kde se měl vykoupat 

ve vřídle, vyznění bylo negativní.  

V Blesku byly tento rok uveřejněny naprosto neutrální články o Saddámovi, Miminech 

a extempore v Karlových Varech – Černý se opilý koupal ve vřídle.  

                                                           
122 Černý, D.: Patřit k partě parchantů je risk, Mladá fronta Dnes, Praha:Mafra, 02.05.2006, roč. 17, č. 102 
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Reflex se věnuje Viselci a ceně Jindřicha Chalupeckého spíše neutrálně, pozitivně pak 

píše o Černého návrhu pomníku odboje II. světové války a Saddámovi, negativně o jeho 

aktivitě v Karlových Varech.  

Respekt píše pozitivně o aktivitách umělce v zahraničí, v anketě na názor na ministra 

Jandáka odpovídá Černý klasicky:“ Má dokonalou knedlíkovitou vizáž, která nejvíce 

vyhovuje zdejšímu vkusu.“124, tedy opět nepřekvapuje. Dále v Respektu vychází další 

autorský článek Černého s názvem „Křeček na kolotoči pro Dubaj“125 Je to první 

autorský článek Černého, kde se vyjadřuje konstruktivně, bez emocí či provokativních 

soudů a mluví spíše odborně. Posledním článkem je kritika cenzury uměleckých děl 

v Polsku, včetně děl Černého, vyznívá pozitivně.  

Týden přinesl v tomto roce rozhovor s Olbramem Zoubkem, který se k umělci vyjadřuje 

pochvalně i kriticky a neutrální článek o německém filmu, kde Černý hrál jednu 

z vedlejších rolí.  

V roce 2007 vychází v LN článek s tématem Saddáma (neutrální), dále kritika sarkasmu 

Davida Černého, pochvalný článek o Babies, v článku o Kaplického chobotnici se 

Černý vyjadřuje velmi pozitivně, dva pozitivní články o oslavě narozenin Černého a 

Schwarzenberga, neutrální článek o poprasku vyvolaném Viselcem v USA, rovněž 

uveřejňuje rozhovor s Černým s titulkem „Teď chci být dopravní pilot“126. Rozhovor je 

uveden poměrně neutrálně a bez šokujících informací. Autor Černého svými otázkami 

docela provokuje, ale Černý se docela drží a odpovídá víceméně neutrálně. Poprvé se 

v rozhovoru nachází narážka na připravovanou Entropu.  Černý hodně vypráví o 

začátcích fungování Meetfactory, opět si stěžuje na galeristu Švestku a říká, že se 

přihlásil do kurzu na dopravního pilota. Expresivně komentuje pouze pomník odboje II. 

svět. války slovy: “Mohl jsem tak alespoň zamezit tomu, aby tam stál ten hnus od 

Preclíka. Ten, který skončil na druhým místě, hnedka do novin zaburácel, že s ním 

žádné ideové problémy nebudou a postavil tam ten obrovitý exkrement pomalovaný 

českou vlajkou.“127 Pozitivně se LN zmiňují o Meetfactory, Metalmorphosis v USA, 

Zastávce v Liberci a také účasti Černého na agitacích proti radaru. 

V MF DNES se opět objevuje téma pomníku mrtvému přívrženci cyklistiky v Praze, 

kdy mu Černý navrhuje vytvořit sochu, článek je neutrální, dále se objevují témata 

radaru (neutrální), několik článků, věnujících se Meetfactory (neutrální až lehce 
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pozitivní), neutrální oznámení o Zastávce v Liberci, pozitivní články o Miminech na 

Žižkovské věži, v rozhovoru s Chantal Poullain je Černý také chválen pro svá díla, dva 

články se věnují návrhu Housenky v Turnově (spíše neutrální až lehce negativní 

vyznění). Velmi pozitivní je článek o dílech, které umístil britský list The Guardian na 

první místo jako nejzajímavější díla v Praze. „Nejvíce ji uchvátily sochy Davida 

Černého, ať už se jedná o mimina na žižkovském vysílači nebo Čůrajícící muže ve dvoře 

malostranské Hergetovy cihelny.“128 HN ve v roce 2007 věnují tématu příznivců radaru 

v ČR a Zastávce v Liberci (neutrální vyznění), dále zmiňují Černého jakožto umělce 

(neutrálně), velmi pozitivní je příspěvek o Metalmorphosis a jejím úspěchu v USA 

s titulkem „David Černý ohromil finanční centrum USA“129  

Hospodářské noviny píšou o Meetfactory (neutrálně), o příznivcích Kaplického 

chobotnice (neutrálně) a o příznivcích radaru (neutrálně), poprvé se zde objevuje 

kritický dopis čtenáře na názory Davida Černého.  

Blesk v tomto roce přináší dva články, kde v jednom uveřejňuje soutěž o pořad, který se 

bude vysílat, na výběr jich bylo 10, jedním z nich byl dokument o Babies na Žižkovské 

věži, pojatý velmi pozitivně. Druhým článkem je opět téma TOP 10 listu The Guardian, 

kde jsou Babies velmi chválena.  

Reflex v tomto roce píše v souvislosti s Černým o ceně Jindřicha Chalupeckého, o 

výstavě v Myslíkově ulici v Praze (oba neutrální), pozitivní články na téma Meetfactory 

a Růžový tank.  

Respekt píše neutrální články o výstavě v Myslíkově ulici v Praze, o Meetfactory, o 

ceně Jindřicha Chalupeckého – všechny víceméně neutrální.  

Týden uvádí v tomto roce několik „novinářských kachen“ – kupříkladu, že se Černý 

oženil, jedná se o vtip. Dále uvádí Černého názor na výstavu Bodies (ironie), neutrální 

příspěvek k Růžovému tanku, dále rozhovor s umělcem Kryštofem Kinterou, který o 

Černém v pozitivním slova smyslu prohlásil: „Umělci mívají ego dost přebujelé a děti 

jim ho spolehlivě zastřihnou. David by potřeboval nejméně čtyřčata.“130 V Týdnu je 

ovšem uveden i velmi pochvalný článek od přítele Černého, Tomáše Pospiszila, který 

chválí Černého díla, konkrétně Metalmorphosis, ale i schopnosti umělce otevřít kulturní 

centrum Meetfactory v Praze.  

V roce 2008 byly v MF Dnes vydány články na téma brněnské výstavy umělce Brabce, 
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fotícího jiné umělce, mimo jiné i Davida Černého, tón článku je neutrální až pozitivní. 

Další článek je poměrně provokativní vůči Černému – MF se hrdě hlásí 

k nerespektování zákazu autora zveřejňovat podobu díla Housenka připravovaného pro 

turnovskou Střelnici, údajně protože jde o zakázku pro město a tudíž není důvod ji tajit. 

I další články jsou tematicky zaměřené na toto vznikající dílo. Černý k Housence 

prohlásil: „K strohosti Střelnice jsem navrhl něco dost šíleného. Za sloupy zavřená 

příšera má upozornit na naši šílenou společnost, která umí stavět jen markety a 

dálnice.“131 Příspěvek uvádí, že se toto dílo zatím setkalo s velmi rozporuplnými 

reakcemi veřejnosti.  K tomuto tématu se vyjadřují i čtenáři v dopisech redakci: “...a to 

si opravdu turnovští nechají líbit, aby jim ta příšernost zasvinila náves? Jinde by autora 

asi hnali patřičným krokem!“132 Jiný čtenář prohlašuje:“ A tak se přimlouvám: 

vysvětlete už konečně někdo panu Davidu Černému, že se snad dosti obohatil svými 

diskutabilními "kulturními pomníky" v Liberci, kde dlouhá léta žiju.“133  Obecně bylo 

cca 75% čtenářů proti s negativním názorem na dílo a umělce a cca 25% pro. Dokonce 

v MF vychází velmi kritický článek na Housenku od Pavla Charouska, jiný autor se zas 

podivuje zákazu Černého zveřejňovat podobu Housenky.  

Dále je zmíněna neutrálně Žižkovská věž s Miminky, Zastávka v Liberci, Růžový tank a 

Saddám v akváriu. Černý je dotazován v anketě, zda se bude účastnit festivalu United 

Islands of Prague, odpovídá poměrně neutrálně. Dále byly vydány články na téma 

umístění Mimin na Kampě, víceméně neutrální, vyšly i pozitivní články na Meetfactory 

na Smíchově. Další příspěvek oznamuje odložení realizace Housenky údajně 

z finančních důvodů, zřejmě ale kvůli nesouhlasu většiny místních obyvatel, příspěvek 

tedy nevyznívá příliš pozitivně. Několik dalších článků se věnuje i rekonstrukci 

Žižkovské věže a problematice odmontovávání Miminek, jednou je zmíněna 

Chalupeckého cena, s neutrálním tónem.  

V LN byly v tomto roce zveřejněny tyto články: neutrálně laděný článek o Černém 

jakožto o umělci a anketa na téma – jak se vám líbí Václavské náměstí? Černý 

odpovídá:“ Václavské náměstí je podle mě ta nejhnusnější část Prahy. To, jak teď 

Václavák vypadá, je naprosto nestoudné a nějaké stánky s párky a klobásami na tom 

vůbec nic nezmění, ať už tam jsou, či nikoliv. Nejdříve by odsud měli zmizet veksláci, 

prostitutky a podobně.“134 Tedy u něj klasicky expresivní odpověď. Hned v další anketě 
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je opět tázán, co si myslí o potenciálním výběrovém řízení na ředitele NG. Odpovídá:“ 

 Národní galerie je mi v podstatě ukradená. Dokud tam ten zbytnělý a nafoukaný 

pseudoavantgardní mocichtivec bude, tak tam nebudu chodit. A už šest let se s tím dá 

žít.“135 Zjevně se stále cítil dotčený předchozím sporem s Milanem Knížákem. I další 

články řeší konkurz na ředitele NG, bývají neutrálně laděné, jiný článek se opět věnuje 

šoku, který způsobilo umístění Viselce v Praze a opravám na Žižkovské věži a s ní 

spojnými přesuny Miminek, oba články neutrálně laděné.  

Černý je tázán v další anketě na téma situace v Galerii hl. m. Prahy, kdy překvapivě 

odpovídá k věci a bez emocí. Opět je citován The Guardian a jeho TOP 10 děl v Praze, 

kdy tuto pomyslnou anketu vyhrál právě David Černý a jeho díla v Praze, dále téma 

Mimin na Kampě a Růžový tank, vše vesměs neutrálně laděné. Znovu je vzpomínán 

Černého konflikt s Knížákem a avizovaná je Entropa, vše neutrální. David Černý je opět 

tázán v další anketě, tentokrát na téma pražský obchvat, odpovídá opět poměrně 

neutrálně a k věci, bez emotivních či nespisovných výrazů. V jiném článků se píše o 

díle Embryo, které Černý připravil pro Divadlo Na zábradlí, článek vyznívá pozitivně. 

Poslední článek tohoto roku v LN připomíná spor s Knížákem a odsuzuje oba aktéry, 

říká: „Inu, jeden narcis občas narazí na ještě většího narcise.“136  

HN zveřejňují tento rok anketu, kde je mimo jiné tázán i Černý otázkou, zda by volil 

jako prezidenta Klause či Švejnara. Odpovídá poměrně neutrálně a bez emocí. Tento 

deník rovněž oznamuje smrt autora pomníku odboje II. svět. války a připomíná, proč se 

autorem nestal Černý, vyznění je neutrální. V tomto deníku vyšlo několik článků o 

happeningu, týkajícím se radaru a komunismu v Čechách, kde se Černý aktivně podílel 

pro radar a proti komunismu, tón příspěvků je neutrální, informační. Znovu je 

avizovaná Entropa a znovu ji Černý popírá. Připomínáno je Torzo Růžového tanku a 

Chalupeckého cena, příspěvky vyznívají neutrálně. Jediný negativnější článek 

připomíná roztržku s Knížákem a hodnotí Černého jako zpupného.  Radikální reakci má 

ovšem umělec v dokumentu Rozálie Kohoutové, o kterém LN také píšou. V článku se o 

jeho názoru píše: “Při svém zapáleném odsudku komunistických praktik šmahem 

odsuzuje všechny umělecké práce v plenéru. Jadrně pojmenovává všeobecný názor: 

socha z doby socialismu je zákonitě blbá. Dokument mu jemně oponuje.“137  

Blesk tento rok přináší články na téma účasti Černého na večírku spolu s manželi 
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Havlovými, vyhlášení nové ceny Jindřicha Chalupeckého, Mimina na Žižkovské věži, 

Torzo Růžového tanku – vše neutrálně pojaté. Jedině rozhovor s Annou Šiškovou 

obsahuje víceméně bulvární informaci o vztahu její dcery herečky Terezy Nvotové a 

Davida Černého.  

Reflex tento rok přináší pouze jeden článek, věnující se Černému, o ceně Jindřicha 

Chalupeckého, s neutrálním vyzněním. Respekt přináší v tomto roce také jen jeden 

článek, pochvalný komentář na Meetfactory.  

Týden zveřejňuje tento rok články na téma iniciativa radaru, které je Černý příznivcem, 

tón článku je neutrální, dále informace o premiéře Havlovy hry Odcházení a celebritách 

v hledišti, opět spíše informační příspěvek, avizováno je EXPO 2010 v Šanghaji, kde se 

hodlá účastnit i Černý a oznamuje své dílo na bázi robota. V rubrice Zrní je mírně 

zesměšněn, když je jeho dílo prezentováno směsí jeho existujících soch jako „čůrající 

růžový prezident“138. Tento časopis uvádí rozhovor s výtvarnicí McAdams Freud, která 

o Davidu Černém hovořila velmi pochvalně. Černý je mírně zesměšňován v článku o 

Janu Zátorském, článek vyznívá negativně. Umělec je zmíněn pochvalně v rozhovoru 

s hudebníkem Vladimirem 518.  

Rok 2009 přinesl Entropu a s ní obrovský nárůst článků. Pro účely této práce je nelze 

podrobně popisovat jako v předešlých letech, pokusím se udělat spíše shrnutí z tohoto 

roku. Celkem tento rok vyšlo 411 článků s tématem či zmínkou o Davidu Černém. 

V podstatě ve všech sledovaných médiích se jednalo o pěti- až šestinásobek 

předchozích let. Důvodem je uvedení Entropy v rámci předsednictví ČR v EU 

v Bruselu.   

Z celkového počtu bylo 118 článků v MF DNES. V tomto médiu se články věnovaly ve 

valné většině Entropě (81 článků ze 118). Zajímavostí je v tomto období vznik hříčky se 

jménem Černého, která se promítala hlavně do titulků. V MF DNES se jednalo např. o 

článek „Příliš černý vtip. Pro vládu i pro Evropu.“139 nebo „Černá práce“140. Deník 

dále otiskl např. pochvalný rozhovor s ředitelem UMPRUM Liškou. Zajímavé je, že byl 

zveřejněn i fiktivní rozhovor s Davidem Černým, ke kterému se dotyčný ohradil a 

stěžoval si. Odpovědí mu bylo, že deník si jen zkusil to, co provedl Černý vládě. 

K tomuto rozhovoru poté otiskli omluvu Černému, prý stejně tak, jak se po zveřejnění a 

poprasku kolem Entropy omlouval on sám. Šéfredaktor MF DNES Čásenský k tomuto 
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řekl:“ David Černý říkal, že si chtěl otestovat, jaký má Evropa smysl pro humor. A my 

jsme si zase chtěli vyzkoušet, jaký smysl pro humor a mystifikaci má David Černý."141 

Takovouto reakci bych očekávala u bulvárněji zaměřeného periodika. Zajímavé je 

sledovat, jakou konstrukci textu při fabulaci redaktoři MF zvolili – jazyk Černého je 

plný nespisovných slov, hovoří přehnaně upřímně a na témata, na která se často 

nehovoří. Jak je tedy zjevné, sami novináři přesně vědí, co mohou od Černého čekat. 

Byly zveřejněny články na téma stížností Slováků a Bulharů vůči Entropě, kritika 

Černého pro jeho lež, že se na díle účastnilo více autorů, také vybrané téma obecně, je 

obviňován pro ostudu, kterou ČR údajně způsobil. Komentována je v článcích omluva 

Černého, že lhal, stejně jako jsou propírány finance, které na dílo dostal od vlády a které 

nakonec vrátil. Medializované je zakrytí bulharské části Entropy látkou, stejně jako 

odpověď Bulharska na Entropu, když bulharský novinář zveřejnil karikaturu Švejka, 

kálícího na ČR. Uvedeno také bylo, že část lidí v Bulharsku podepsala petici pro 

opětovné odkrytí Bulharska na Entropě. V podstatě se články střídají v názorech, zda je 

Entropa a s ní spojené chování Černého vtip, nebo ostuda. Více článků bylo negativních 

vůči umělci (29), většina článků o Entropě byla ovšem neutrální (35), pozitivních bylo 

17.  

Další příspěvek cituje Týden, který uveřejnil článek z vystoupení Černého na Fóru pro 

kreativní Evropu, kde se účastnili ministři kultury z evropských států, a kde měl Černý 

prohlásit:“ "Co jsou moje bulharské záchody ve srovnání s tím hajzlem, co máme na 

Hradě."142 Mluvčí ministerstva kultury okomentoval chování Černého:“ "Šlo o 

nezávislé vystoupení nezávislého umělce."143 Myslím si, že v tomto případě to Černý i 

na své poměry trochu přehnal, že takové prohlášení už je příliš urážlivé. Článek 

nevyznívá vůbec pozitivně. 

Spekuluje se o umístění Entropy, původní plán na umístění na Národním divadle padl, 

uvažuje se o Českých Budějovicích nebo Hradci Králové. Nakonec skončila Entropa 

v centru DOX v Praze, poté byla umístěna v Plzni v muzeu. I přes poprask, který 

způsobila, o ni byl velký zájem. Zajímavé je, že se prodávala i miniatura Entropy. 

K Entropě se v rozhovoru pochvalně vyjadřuje i sochař Blažek, ředitel Moravské galerie 

nebo zpěvák z Roxette. 

V tomto období a s tímto tématem je zjevná velká bulvarizace médií obecně. Takto 

                                                           
141 An.: David Černý dementuje rozhovor, Mladá fronta Dnes, Praha:Mafra, 26.01.2009, roč. 20, č. 21 
142 rep: Výtvarník Černý urazil Klause, Mladá fronta Dnes, Praha:Mafra, 28.03.2009, roč. 20, č. 74 
143 tamtéž 
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expresivní články, emotivně zabarvené, v minulých letech nikdy v takovém množství 

nebyly. V médiu, které se prezentuje jako seriózní, v tomto roce vyšly mimo jiné články 

s titulky: “Příliš černý vtip, Černý z nás udělal bandu podvodníků, Smutný klaun Saša, 

Konečně pozdvižení v eurosalaši, Trefa do černého, Švejk kálí na Česko, Pasti české 

mission impossible, Smích nemá zdrobnělinu aneb Kotěhůlkám vládnou muži, Místo 

Klause na mapu automat, Švejkové a sousedova koza, Senilní praotec Čech, Sarko dělá 

bububu, Hovadská zpupnost a Úřad pro provokaci, Vydražili i večeři s modelkou, Vždyť 

mě chtěl zabít, debile“ a jiné.  

Byl zveřejněn skutečný rozhovor s Černým, který odpovídal velmi mírně a stručně, 

zřejmě pod vlivem poprasku, který Entropa způsobila. Kromě Entropy se tento rok 

psalo o Housence, na kterou nakonec v Turnově chtěli poskytnout mnohem menší 

finance, než byl původní rozpočet, zřejmě pod vlivem negativních ohlasů občanů. Byla 

vyhlášena anketa, jak moc se Entropa líbí, ohlasy odborníků byly vesměs pozitivní, 

ovšem v dopisech čtenářů redakci byly ohlasy spíše negativní. Drobné neutrální zmínky 

jsou o Zastávce, Torzu Růžového tanku, které musel Černý odstranit. Negativně se píše 

o Žižkovské věži, pozitivně vůči Černému je zmiňován opět jeho spor s Knížákem, 

v tomto roce se polemizuje o soše Michaela Jacksona, proti které mimo jiné Černý 

bojuje.  

Velmi podobnou strukturu a styl psaní mají i Lidové noviny. Celkem ten to rok vyšlo 

131 článků o Davidu Černém, z nichž se 79 věnovalo Entropě. I u Lidových novin lze 

vysledovat masivní bulvarizaci článků, pro příklad lze opět uvést některé titulky: 

„Předsudky jednoho Čecháčka, Češi, vy jste geniální, Záchod? Vždyť to byl vtip, 

Prkénko nebo šlapky, Tenkrát na záchodě, Psi štěkají na Česko, Konformistův konec, 

Stydím se, Stydím se 2, Záchod má ještě své mouchy, Přestrojení Trautenberci, 

Funébrshow, Rozmanitost obilí v českém kulturním mlýně, Škubánky, Knedlíčky, 

Powidltatschkerln.“ Je faktem, že oproti MF DNES není bulvárnost titulků taková. 

Opět jsou v oblibě (i když méně než v MF) titulky s hříčkou s příjmením umělce: “Víc 

Černých unií!, Černý sen, Od Černého trefa do černého.“ Černý je v několika článcích 

napadán, že Entropu použil pouze pro zviditelnění sebe sama. Dokonce je k Entropě 

tázán na názor i Milan Knížák, a jak jinak, vyjádřil se velmi radikálním nesouhlasem, 

používaje dosti emotivní a urážlivé výrazy na autora Entropy. V tom samém duchu se 

vyjadřuje na dílo Saddám.  

Vyšly tři rozhovory s Černým, zaměřené hlavně na Entropu, kde se ovšem vyjadřuje 
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oproti minulosti velmi střídmě. Několik článků bylo věnováno Embryu, umístěném 

v Divadle Na Zábradlí, kde měla tato socha údajně rozhádat povolané osoby divadla, 

vyznění je tedy spíše negativní. Několik článků se opět věnuje urážce Klause, vyznění 

opět spíše negativní. Menší počet článků mluví o Černém v souvislosti s Febiofestem, 

vyznění neutrální. Tento rok byl Černý hodnocen velkým množstvím čtenářů (umělec 

byl zmíněn celkem devětkrát v rubrice Dopisy čtenářů, v jiných letech to nebylo buď 

vůbec, nebo jednou), převládají negativní komentáře, ovšem vyskytly se i velmi 

pozitivní, dá se říci, že Entropa rozdělila veřejnost na dva radikální tábory.  

V tomto roce vyšel jeden článek, hovořící o vítězství Černého v soudním sporu 

s galeristou Švestkou. Několik článků komentuje činnost umělce a dalších při obhajobě 

Kaplického blobu. LN rovněž komentují kauzu vyhnání Černého z natáčení Show Jana 

Krause, toto v MF nebylo zmíněno. Černý byl pozván do tohoto pořadu, dostavil se 

ovšem pozdě a ještě se třemi dvojníky. Černý prohlásil k tomuto, že Kraus nemá smysl 

pro humor. Vylíčení článků je neutrální, v jednom případě negativní. Co se týče anket, 

v tomto roce byl tázán Černý pouze jednou, na otázku, co dělal 17.11.1989. Odpověděl 

typicky:“ Dostal jsem na držku.“144 

Hospodářské noviny komentují dění kolem Černého v roce 2009 velmi neutrálně, 

výjimkou je jen několik článků: „Válka o zadnici Dona Č, Sebevražedná omluva 

Entropě naštěstí neuškodí, Co je švédské, to je hezké, Černý a Goliáš:“ jak je vidno, 

jsou HN v komentování dění velmi neutrální a píšou s odstupem, jak odpovídá 

serióznímu deníku. Nepoužívají ani tak populární hry se jménem Černého. Uvádějí 

celkem tři rozhovory, které ovšem působí proti dřívějšímu jednání Černého jako 

umírněné. Krom Entropy komentují aktivity proti návrhu sochy Jacksona, informují o 

Febiofestu a o urážce Klause, ve všech případech neutrálně. Když se zaměříme na 

reakce čtenářů, přišly jen dvě, jedna pozitivní, druhá negativní.  

Blesk zveřejnil celkem 27 článků, psány jsou poměrně neutrálně, věnují se krom 

Entropy urážce prezidenta Klause, odstraňování Torza Růžového tanku i vyhazovu 

Černého od Krause, dopisy čtenářů se objevily jednou v negativním vyznění. 

Kontroverzních titulků je málo: “Černý je Borat, Jak jsme se stihli zesměšnit, Mluvil o 

hajzlovi na Hradě, Pokrytec Vondra“. Titulky, využívající jméno Černého nebyly 

použity, nebyl realizován žádný rozhovor ani anketa. Toto zjištění je velmi překvapivé, 

neboť jsem očekávala, že rok 2009 a kauza Entropa bude pro bulvár velmi přitažlivá. 

                                                           
144 Vaníková, L.: Anketa LN: Co jste dělali 17. 11. 1989?, Lidové noviny, Praha:Mafra, 14.11.2009, roč. 22, č. 266 
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Blesk oproti očekávání informuje poměrně věcně.  

Reflex uvádí celkem 27 článků, také zde v jednom případě používá příjmení Černého 

(„Modré sny a Černý mizera“), titulků bulvárnějšího ladění je mnoho: „Jak se máte, 

Vondro?, Alles Gute, Evropo, Mladý maso má svou cenu, Slavnost kanibalismu, Kluk 

jeden ruská, Krev, slzy, pot a psycho, Knížákovy kulomety, Osvobozovat! Nezahnojit!, 

Češi má láska, Opilá revoluce, Opilá revoluce 2.“ Entropa je zde komentována spíše 

negativně, což bylo překvapující v týdeníku, hlásícímu se k alternativně laděnému 

umění. Krom tématu Entropy uvádí Reflex nucený odchod Černého od Krause 

(negativně), zveřejňuje článek o Milanu Knížákovi (pozitivní vůči umělci), informuje o 

některých aktivitách Černého (protesty vůči různým názorům prezidenta) a o kulturních 

cenách, kde Černý sedí v porotě. Co se týče rozhovorů, nebyl uveřejněn žádný, Černý je 

jmenován (pozitivně) v anketě, kdo nejvíce ovlivnil české výtvarné umění od roku 

1989, a v anketě, co nejvíc nadchlo a otrávilo vítěze ankety Osobnost roku (pozitivní 

komentář Davida Kollera).  

Respekt uveřejnil tento rok celkem 22 článků, z nichž se Entropě věnuje zhruba 

polovina, která je spíše pozitivního ražení. Zbytek článků se věnuje Černému jakožto 

umělci a vzpomíná jeho dílo Quo vadis. Uvádí rovněž některé emotivnější titulky, např.: 

“Nejnebezpečnější Evropan Černý, Pojďme se nám zasmát, Současné umění je výsměch, 

Míč je kulatý jak setnutá hlava“. Obecně je tento týdeník v tomto roce Černému spíše 

nakloněn. Neuvádí žádné rozhovory ani ankety.  

Týden vydal v tomto roce 29 článků o Černém. Většina se sice věnuje Entropě, ale 

v rámci různých kulturních shrnutí roku, kdy je komentována neutrálně. Několik článků 

se věnuje tématu „války kultury se státem“ – v souvislosti právě s Entropou. Týden 

komentuje i odchod Černého ze Show Jana Krause (pozitivně). V rámci jména umělce 

uveřejňuje také jeden titulek – „Rok černé“, používá často i „bulvárnější“ titulky: 

„Čekuj benga!, Betonový papež Atentátus I., Rok blbec, Eintopfa, Podfuk, Všichni jsme 

romantici, Chleba je obraz, srdce též, Klausova provokacie, Doba entropická, Rakouský 

antiatom a protislovanské nálady“. Lze říci, že většina příspěvků je spíše pozitivní vůči 

Černému. Rozhovor ani anketa vydány nebyly.  

Rok 2010 – o Davidu Černém tento rok vyšlo 139 článků, z nichž 44 vyšlo v MF 

DNES.  

Ta zveřejnila dva rozhovory s Milanem Knížákem u příležitosti jeho odchodu z postu 

ředitele NG, kde v úvodu připomíná mimo jiné neutrálně jeho kauzu s Černým. Dále 
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uvádí zprávu o odložení záměru Hradce Králové na vystavení Entropy, informuje o 

příznivcích Karla Schwarzenberga (spíše negativně), Černý kritizuje odhalení sochy 

Masaryka, také vyšel další článek ohledně zastávky v Liberci. Tón příspěvku je 

pozitivní, několik článků se věnuje udělování cen Český tučňák, které se udělují 

mladým umělcům, v porotě seděl i Černý, příspěvek má neutrální vyznění. Poměrně 

dost se také píše o festivalu Politická píseň, kde bylo možno účastnit se debaty i 

s Davidem Černým, opět neutrální nebo lehce pozitivní vyznění článku.  

V tomto roce se rovněž řeší, zda na Letné vztyčí sochu Michaela Jacksona, Růžový tank 

či jiná díla, Černý se angažoval v bojkotu Jacksonovy sochy, s neutrálním tónem článku 

a účastnil se několika vernisáží různých výstav – neutrální vyznění článku, MF 

informuje několika příspěvky i o instalaci Entropy v Plzni, neutrálně, jedním negativně. 

Jeden článek se věnuje vzpomínce na revoluci v Německu a exodu Němců z pražské 

ambasády, připomíná i dílo Quo vadis, vyznění je pozitivní.  

Zmíněna je Černého přítomnost jakožto kmotra na křtu desky Natálie Kocábové 

v Meetfactory (bulvárnější pojetí článku, neutrální tón). Několik článků se věnuje 

turnovské Housence, která nakonec skončila v šuplíku, pravděpodobně kvůli nevoli 

místních občanů, údajně ovšem kvůli velké finanční náročnosti (negativní tón článku). 

V tomto roce vyšly v MF DNES rovněž některé expresivní titulky: „Čas to neukazuje, 

vypadá to jako falus a stálo to miliony, V zahradě se učily děti Němců, zbyly po nich jen 

trabanty, Všeználci na výletě, Masaryk necválá, koni došly síly, Šílenosti nebo smělé 

vize, Politická píseň politikům nevoní, kraj na ni nepřidá, Politická píseň mě vždycky 

štvala, Obhajovat se nebudu, Liberec má sochy rád, Ženy ho propagují na nahých 

tělech“. Černého jméno se tam již neobjevovalo. Nebyly otištěny žádné rozhovory s D. 

Černým.  

V LN vyšlo celkem 32 článků. Hned v prvním byl Černý tázán v anketě na téma „Co 

říkáte na plánovaný odchod Milana Knížáka z Národní galerie? Kdo by ho měl 

nahradit?“145 Odpovídá překvapivě střízlivě: “Dostal se tam hodně divným politickým 

způsobem a někdy musí skončit. Myslím, že je to docela dobré. Pro mě to znamená, že 

konečně budu moct normálně chodit do Národní galerie. Bylo by skvělé, kdyby ho 

nahradil někdo z jiné země, než je tahle. To by bylo nejrozumnější řešení a hodně bych 

ho preferoval. Protože jakmile bude odsud, tak to zase dřív nebo později začne být, nebo 

může být, stejná politická plichta. A té se bojím. Druhá věc je, jestli by se někdo z jiné 

                                                           
145 An.: Anketa Co říkáte na plánovaný odchod Milana Knížáka z Národní galerie? Kdo by ho měl nahradit?, Lidové    

      noviny, Praha:Mafra, 13.01.2010, roč. 22, č. 10 
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země k takové činnosti propůjčil.“146 Na kontroverzního umělce a v porovnání 

s šokujícími výroky v jiných letech odpovídá poměrně slušným způsobem a bez 

kontroverzí.  

V mnoha článcích je Černý zmiňován v souvislosti s Karlem Schwarzenbergem, spíše 

v posměšném kontextu. Avizována je Entropa a její vystavení v kulturním centru DOX, 

s pozitivním tónem článku. Každoročně je udělována cena Jindřicha Chalupeckého a 

vždy je zmiňován i David Černý a jeho netradiční převzetí ceny před Veletržním 

palácem, v neutrálním pojetí. Několik článků se opět věnuje soše Michaela Jacksona, o 

Černém mluví spíše neutrálně. Zmiňován je znovu blob architekta Kaplického a názory 

jeho podporovatele Černého – neutrální vyznění, uvedena je i zmínka o umělecké 

televizi Artyčok, na které se podílel i Černý, vyznění pozitivní. Mezi expresivnější 

články patří: “Sněhuláci, kde jste, Hladový sytému nevěří, Jsme rukojmími slov, Tomu 

kdo hraje Che Guevaru, Plzeň proti Ostravě tasí Entropu, Vymítání papaláše ze 

Sokolova, Žena za kulturním pultem, Kormidelník Schwarzenberg a moře nudy, Jak je 

důležité míti Soukupa“. Rozhovor nebyl otištěn žádný. 

Hospodářské noviny vydaly v tomto roce 18 článků o Černém. Informují neutrálně o 

výstavě Entropy v DOX, komentují odchod Knížáka z vedení NG, vzpomínají opět jeho 

spor s Černým (pro Černého pozitivně), neutrálně je popisováno dílo Saddám a jeho 

vystavení na pražském bienále, také uvádějí citát Davida Černého:“ Měl jsem kliku: Ve 

třiadvaceti jsem se stal na deset minut slavným a od té doby se to se mnou vleče.“147 

Další z neskromných prohlášení umělce. Černý je zmiňován opět v souvislosti s cenou 

Chalupeckého, spíše neutrálně, také je zmiňován v souvislosti s odchodem Knížáka 

z NG, pozitivně, krátce jsou čtenáři informováni o přesunutí Entropy do Plzně, 

neutrálně, stejný tón má i článek o účasti Černého na Designbloku, deník informuje i o 

možnosti vystavení sochy Jacksona na Letné. V rozhovoru s malířem Divišem je 

zajímavý jeden jeho názor: “Spousta lidí říká, že Milan Knížák, Jiří David a David 

Černý jsou vlastně úplně stejní.“148 Řekla bych, že podobný názor prezentují média 

obecně, když tolik píšou o jejich sporu, nicméně spíš kvůli extravagantnosti obou, než 

kvůli zjevné vině jednoho z nich. Deník dále informuje o některých aktivitách politika 

Schwarzenberga, jehož přítelem a podporovatelem je i Černý, HN je hodnotí spíše 

                                                           
146 An.: Anketa Co říkáte na plánovaný odchod Milana Knížáka z Národní galerie? Kdo by ho měl nahradit?, Lidové    

      noviny, Praha:Mafra, 13.01.2010, roč. 22, č. 10 
147 An.: Umění, Hospodářské noviny, Praha:Economia, 01.12.2010, roč. 54, č. 232 
148 Hartman, I.: Legenda o dělníku, Stanislav Diviš, malíř, Hospodářské noviny, Praha:Economia, 13.05.2010, roč. 

54, č. 96 
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neutrálně. I tyto noviny ovšem používají některých emotivnějších titulků, ač obsah 

článku pak bývá vůči Černému spíše neutrální: “Před 10 lety umělci Knížáka vítali, teď 

se ho rádi zbaví, Uplavali štice mezi českými galeriemi Hirstovi žraloci?, Hnilobná 

sezóna, Legenda o dělníku“. Rozhovory ani ankety s Černým uveřejněny nebyly.  

V Blesku byly v tento rok otištěny pouhé 3 články, jeden z nich se věnuje odchodu 

Knížáka z NG, kde opět připomíná vyvedení Černého z Veletržního paláce (pro něj 

pozitivně), zbylé dva články informují o vystavení Entropy v Plzni, v neutrálním tónu. 

Rozhovor ani anketa otištěny nebyly, titulky byly víceméně neutrální.  

Reflex zveřejnil krátký autorský příspěvek Černého, který pochvalně komentuje 

představení Petra Nikla a Milana Caise v Meetfactory, také zmiňuje nové filmy 

hororového žánru. Text je psán spisovně a bez emotivních výrazů. Dále je zmíněn v 100 

nejlepších obálek, kde prorazil s Entropou, byl také tázán v anketě na otázky, co mu 

Reflex dal či vzal a co by mu přál dále. Odpovídá věcně a bez emocí, slušným jazykem.  

Reflex uvádí další rozhovor s Černým s titulkem „Hokynářství Česká republika“149, 

umělec je v úvodu charakterizován poměrně plytkým, bulvárním způsobem: „Fenomén 

DAVID ČERNÝ (40) dokonale vystihuje název publikace Promrdané roky III, kterou o 

něm vloni do tisku připravil jeho souputník a výtvarný teoretik Tomáš Pospiszyl. Nejen 

proto, že má řádnou vyřídilku a často docela surovým způsobem rozkrývá realitu, ale i 

proto, že se pro mladé ženy a dívky stal idolem ne nepodobným rockovým hvězdám.“150 

V rozhovoru, vedeném svérázným způsobem, hovoří o Entropě, o tom, jak Českou 

republiku dostal skrze Entropu na titulní strany světových deníků, jak musel dávat tři sta 

až pět set rozhovorů měsíčně, asi úmyslně vše nadsazuje a přehání. Zmiňuje i finanční 

stránku věci, kdy se rozhodl dobrovolně vrátit peníze vládě, přátelství s Alexandrem 

Vondrou, podporu Karla Schwarzenberga či spor s Janem Krausem v jeho show. Mluví 

o svých názorech na politiku, pomníku odboje z II. svět. války, odmítnutí vedení 

reklamní kampaně na Oskara či o názoru na Milana Knížáka, používá poměrně 

expresivní výrazy, lehce vulgární slova. Rozhovor je typicky „Černý“.  

Dále vyšly články s upoutávkami na některé výstavy Černého, články s informacemi o 

„odpovědích“ některých států na Entropu. Černý odpovídá v anketě Never more, čemu 

by dal propříště zákaz, prohlašuje: „Never more pražskému magistrátu, s. r. o. 

Nešťastníkům, kteří zůstali přes léto v Praze, je zcela jasné, jak si ta bandička 

                                                           
149 Gregor, M.: HOKYNÁŘSTVÍ ČESKÁ REPUBLIKA, Reflex, Praha:Ringier Axel Springer CZ, 15.04.2010, roč. 21, 
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rozkopáním města ještě stačila nahrát do vlastních kapes pořádnej balík. A aby své 

chování řádně korunovali, ještě stačili schválit zbourání domu z devatenáctého století v 

Revoluční třídě!“151  V druhém Never more se zase vyjadřuje k politické situaci v ČR. 

Jiný článek píše o sponzorském daru, který dostali umělci v Meetfactory – dva nové 

originální modely Citroenu, které si sami navrhli. 

V týdeníku byl rovněž uveřejněn rozhovor s Markétou Baňkovou, která svou knížku 

pojmenovala „Straka v říši entropie“152. Redaktor se jí tázal, zda tento název má 

spojitost s jejím expřítelem Černým a Entropou, autorka nechápavě odpověděla, že 

nikoli, když s ním žila před mnoha lety. Toto je typický ukazatel bulvárnosti Reflexu. 

Dále byl uveden rozhovor s polským autorem Mariuszem Szczygielem, který v něm 

Černého obdivuje, v rubrice „Pojď na panáka“ prohlašuje Černý nepublikovatelný 

výrok plný vulgarismů, opět se vrací do svých kolejí. David Koller o něm pochvalně 

hovoří v rozhovoru, kde vypráví i o Meetfactory. Tento rok Reflex opět otiskl řadu 

emotivních titulků: “Šťavnatá spolupráce, Češi bez Boha, Proč být mladý a blbý, Jsme 

salámisti, Mistři, Za hranicí krajnosti, Zubař kultury, Ministrem kultury jedině Jančík, 

Hokynářství Česká republika, Ať Raoul nikdy neodlétne, Vyrazím na Antikrista, Jiřího 

Davida je mi líto“.  

Respekt v tomto roce uveřejňuje 5 článků, z nichž v jednom píše vzpomínku na všechny 

laureáty Chalupeckého ceny, kde je Černý neutrálně popisován, dále umělec odpovídá 

v anketě na názor na nového ministra kultury Bessera, hovoří velmi subjektivně a vše 

dává do souvislosti se svým sporem s Milanem Knížákem. Uveden je i článek o Jiřím 

Davidovi a o tom, jak si ho lidé pletou s Davidem Černým, krom jména i kvůli určité 

jinakosti svých děl. Titulky byly seriózního rázu.  

Týden v tomto období uveřejnil 16 článků o Davidu Černém. Opět píše o daru firmy 

Citroen, kdy dostalo kulturní centrum Meetfactory dva vozy této značky, které si mohli 

sami designově upravit, dále umístění Entropy v Plzni, vše psáno v neutrálním duchu. 

Otištěn byl i rozhovor s architektem Aulickým, hovořícím velmi pochvalně o Miminech 

na Žižkovské věži, dále článek, shazující Milana Knížáka a stojící na straně Černého. 

Dva články kritizují současný stav v NG, kde úplně chybí krom jiných autorů i David 

Černý.  Dva články pochvalně hovoří o Černém, kdy zmiňují, že některé práce sice 

prodává, ale většinu veřejně vystavených prací městu Praha pouze zadarmo zapůjčil.  

V Týdnu vyšla i upoutávka na výstavu v Dlouhé, kde jsou paradoxně vystaveni vedle 

                                                           
151 Gregor, M.: NEVER MORE, Reflex, Praha:Ringier Axel Springer CZ, 02.09.2010, roč. 21, č. 35 
152 Gregor, M.: Proč být mladý a blbý?, Reflex, Praha:Ringier Axel Springer CZ, 04.11.2010, roč. 21, č. 44 
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sebe Černý a Knížák, zjevně se „svezli“ na reklamě, kterou jim oba aktéři zadarmo 

udělali v médiích. V rozhovoru s Janem Saudkem zmiňuje Černého redaktorka 

Kalenská, kdy vypráví, že se jí jednou ptal na věk, a když odpověděla, komentoval to 

mírně sexisticky. Překvapilo mě takové bulvárnější ladění rozhovoru. Dále píše 

v neutrálním tónu o dalším Festivalu politické písně v Sokolově, na jehož tvorbě se 

podílí i Černý. Rozhovor ani anketa otištěny nebyly. Mezi bulvárnější titulky patří: 

„Citroeny ve službách umění, Výtvarné umění k žebrácké holi, Trouble with Love, 

Jackson na Hrad, Den v Knížákově království, Klíčová socha na klíč, Zastydlíci vracejí 

úder“  

 

10.3. Shrnutí mediálního obrazu v 1. a v 2. období, odpověď 

na hlavní výzkumnou otázku 

V této kapitole bych ráda shrnula zachycený mediální obraz zkoumaného umělce 

v obou obdobích a odpověděla tak na hlavní výzkumnou otázku, jaký je mediální obraz 

Davida Černého v 1. období a jaký v 2. období. 

Již v 1.období je zjevný jistý despekt médií z Černého z toho důvodu, že ho považují za 

exhibicionistu, který si užívá pozornosti médií za každou cenu a snaží se ji vyburcovat 

svou výstředností, je považován za rebela a média ho příliš nešetří. V roce 1996 jsou 

silně negativně hodnocena i některá jeho díla, jako by novinářům chyběl nadhled 

(kontext s jiným uměním či možná vzdělání) nad jinakostí umění. Ironizován je i jeho 

pobyt v USA, kdy byl Černý kritizován za jistou „celebritizaci sama sebe“. Zaujme, že 

odborníci se v tomto období k Černému vyjadřovali pozitivně. Všechny tyto články 

byly otištěny v Lidových novinách a MF DNES, považovaných za seriózní deníky, což 

je také zajímavé, tyto komentáře by totiž neměly obsahovat emotivní zabarvení, autoři 

by měli dodržovat odstup. V tomto roce se psalo hlavně o jeho dílech a výstavách, 

nebyly otištěny ani rozhovory, ankety, autorské články či zpětná vazba od čtenářů.  

V roce 1997 se o Černém hovoří ve spojení s jeho díly poměrně pozitivně, zmíněna 

bývá jeho účast na tvorbě filmu Knoflíkáři. Tón článků je neutrální či v několika 

případech pozitivní. Negativní zaměření má ovšem opět příspěvek v Respektu, kde je 

popisován jako neskromná hvězda, toužící pro prosazení se a zviditelnění za každou 

cenu, ani o jeho dílech se v tomto týdeníku nehovoří pozitivně. Tedy ten samý nádech 

jako v článcích z roku 1996, je zde cítit ironická celebritizace osoby Davida Černého. 

Tento poznatek je zde o to překvapivější, že byl otištěn v Respektu, považovaném za 
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médium, přiklánějící se spíše k alternativní tvorbě než k mainstreamu, kde bych spíše 

očekávala, že bude někomu, jako je Černý, fandit a podporovat ho. V tomto roce se 

obecně psalo rovněž hlavně o dílech či výstavách tohoto umělce.  

V roce 1998 vyšlo o Černém několik článků převážně v Lidových novinách nebo Mladé 

Frontě Dnes. Krom výstav či jeho děl je docela častým tématem v tomto roce opět film 

Knoflíkáři, kde se Černý podílel jako herec a jako filmový architekt (výtvarník). V MF 

Dnes se objevuje autorský článek Černého Praha očima…, příspěvek je psán poměrně 

emotivně. Vyznívá z něj i jistý exhibicionismus, či prezentace autorovy rozervanosti, 

popisuje zde své deprese apod., zdá se, že zde prezentuje i jistou ublíženost. Kritizuje 

politickou scénu v ČR a používá zjevně rád expresivitu a vulgarismy. Ty jen přispívají k 

prezentaci autora jakožto člověka „z lidu“, který si v tomto médiu s gustem vylil srdce a 

možná si tím i dělá jakousi reklamu. Jako by se vyžíval v upřímnosti a otevřenosti. 

Zjevně nechce používat jakoukoli uhlazenost nebo sebekontrolu, sebecenzuru. Týden v 

tomto roce psal o umělci Černém v pozitivním rázu.  

V roce 1999 je Černý všeobecně popisován jako provokativní výstřední umělec, ovšem 

bez ironického nebo negativního zabarvení. Média ho zjevně již zaškatulkovala a při 

jakékoli zmínce neopomenula upozornit na některé jeho výstřelky, ať už na poli umění 

či při prezentaci jeho názorů na politiku a společenské dění. Sám Černý dokonce v 

tomto roce prohlašuje, jak ho provokace baví, že ho baví dráždit lidi. Jeho prohlášení 

myslím mluví za vše. I z tohoto článku vyplývá náhled médií v 1. období na Černého 

jako na provokatéra, exhibujícího za účelem zviditelnění se, kdy toto Černý klidně 

přiznává a zjevně se to nesnaží skrývat; média často tuto jeho touhu shazují. Otázkou 

zůstává, zda je cílem Černého sláva, pozornost či se slávou spojený úspěch jeho děl a 

tím i přísun financí. To ovšem Černý sám neguje v tom samém článku prohlášením, že 

mu na penězích při realizaci děl nezáleží. Otázkou je, zda to je opět další reklama na 

sebe sama nebo naopak upřímnost tohoto umělce. Dokument Praha očima.. je 

komentován ještě v několika médiích, spíše neutrálně. Tento rok je Černý dotazován v 

anketě (v pozdějších obdobích je jeho účast v anketách četnější), jeho reakce je opět 

typická, expresivní až urážlivá, s radikálními názory, emotivní vyjádření, které vzbudilo 

v médiích pozornost a vysloužilo si pár negativních odpovědí.  

Dále se v tomto roce píše o EXPO 2000 a o různých názorech na díla Černého (články 

samotné si drží odstup). David Černý je v tomto roce nazýván „enfant terrible“, 

vystihující podle mě tohoto velmi výstižně; tento termín není úplně negativní, ale 
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vystihuje jeho originalitu, média ho stále vnímají jako rebela. Na konci roku 1999 

vyhlásily LN na titulní straně anketu na téma Osobnost 90. let, kde byl v kategorii 

Výtvarné umění jmenován i David Černý, tuto kategorii nakonec vyhrál, hlasovali 

čtenáři. Z toho jde vydedukovat jeho úspěch u veřejnosti. Reflex popisuje jeho úspěchy 

na poli scénografie.  

Hospodářské noviny označují v dalším článku Černého jako „mediálně osvědčeného“. 

Tím je řečeno, že média vědí, že Černý usiluje o to, aby se o něm psalo, ale zároveň ona 

sama vědí, že když o něm píší, článek bude mít úspěch. Aspoň takto těmto častým 

narážkám médií na tohoto umělce rozumím. Jde de facto o takovou oboustranně 

výhodnou činnost, kdy obě strany tuto výhodnost chápou, jako by šlo o nepsanou 

dohodu. Slova, kterými Černého média tento rok nejčastěji popisují, jsou: šokující, 

výstřední, originální.  

V posledním roce 1. sledovaného období je zjevný konstantní nárůst článků o Černém. 

Zhruba polovinu článků zveřejnily MF DNES a LN. Většina sledovaných médií se 

věnuje dílům, polemizují nad tím, co mohou znamenat, obecně ale vyznívají spíše 

neutrálně až obdivně. Později byly zveřejněny jak kritické, tak obdivné názory, média 

tedy dávala prostor více názorům přispěvovatelů, což je pozitivní.  

V tomto roce uvedly LN rozhovor s Černým. Už v úvodu je umělec popsán jako velmi 

výstřední, on sám je jako vždy expresivní a používá nespisovný jazyk. Zmiňuje svůj 

nadcházející soud s galeristou Švestkou, s gustem popisuje, jak má problémy všude. 

Následně je osloven v další anketě, jeho odpověď je poměrně klidná, což bylo 

nečekané, dokonce mluví spisovně, pokud ovšem jeho vyjádření list nijak neučesal. 

Poprvé zde také vidíme v titulku hru s jeho jménem, která byla hlavně v druhém 

sledovaném období velmi častá.  

Černý je tázán v další anketě, odpovídá klasicky provokativně a zároveň naprosto 

upřímně. Domnívám se, že bývá docela často tázán v anketách právě proto, že odpovídá 

tak výstředním způsobem, což zabezpečuje anketě publicitu.  

Všechna média dala v tomto roce prostor konfliktu ve Veletržním paláci (při předávání 

ceny Jindřicha Chalupeckého odmítl Černý vkročit dovnitř, protože ho pár dní předtím 

nechal ředitel NG Knížák z paláce vyvést z důvodu uměleckých neshod), kdy straní 

víceméně Černému. LN zveřejnily i sloupek Milana Knížáka, kde sám popisuje událost 

podle sebe a napadá Černého, což hodnotím pozitivně, deník dal možnost hovořit i 

druhé straně. List se na základě mediální přestřelky obecně zamýšlí nad prodáváním 
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skandálů do novin. O kauze ve Veletržním paláci psaly i Hospodářské noviny, 

popisovaly událost velmi neutrálně. Další rozhovor vyšel v Mladé Frontě DNES s 

expresivním titulkem, ze kterého je zjevné, jak média vnímají Černého extempore – 

považují jej za součást umělcovy propagace (rozhovor proběhl po incidentu). Černý v 

tomto rozhovoru emotivně kritizuje Knížáka a stylizuje se do role oběti. Tamní dva 

články na titulní straně citují obě strany sporu a dá se říci, že se spíše přiklání k 

Černému. V tomto médiu je uveřejněn i druhý autorský článek sledovaného umělce, 

jehož název už čtenáře připravuje na kritiku, kupodivu ovšem neobsahuje žádné 

nespisovné či vyloženě expresivní výrazivo.  

V MF DNES následuje další rozhovor s Černým, jako vždy je v úvodu zmíněno jeho 

výstřední chování i šokující díla, Černý opět užívá expresivní či nespisovné výrazy, 

oproti prvnímu rozhovoru však působí poměrně střízlivě, jako by se hlídal. MF DNES 

je v tomto sporu spíše ironická. Tento konflikt je častým tématem, komentuje ho i 

Blesk. Událost popisuje neutrálně, cituje však jen ty nejvyhrocenější komentáře obou 

stran. Dále se věnuje tématu děl, ač píše také poměrně expresivně, neuvádí žádný 

hodnotící soud, řekla bych, že vyznění článku je spíše obdivné, což mě u bulvárního 

deníku velmi překvapilo.  

V médiích se dále řeší různé výstavy a díla. Reflex komentuje díla Černého velmi 

rozporuplně, některé články jsou neutrální, některé velmi negativní až urážlivé. Tento 

týdeník prezentuje poměrně radikální názor na Černého, což jsem v tomto médiu, 

vnímaném jako příznivce všeho alternativního, nečekala. V tomto časopise je také 

uveden poměrně pochvalný článek Milana Knížáka na Davida Černého (ještě před 

osudným sporem). V Reflexu je Černý tázán v anketě na svůj vztah k médiím. 

Odpovídá poměrně urážlivě a radikálně, rozhodně si tímto média nenaklonil. Týdeník se 

ještě jednou vrací ke konfliktu s Knížákem v rubrice Never more, kdy odsuzuje 

Černého a vůbec celou kauzu, upozorňuje, že média by měla psát o ceně Jindřicha 

Chalupeckého, nikoli o konfliktu dvou zúčastněných. Týden psal o Černém poměrně 

pozitivně, věnoval se výstavám. V tomto týdeníku s Černým také vyšel rozhovor, z 

něhož vyplynulo vědomí médií o tom, že je Černý využívá ke svému zviditelnění. Na 

jednu stranu mu to vyčítají, na druhé se na tom přiživují také, rovněž vypovídají o 

oblibě Černého prostě provokovat a vyčnívat vždy, všude a napořád. K tomuto 

rozhovoru se Týden ještě dosti kriticky vrátil, jiný novinář ho odsuzoval, napadal 

autorku Lenku Lindaurovou, dokonce ji obviňoval, že Černému pokládala účelné 
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otázky a že mu pomáhala vytvářet jeho medialitu. Spor Knížáka a Černého velmi 

pozitivně komentoval Respekt, zjevně stranící tomuto umělci. V tomto roce Černý 

několikrát dělá negativní reklamu galeristovi Švestkovi, se kterým měl finanční spor, 

který skončil u soudu. Černý si ale nenechal ujít příležitost, aby Švestku v médiích 

znemožnil a sám sebe tak trochu pasoval do role oběti. 

V druhém období nastal obrovský nárůst článků. Když pomineme rok 2009, kdy 

v souvislosti s Entropou vyšlo řádově pět až šestkrát více článků ve všech sledovaných 

médiích, i tak byl v ostatních letech zjevný konstantní nárůst příspěvků o tomto umělci.  

V roce 2006 byly zveřejněny jen neutrální zmínky o dílech, výstavách či záměrech 

Černého, nově začal být tázán v mnoha anketách, nesouvisejících pouze s uměním. 

V těchto anketách se snaží odpovídat konstruktivně a bez ironie, což je zajímavé. 

Působí to tak, že je osobou, která se ráda veřejně vyjadřuje téměř k čemukoliv a jejíž 

názor si čtenáři rádi přečtou. V tomto roce též uveřejňuje svůj článek na téma násilí v 

politice, kritizuje politiky a agituje před volbami. V několika článcích je s politiky také 

spojován. Média v tomto roce komentují některé výstavy a díla, řeší provokativnost děl, 

jenž vystrašila západoevropské vystavovatele. Některá zmiňují i informace 

bulvárnějšího charakteru o jeho soukromí. Dále v Respektu vychází další autorský 

článek Černého, jedná se o první autorský článek Černého, kde se vyjadřuje 

konstruktivně, bez emocí či provokativních soudů a mluví spíše odborně. V tom samém 

týdeníku sice Černý odpovídá expresivně v anketě, není ovšem tak útočný jako dříve. 

                  V roce 2007 je opět oblíbeným tématem poprask v USA, způsobený díly 

Černého a jeho známosti s některými politiky. LN otiskly rozhovor s tímto umělcem, 

vyznívající poměrně neutrálně a bez šokujících informací. Autor Černého svými 

otázkami docela provokuje, ale Černý se docela držel, odpovídal víceméně neutrálně. 

Zdá se, že se naučil být i konstruktivním, než jen provokatérem, jakoby se začal snažit o 

to, aby ho někdo někdy bral vážně. Pozitivně jsou hodnocena některá jeho díla a často i 

nové kulturní centrum Meetfactory, které založil. Zmiňovány jsou úspěchy Černého děl 

v zahraničí, citován je britský list, uvádějící jeho díla na špici zajímavostí v Praze. 

Týden uvádí v tomto roce několik „novinářských kachen“ o Černém, jedná se o vtipy, 

ale také několik pochvalných příspěvků. 

                  Rok 2008 obsáhnul témata výstav a nových kontroverzních děl Černého. 

Černý je tázán v šesti anketách a odpovídá neutrálním způsobem, ve dvou 

provokativněji. Když je tázán v další anketě na názor na Knížáka, jeho odpověď 
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rozhodně nepatří mezi zdvořilé a neutrální, promítá tam své pocity. Meetfactory je tento 

rok opět chválena, stejně jako několik dalších děl autora. Vyšlo několik článků o 

happeningu, týkajícím se radaru a komunismu v Čechách, kde se Černý aktivně podílel, 

vyznívají neutrálně. Média se několikrát vracejí k jeho roztržce s Knížákem, píšou 

víceméně neutrálně. Radikální reakci má ovšem Černý ve filmovém dokumentu Rozálie 

Kohoutové. Blesk tento rok přináší několik bulvárnějších článků na téma David Černý, 

píšou ovšem neutrálně. Respekt opět zveřejnil několik vtipů o tomto umělci v rubrice 

Zrní.  

Rok 2009 se věnuje z valné většiny tématu Entropy. Tento rok píšou média o Černém 

s několikanásobným navýšením. Veřejnost se rozdělila na dva tábory, jedni mu fandí, 

druzí ho kritizují. Oba názory jsou zveřejňovány, převládaly ovšem spíše negativní 

komentáře. Zajímavostí je v tomto období vznik hříčky se jménem Černého, která se 

promítala hlavně do titulků. Zajímavé je, že MF DNES otiskla fiktivní rozhovor s 

Davidem Černým, ke kterému se dotyčný ohradil a stěžoval si. Odpovědí mu bylo, že 

MF DNES si jen zkusila to, co provedl Černý vládě. K tomuto rozhovoru poté otiskla 

omluvu Černému, prý stejně tak, jak se po zveřejnění a poprasku kolem Entropy 

omlouval Černý. Takovouto reakci bych očekávala u bulvárněji zaměřeného periodika. 

Zajímavé je sledovat, jakou konstrukci textu při fabulaci redaktoři MF zvolili – jazyk 

Černého naprosto přesně vysledovali. Jak je tedy zjevné, sami novináři přesně vědí, co 

mohou od Černého čekat.  

Byly zveřejněny články na téma stížností různých států vůči Entropě, kritika Černého 

pro jeho lež, že se na díle účastnilo více autorů, také vybrané téma obecně, je obviňován 

pro ostudu, kterou ČR údajně způsobil, stejně jako jsou propírány finance, které na dílo 

dostal od vlády a které nakonec vrátil. Poměrně silně v tomto roce urazil prezidenta, což 

jako první otiskl Týden a jiná média na toto reagovala.  

V tomto období a s tímto tématem je zjevná velká bulvarizace médií obecně. Takto 

expresivní články, emotivně zabarvené, v minulých letech nikdy v takovém množství 

nebyly, a to hlavně v médiích, prezentovaných jako seriózní. Bylo zveřejněno několik 

rozhovorů s Černým, kde odpovídá velmi mírně a stručně, zřejmě pod vlivem humbuku, 

který Entropa způsobila. Byla vyhlášena anketa, jak moc se Entropa líbí, ohlasy 

odborníků byly vesměs pozitivní, ovšem v dopisech čtenářů redakci byly ohlasy spíše 

negativní. V tomto roce je mírně medializované i Černého vítězství v soudním sporu s 

galeristou Švestkou. Několik článků komentuje činnost Černého a dalších při obhajobě 
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Kaplického blobu a kauzu vyhnání Černého z natáčení Show Jana Krause.  

Blesk sice dění komentuje, kontroverzních titulků ale je málo, jméno Černého použito 

nebylo, nebyl realizován žádný rozhovor ani anketa. Toto zjištění je velmi překvapivé, 

neboť jsem očekávala, že rok 2009 a kauza Entropa bude pro bulvár velmi přitažlivá. 

Blesk oproti očekávání informuje poměrně věcně. Reflex pozitivně označuje Černého 

ve dvou anketách, týkajících se umění, Entropu komentuje spíše negativně, což je 

překvapující v týdeníku, hlásícímu se k alternativně laděnému umění. V Respektu se 

Entropě věnuje zhruba polovina článků, byly spíše pozitivního ražení. V Týdnu se 

většina článků věnuje Entropě v rámci různých kulturních shrnutí roku, kdy je 

komentována neutrálně. Několik článků se zaměřuje na téma „války kultury se státem“ 

– v souvislosti právě s Entropou.  

Rok 2010 často obsahuje téma odchodu Knížáka z NG, při čemž je vždy připomínán 

jeho spor s Černým. Píše se o umístění Entropy po Bruselu, dílech a výstavách, 

posměšně o jeho spojení s některými politiky, několik článků se věnuje cenám Český 

tučňák, které se udělují mladým umělcům, v porotě seděl i Černý. Poměrně dost se také 

píše o festivalu Politická píseň, kde bylo možno účastnit se debaty s Davidem Černým, 

opět neutrální nebo lehce pozitivní vyznění článku, uvedena je i zmínka o umělecké 

televizi Artyčok, na které se podílel i Černý, vyznění je pozitivní.  

Opět se objevilo několik bulvárněji laděných článků na témata soukromí Davida 

Černého, zejména byly komentovány jeho bývalé partnerky. Byl tázán v několika 

anketách, odpovídá překvapivě střízlivě, ač byl tázán na některá skutečně ošemetná 

témata. Blesk ani v tomto roce nepíše mnoho článků o Černém, ty, co vyšly, jsou 

neutrálního ražení. Reflex uvádí rozhovor s Černým s titulkem „Hokynářství Česká 

republika“, umělec je v úvodu charakterizován poměrně plytkým, bulvárním způsobem, 

i Černý se v tomto rozhovoru příliš nehlídá a odpovídá svým typickým způsobem. 

Týden hovoří v tomto roce o Černém v pozitivním rázu, překvapil mě lehčí bulvární 

nádech, který v tomto roce Týden v některých příspěvcích měl.  

 

10.4. Porovnání obou období, odpovědi na otázky a 

podotázky 

V této kapitole bych ráda opověděla na hlavní výzkumnou otázku, jaký mediální 

obraz Černého byl prezentován ve sledovaných obdobích, jak se od sebe liší a také na 

další podotázky, které znějí: Píšou všechna média o Davidu Černém nezaujatě a v 
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odpovídající četnosti?  Jak se liší články v denících a kulturních týdenících? Jak se 

vyvíjel David Černý během obou období? Jak se obecně a jmenovitě vyvíjela média na 

ukázce mediálního obrazu Davida Černého před přelomem tisíciletí a po něm?   

Druhé období se oproti prvnímu vyznačovalo silnou bulvarizací v podstatě všech médií, 

autoři ztráceli odstup, a to dokonce i v původně opravdu seriózních titulech. 

Pravděpodobně v souvislosti s ní došlo i k nárůstu počtu článků o Černém ve všech 

periodikách obecně. Ač lze sledovat konstantní meziroční nárůst, kopírující obecně 

zveřejňování nových děl, v roce 2009 se díky představení asi nejkontroverznějšího díla 

(či díla s největším ohlasem) Entropy články o Černém ve všech sledovaných médiích 

zhruba zešestinásobily.  

Deníky se Černému v porovnání s kulturními týdeníky věnovaly mnohem více, řádově 

jde o dvou- až pětinásobek oproti týdeníkům. Co se týče ohlasů veřejnosti, během 

prvního období nebyly otištěny téměř žádné ankety o tomto umělci či s ním, rozhovory 

také nebyly zveřejněny téměř žádné, až druhé období bylo v tomto směru mnohem 

bohatší. I zpětná vazba od čtenářů začala být zjevná také až v druhém období. 

Rozhovory byly otiskovány převážně ve třech hlavních zpravodajských denících – MF 

DNES, LN a HN a kopírovaly zveřejňování jeho nových projektů či děl. Autorské 

články zjevně nepodléhaly vývoji médií a reagovaly spíše na aktuální dění, 

nepravidelně, měly spíše za úkol upozornit na autora.  

V druhém období byl Černý na rozdíl od prvního často tázán v mnoha anketách, 

dokonce často nesouvisejících s uměním. Byla cítit jeho touha po tom, aby ho veřejnost 

akceptovala, brala jeho názory na různé společenské problémy a témata vážně, takže se 

snažil v anketách a rozhovorech s médii hovořit vzdělaněji, slušně a konstruktivně, 

občas si sice neodpustil silnější výraz, ta snaha o klidnější image je ale v druhém období 

cítit, stejně tak směřování od tématu umění k všespolečenským problémům.  

Zajímavé je sledovat, že v obou obdobích se k Černému vyjadřovalo velké množství 

osobností s různými názory, když se ale vyjadřoval odborník či byla vyhlášena anketa 

mezi veřejností ohledně přínosu Černého pro umění, bylo vyznění vždy pozitivní. 

Z toho lze vydedukovat, že sice Černý veřejnost provokuje, pod tím ale ta samá 

veřejnost či odborníci cítí, že jeho přístup tvoří na poli kultury cenné hodnoty. 

V případě zpětné vazby čtenářů lze vyslovit závěr, že většina čtenářů reagovala 

negativně, procentuelně cca z 75%. Veřejnost byla zjevně radikalizována a buď byla 

čistě přívržencem, či čistě odpůrcem jeho děl a aktivit.      



82 
 

                Když sledujeme zaměření článků, zjistíme, že v obou obdobích převládaly 

výstavy a díla, články věnující se osobnosti Černého byly zpracovány spíše okrajově. 

Druhé období také vede v počtu titulních stran či umístění článku na předních stranách 

periodik. Dá se to opět vysvětlit hlavně provokativností Entropy, která vzbudila ohlasy 

po celém světě.    

Výčitky médií Černému, že touží po pozornosti, existují v obou obdobích stejně. Stejně 

je cítit ale i jistá „celebritizace“ Černého, kdy z něj ta samá média tu hvězdu dělají. 

Pokud se jedná o negativněji zaměřené články, v prvním období se média často 

Černému vysmívala, v druhém už ho spíše urážela, kritizovala, v příspěvcích byla cítit 

větší emotivnost, ironie, víc si dovolila, zacházela dále.  

Co se týče rozdílů mezi bulvárněji zaměřenými periodiky a seriózními listy, očekávala 

jsem, že média, prezentující se jako seriózní (MF DNES, LN, Týden) budou schopna 

hovořit i o kontroverzních tématech neutrálně. Konkrétně u MF a LN bylo v průběhu let 

silně cítit, jak se snaží psát populističtěji, blíže lidem, podle mého názoru jsou za tím 

zištné důvody, zjevně se finanční stránka věci u těchto deníků stala prioritou nad 

kvalitním zpracováním zpráv. Za překvapivé lze považovat i vyhrocenost komentářů. 

Stejně tak jsem byla velmi překvapena slušností bulvárního deníku Blesk. Očekávala 

jsem bohaté emotivní komentáře Černého výstřelků, ale našla jsem poměrně malý počet 

neutrálních zpráv o jeho dílech, psaných s profesionálním odstupem, některé příspěvky 

byly dokonce poměrně pozitivní, stranící tomuto provokativnímu umělci. Možná by se 

dalo říci, že Blesk se zase naopak snaží o větší serióznost podávaných zpráv.  

Nejpřijatelněji podle mě psaly o Černém Hospodářské noviny. Ač mu nevěnovaly tolik 

článků, jako MF a LN, psaly stručně a informativně, s profesionálním odstupem, čistě 

jako zpravodajské médium. V posledních letech je sice také patrný lehký nádech 

bulvarizace, rozhodně je ale nelze srovnávat s Lidovými novinami a Mladou Frontou, 

které skutečně nezapřou společného majitele.  

Reflex, vnímán jako víceméně kontroverznější týdeník, zaměřený na alternativní scénu, 

informoval o Černém také překvapivě bulvárně. Poměrně dost příspěvků mělo negativní 

vyznění, což bylo nečekané, očekávala jsem spíše sympatie k tomuto umělci, 

hovořícímu na rovinu k aktuálním tématům. Myslím, že lze říci, že zde je rovněž vidět 

vliv vydavatele na způsob psaní periodika (Reflex má stejného majitele, jako Blesk). U 

tohoto časopisu lze během let sledovat čím dál větší bulvarizaci článků.  

Respekt také nebyl sledovanému umělci tolik nakloněn a nepsal o něm natolik, jak si 
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myslím, že by si v tomto týdeníku zasloužil. Překvapilo mě malé zastoupení článků. 

Respekt se snad jako jediný téměř v průběhu let neměnil, jeho styl psaní je pořád téměř 

totožný.  

Týden se věnoval Černému poměrně neutrálně, na poli týdeníků jej lze popsat jako 

médium, které píše s největším odstupem a nejprofesionálněji. Jeho cílem je skutečně 

informovat čtenáře, popřípadě zaujímá lehký postoj k tématu, skutečně je jeho styl ale 

nejpřijatelnější ze všech zkoumaných časopisů.  

Již od počátku sledovaného období je cítit jistý despekt médií z Černého z toho důvodu, 

že ho považují za exhibicionistu, který si užívá pozornosti médií za každou cenu a snaží 

se ji vyburcovat svou výstředností, je považován za rebela a média ho příliš nešetří. 

Černý nicméně bystře odhadl potenciál médií jakožto skryté reklamy. Naučil se je 

„používat“, poutat pozornost. To mu je sice médii vyčítáno, ona sama na tom ale 

parazitují, sama mají úspěch (prodejnost), vědí, že Černý usiluje o to, aby se o něm 

psalo, ale zároveň vědí, že když o něm píší, článek bude mít úspěch. Jde de facto o 

takovou oboustranně výhodnou činnost, kdy obě strany tuto výhodnost chápou, jako by 

šlo o nepsanou dohodu.  

Černý si od počátku sledovaného období v médiích rád stěžoval, stylizoval se do role 

oběti systému, otevřeně hodnotil politiky či komentoval své osobní spory, ať už soudní 

či osobnostní. Rád exhiboval, prezentoval svou rozervanost, a používal zjevně rád 

expresivitu a vulgarismy. Ty jen přispívají k prezentaci autora jakožto člověka „z lidu“, 

jako by se vyžíval v upřímnosti a otevřenosti. Zjevně nechce používat jakoukoli 

uhlazenost nebo sebekontrolu, sebecenzuru. V průběhu let nicméně pochopil, že 

přílišným radikalismem lidi spíše odstraší, a zřejmě proto je v druhém období cítit snaha 

o zklidnění situace, snaží se zklidnit svůj mediální obraz, snaží se odpovídat 

konstruktivně, slušně a bez ironie. Co se u něj nemění, je fakt, že často komentuje 

politiku či je s některými politiky spojován, jeho založení zjevně není apolitické a tato 

ho velmi zajímá.  

 

11. Dotazník 

Pro účely vlastního prověření, jak je David Černý znám mezi veřejností a jaký názor 

na něj má, byl pro doplnění a ilustraci zpracován stručný dotazník. Bylo osloveno 30 

náhodně vybraných osob různého pohlaví, věku, vzdělání, zaměstnání a původu. Byly 

stanoveny otázky:   
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1. Napište prosím, jaké jméno českého současného tvůrce vás napadne jako první, 

když se řekne "kontroverzní provokativní umělec ". 

2. Jak dobře znáte osobnost a dílo Davida Černého? 

3. Kde jste se setkal/a s informacemi o tomto umělci? 

4. Jaký názor máte na tohoto umělce a jeho tvorbu? 

5. Pokud ho znáte, jaký přínos podle vás přinesl současnému umění? 

Výsledky dotazníku byly následující: z 30 respondentů jich znalo Davida Černého 

alespoň rámcově pouze 18. Jako kontroverzního provokativního umělce jej uvedlo 5 

respondentů. Většinu informací čerpají respondenti z tisku – 11 osob. Někteří si o něm 

najdou informace i na internetu – 4 respondenti. 2 respondenti si vzpomínají, že 

zachytili nějaké informace o Černém v televizi, 1 si nevzpomněl a zbylých 12 ho nezná.  

Je zajímavé sledovat hodnocení umělce, většina lidí kvituje jeho provokativnost 

s nadšením, z 18 respondentů, kteří ho znali, ohodnotilo jeho díla pozitivně 16 z nich. 

Osobnost Černého a jeho chování neodsoudil nikdo, respondenti neuměli odlišit jeho 

osobnost a provokativní jednání od jeho tvorby. Nejčastější hodnocení tedy bylo „Líbí 

se mi on i jeho tvorba.“ 2 respondenti odpověděli, že si nevzpomínají na žádná jeho 

díla.  

Když se hodnotil jeho umělecký přínos české kultuře, z 18 respondentů, kteří ho znali, 

jich 5 uvedlo, že „aspoň nějaký kladný přínos tam bude“, 11 je toho názoru, že 

„částečně určitě obohatil současnou českou uměleckou scénu“ a 2 respondenti, že 

„rozhodně pozitivně ovlivnil současnou českou uměleckou scénu“.  

Z výsledků lze vyvodit, že překvapivě málo lidí Davida Černého zná. Výsledky ani tak 

neovlivnil věk, pohlaví, zaměstnání či vzdělání, jako původ. Méně znali Černého 

respondenti z vesnic a malých měst, což je pochopitelné, většina jeho děl se vyskytuje 

ve volném prostoru v Praze či krajských městech, lidé z vesnic se s jeho tvorbou 

v běžném životě osobně téměř nesetkají. Provokativnost a kontroverzi si s jeho jménem 

spojila celá šestina dotazovaných (5 osob), což je podle mě odpovídající číslo, které 

jsem očekávala. Převažujícím zdrojem informací byl tisk, což jsem také očekávala, 

přeci jen je tisk v případě Černého médium, které se k němu hodí nejvíce, domnívám se, 

že jeho silnou stránkou je psané slovo, nejsem si jistá, zda by byl schopen okamžitých 

pohotových reakcí, kterých je při televizním či rozhlasovém interview či pořadu 

potřeba. On sám také hovoří prostřednictvím svých děl, která se asi nejvíce distribuují 

na fotografiích v tisku.   
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Názor na umělce byl veskrze pozitivní, lidem nejvíce imponovala jeho odvaha 

k radikálním reakcím na aktuální dění (Růžový tank, Fuck him, Entropa) nebo 

originalita děl Kafka a London Booster, nelíbila se oproti tomu Miminka, konečná 

reakce ale byla sympatizující s Černým. Jak již bylo řečeno výše, dotazovaní nedokázali 

odlišit Černého a jeho chování v médiích (sebeprezentaci) od jeho tvorby, hodnotili jej 

jako celek. Při hodnocení jeho přínosu kultuře byl většinový názor pozitivní, tedy že 

veřejnost jej vnímá jako umělce, který ovlivnil české kulturní prostředí, tedy stejný 

názor, jaký měla veřejnost v různých anketách během sledovaných období. Lze tedy 

prohlásit, že i přes jeho provokativnost česká veřejnost vnímá jeho důležitost a hodnotu, 

kterou přináší do českého umění. 

 

12. Závěr 

V této bakalářské práci jsem se věnovala tématu mediálního obrazu Davida Černého 

ve vybraných českých médiích (MF DNES, LN, HN a Blesk z deníků, Reflex, Respekt 

a Týden z týdeníků) ve dvou vybraných obdobích – 1996-2000 a 2006-2010.  

Cílem této práce bylo zaznamenání mediálního obrazu českého umělce Davida Černého 

ve vybraných českých denících a týdenících ve dvou určených obdobích a následné 

porovnání a analýza, zda vybraná tištěná média informují o tomto umělci nezaujatě a 

adekvátně nebo naopak populisticky tak, aby byla čtenářsky přitažlivá. Rovněž bylo 

záměrem zachytit měnící se tendence tištěných médií během těchto dvou dekád, stejně 

jako vývoj Černého a proměny jeho projevu v médiích.  

Mezi nejdůležitější zjištěná fakta patří rozhodně obrovský nárůst článků ve všech 

médiích obecně, dále silná bulvarizace v podstatě všech seriózních médií a naopak 

snaha bulvárního Blesku o serióznější informování veřejnosti, dále tzv. celebritizace – 

komentování osoby Davida Černého médii tak, že z něj tvoří celebritu, což je 

oboustranně výhodné pro obě strany (médiím to zvýší čtenost, pokud o něm píšou, a 

zároveň se zvyšuje zájem i o Davida Černého).  

Média postupem času viditelně ztrácí serióznost a odstup od tématu, články jsou čím dál 

emotivnější. Zajímavé je sledovat, jaký vliv mají vlastnické struktury tisku na charakter 

článků. Postupem let se rozmáhá silněji i zpětná vazba čtenářů. Černý sám jakožto 

osobnost se vyznačuje extravagantností a exhibicí v médiích, která se zjevně naučil 

využívat pro sebepropagaci právě svou jinakostí, postupem času lze nicméně sledovat 

jisté zklidnění a snahu být respektován. Názory veřejnosti jsou různé, pokud se ale 
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posuzuje přínos Černého české kulturní scéně, je vždy hodnocen veřejností i odborníky 

pozitivně. 

Na konec práce byl zařazen pro doplnění ještě stručný dotazník, který byl aplikován na 

30 náhodně vybraných respondentů. Účelem bylo vlastní prověření, jak je David Černý 

znám mezi lidmi a jaký názor na tohoto kontroverzního umělce laická veřejnost má.  

Domnívám se, že mohu říci, že byly dosaženy všechny předem dané cíle. Ráda bych, 

aby tato práce přispěla k lepšímu informování veřejnosti o Davidu Černém jako 

osobnosti a o jeho tvorbě, o jeho tendencích v médiích a o způsobech, kterými ho média 

prezentují. Uvítala bych, kdyby přispěla k hlubšímu poznání veřejnosti, jak média 

fungují. 

Pro zamyšlení na závěr přikládám citát Milana Knížáka, který v Lidových novinách 

v roce 2009 (rok prezentování Entropy) uveřejnil článek v reakci na toto dílo a hodnotil 

přímo vystupování Davida Černého na veřejnosti. Zajímavý je i fakt, že autorem článku 

je další umělec, pracující s provokací a tvorbou image skrze média. „Provokace je již 

od dadaismu legitimním uměleckým procesem, ale dnes se stala provokace či formální 

výjimečnost vedoucím elementem snah některých umělců. I výtvarní umělci chtějí být 

viděni, chtějí být podobnými „stars“ jako jsou popoví zpěváci a herci. Jejich díla jsou 

často překvapivá a šokující asi tak jako přední strany bulvárních časopisů. A stejně tak 

jako bulvární skandály jsou určena k zapomenutí. I u nás se někteří umělci snaží o 

podobná šokující gesta, například David Černý.“153 

  

13. Summary 
In this thesis I dealt with the topic of the medial image of David Černý in selected 

czech printed media (MF Dnes, LN, HN and Blesk from diaries, Reflex, Respekt and 

Týden from weeklies) in two specific periods - 1996-2000 and 2006-2010. 

The aim of this study was to describe the medial image of this czech artist in selected 

czech dailies and weeklies in two fixed periods and then comparing and analyzing 

whether the selected press inform about this artist disinterestedly and adequately or vice 

versa populistically appealing to the reader. Also, the intention was to capture the trends 

and changes of press during these two decades, as well as the development of Černý and 

changes of his expression in the media. 

                                                           
153 Knížák M.: Továrna na umění, Lidové noviny, Praha:Mafra, 22.5.2009, ročník 22, číslo 118, str. 13 
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Among the most important determined facts are certainly a huge increase of articles in 

all media in general, strong tabloidization of all serious media and vice versa effort of 

the tabloid Blesk to be more serious about informing public, also phenomenon of 

celebritization – media comment personality of David Cerny in way of making a 

celebrity, which is mutually beneficial for both sides (the media's readership will 

increase if they write about him and interest in David Černý will increase as well). 

Media are visibly losing respectability and distance from the topic during the selected 

period, articles are increasingly emotional. It is interesting to observe, which impact has 

the ownership of press on the character of articles. Also, over the years is the feedback 

of readers stronger and stronger. Černý himself as a personality is characterized by 

extravagance and exhibition in the media, what he apparently learned to use for self-

promotion during his otherness. Nevertheless, during the time there is obvious some 

pacification and desire to be respected. Public opinions are various, but if they assessed 

the contribution of Černý to the czech cultural scene, it was always evaluated by the 

public and professionals positively. 

At the end of the work was included a brief questionnaire, just for  completation, which 

was administered to 30 randomly selected respondents. The purpose was to realize, how 

is David Černý known among the people and which attitudes toward controversial artist 

public has. 

I believe that I can say, that all predetermined targets were achieved. I would appreciate, 

if this work would contribute to better public knowledge about David Černý, his 

personality and work, his tendencies in the media and the manner how media present 

him. I would also appreciate if it would contribute to a deeper understanding of the 

public, how the media work. 
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