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Abstrakt
Bakalá ská práce na téma Marketingový fenomén Kim Kardashian a symbol její
osobnosti v kultuře se zabývá fenoménem jedné z nejpopulárn jších celebrit současnosti.
Hlavní tematika práce je p edstavení osobnosti Kim Kardashian, popis vzestupu její slávy
a osobního života, který její kariéru tzv. profesionální celebrity zásadn ovlivnil. Dále se
práce zam uje na budování značky a popis produktů spojených s osobou Kim
Kardashian. Nedílnou součástí práce je také analýza dopadu jejího vlivu, který má
v novodobé mainstreamové kultu e. Mimo jiné práce analyzuje symbol krásy, který
Kardashian podle médií reprezentuje. Důležitou součástí pro celý kontext této práce jsou
také obrazové p ílohy reflektující její aktivitu na sociálních sítích.

Abstract
The bachelor thesis Kim Kardashian: marketing phenomenon and cultural symbol
deals with the phenomenon of one of today’s most popular celebrities. The main theme of
the work is the introduction of Kim Kardashian’s personality, the description of the rise
of her popularity and also her personallife, which is the main influence in the alleged
career of professional celebrity. In addition, the work focuses on brand building and
description of products associated with Kim Kardashian. An integral part of the thesis is
ananalysis of the impact of her influence in the modern mainstream culture. Among other
things, the thesis analyzes the symbol of beauty, which Kardashian represents. For the
context of this work there are attached pictures which reflect her activity on social media.
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Úvod
P edm tem této bakalá ské práce je osobnost Kim Kardashian jako fenomén na
sociálních sítích a symbol v kultu e, obsahem je pak popis její osobnosti, která se
ukázala být zvláštním jevem sv ta celebrit.
S digitálním vývojem, rozší ením internetu a s p íchodem sociálních sítí, které
jsou nyní všudyp ítomné, nastaly veliké zm ny ve společnosti i v život člov ka.
Důsledkem toho existují i zm ny ve vnímání celebrit a jejich soukromého života. Ten
již není zprost edkováván jen skrze média, ale samotné slavné osobnosti si svůj vlastní
obraz, který ve ejnost vidí, vytvá ejí a ídí p es své vlastní sociální sít .
Kim Kardashian se stala nedílnou součástí populární kultury. Jako fenomén na
sociálních sítích nastavila nové způsoby využití takhle získané slávy, a zároveň vlastní
propagace osobního života, který slouží jako vzor pro mnohé. Aktuální fenomén
osobnosti Kim Kardashian se vymyká charakteristice celebrit v tradičním slova smyslu,
Kim Kardashian nedisponuje žádným talentem typickým pro slávu hereček, zp vaček
nebo podobn talentovaných lidí. Ukazuje, jak se ze svého vlastního jména a života dá
vytvo it vlastní značka a konzumní zboží. Pro správné pochopení jak této práce, tak i
kariéry Kim Kardashian jsou st žejní informace z jejího osobního života, na kterých
práv tato kariéra a úsp ch stojí.
Tato bakalá ská práce za pomocí deskriptivn -analytické metody popisuje
fenomén Kim Kardashian a dopad její popularity v novodobé populární kultu e. Pro
obor marketingové komunikace je mainstreamová kultura důležitým aspektem z
pohledu aktuálních trendů, atmosféry ve společnosti a hlavních p edstavitelů coby lídrů
udávajících sm r jak v této kultu e, tak i na sociálních sítích, kterou jsou její
neodd litelnou součástí.
Hlavními zdroji byly krom odborných knih uvedených v tezích, a dalších
tematicky relevantních knih, také internetové články p edních sv tových médií jako
jsou New York Times nebo Forbes, a to zejména kvůli charakteru p edm tu práce. Jako
zdroj obrázků v p ílohách jsem ve v tšin p ípadů použila instagramový profil Kim
Kardashian, jelikož jde o její nejsledovan jší sociální médium, a které také nabízí její
osobní popisek či komentá ke konkrétní fotografii.
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V první části své práce se v nuji teoretickým pojmům, které souvisí s kontextem
celkové práce. Jsou to zejména pojmy marketing, public relations a značka. Navíc
k původní verzi tezí jsem blíže vysv tlila pojmy image a celebrita, které jsou pro tuto
práci st žejní. V další kapitole už pomocí deskriptivní metody popisuji osobní život
Kim Kardashian, rodinné vazby a počátky její slávy. Ostatní podkapitoly slouží
k seznámení s produkty a značkou.
V poslední části, která je analyzována ze socio-psychologického hlediska, se
zam uji na symbol osobnosti Kim Kardashian v různých aspektech populární kultury,
ve kterých se projevuje. Tuto roli zastupuje Kardashian dnes už svou samotnou
existencí, aniž by se musela v novat jiné konkrétní činnosti, než je zve ejňování svého
osobního života na sociálních sítích. Jde p edevším o symbol krásy, který podle médií
ztvárňuje. Tato symbolika krásy ženy je ovlivňována i otev eným projevem své
sexuality za pomocí fotografií zve ejn ných na vlastních sociálních internetových
profilech Kardashian. V rámci p edm tu Kritika marketingové komunikace jsem m la
možnost zpracovat toto téma ve své seminární práci Kim Kardashian – osobní život jako
zboží, ze které jsem také částečn čerpala.
Za pomocí p ti titulních obálek nejpopulárn jších lifestylových magazínů
poukazuji na prezentaci osoby Kardashian coby vlivné osoby i ve sv t módy. Jde o
tituly tišt ných médií, které byly vydány v rozmezí roku 2013 až 2016.
Poslední podkapitola s názvem „diskutabilní součást arménské kultury“
analyzuje hodnotu popularity Kim Kardashian pro arménskou kulturu. Pro zpracování
této symboliky jsem se rozhodla na základ své vlastní p íslušnosti k arménskému
národu.
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1 Teoretické pojmy
1.1 Marketing
„Marketing více než kterákoliv jiná oblast v podnikání je založen na vztazích se
zákazníky.“1
Základem marketingové koncepce je existence pot eby, p ání nebo poptávky na
stran spot ebitele, potom také výrobky a služby, které nesou hodnotu pro svého
zákazníka, uspokojí jeho pot eby a p ání díky své kvalit . Na t chto faktech stojí sm na,
obchodní vztahy a vztahy se zákazníky, které se projevují a aktivn realizují na trzích.
Tento p ístup Philipa Kotlera k definici marketingové komunikace zdůrazňuje
význam hodnoty, kterou má výrobek nebo služba mít a také význam vztahů mezi
zákazníkem nebo spot ebitelem vzhledem k produktu nebo značce. Sociopsychologické aspekty jsou nezanedbatelné pro marketingový i obchodní úsp ch, který
je jedním z hlavních cílů marketingových aktivit.
Způsob, jak implementovat marketingovou strategii na produkt nebo službu je
realizován díky nástrojům marketingového mixu. Podle Kotlera a Armstronga by se
marketingový mix dal definovat takto: „Marketingový mix je soubor taktických
marketingových nástroj̊ – výrobkové, cenové, distribǔní a komunikǎní politiky, které
firm̌ umož̌ují upravit nabídku dle přání zákazník̊ na cílovém trhu.“2
Tyto nástroje jsou v odborném jazyce známé také jako 4P, jde o základní
marketingový koncept, který se dá dále rozši ovat a upravovat podle aktuálního
kontextu, ve kterém se druh zboží, produkt nebo služba nachází.
T mito základními čty mi prvky jsou3:

1

-

Produkt (product)– uspokojuje pot eby spot ebitele.

-

Cena (price) – p edstavuje pro spot ebitele hodnotu výrobku.

KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Marketing. [1. vyd. 2004, dotisk 2011]. Praha: Grada Publishing, c2011. Expert. ISBN

978-80-247-0513-2. s. 29
2

Tamtéž s. 30

3

KOTLER, Philip, KELLER, Kevin Lane. Marketing management. Vyd. 12. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1359-5. s. 57
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-

Distribuce (place) – p emíst ní produktu od výrobce k zákazníkovi.

-

Propagace (promotion) – veškerá komunikace se zákazníkem o daném
produktu.

1.2 Public relations
Pro public relations jsou fundamentální techniky, které firmy, značky, instituce i
jednotlivci praktikují pro udržování vztahu s ve ejností, k ší ení pov domí a
nenásilnému p esv dčování a ovlivňování názorů a postojů, které mají v důsledku
napomoci pozitivnímu vnímaní firem, značek, institucí i jednotlivců.
Denisa Hejlová ve své knize Public relations v úvodu zmiňuje, že „teoretická
základna marketingu a marketingové komunikace, kam n kte í teoretici PR za azují
jako jeden z nástrojů“4 je rozší en jší než samotný obor public relations, který se do
českého jazyka p ekládá jako vztahy s ve ejností.
Public relations je spíše záležitostí praxe, p i které se pracuje s ve ejným
mín ním a dává se důraz na spolupráci s médii v rámci budování značky a jejího
pov domí. Na rozdíl od p ímých marketingových aktivit, které mají být ve ejností
vid ny a slyšeny, cílem public relations je pro produkty nebo služby být vid n a slyšen,
ale bez p ímého oslovení a bez komerčního postupu. I kvůli této vlastnosti bylo public
relations odjakživa spojováno s propagandou a manipulací.5
Úsp ch PR je založen na následujících vlastnostech6:
-

Vysoká v rohodnost – zprávy a články v novinách jsou pro čtená e
v rohodn jší než reklamy.

-

Schopnost zastihnout kupující v tu pravou chvíli – PR dokáže oslovit i tu
část spot ebitelů, kte í se reklamním sd lením a prodejcům jinak vyhýbají.

-

Dramatizace – PR umožňuje zvýraznit společnost, její produkty či nabízené
služby.

4

HEJLOVÁ, Denisa. Public relations. Praha: Grada Publishing, 2015. Expert. ISBN 978-80-247-5022-4. s. 10

5
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1.3 Image jako nástroj self-brandingu
Pro fungování public relations je pov st či reputace důležitým faktorem
ovlivňujícím celkové vnímání firmy nebo značky. Tento pojem není ale definicí
původem anglického slova image, který je až p íliš široký a zároveň obsahující aktuální
zm ny ve vývoji života produktu nebo značky.
Rozdíl mezi image a reputací spočívá v tom, že osobní pov st je vnímána jako
součást konkrétní osoby, kdežto image nese význam rozdílu mezi touto osobou a image,
kterou jí ve ejnost a okolí p isuzují.7
Na základ široké definice image, kterou nabízí autorka Vysekalová ve své knize
Psychologie reklamy, by se dala reputace a pov st za adit pod nad azující pojem image.
Image je souhrnný obraz p edstav, postojů, názorů a pocitů vůči osobnosti nebo
výrobku. Tato percepce ovlivňuje celkový dojem, kterým může být vnímaná
skutečnost.8 Spot ebitelé na tento jev vztahují i imaginární vlastnosti osobnosti či
produktu.
Image je složena ze subjektivních a objektivních p edstav, které jsou založeny na
individuální zkušenosti jedince o určitém objektu Ěv tomto p ípad o člov kuě. Tento
pojem může být nazván i vztahem, jelikož základem jsou emocionální vlivy,
rozhodovací procesy Ějak na m objekt nebo člov k působíě a dynamický vývoj tohoto
vnímání Ěz nového vjemu se stává stereotypní záležitostě.
K definici image p ispívá i Jacquie L'Etang díky t mto čty em bodům9:
-

Image je jistou realitou, ne ovšem jedinou realitou, i když p íjemci vidí
image, kterou vytvo ili jako realitu.

-

Vždy bude existovat ada obrazů, ne pouze jedna image.

7

L'ETANG, Jacquie. Public relations: základní teorie, praxe, kritické p ístupy. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-596-7. s. 73

8

VYSEKALOVÁ, Jitka. Psychologie reklamy. 4., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. Expert. ISBN 978-80-247-
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9
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-

Je t eba rozlišovat mezi tím, jakou image by ostatní m li mít podle p ání
manažerů, a mezi image, které jsou vykonstruované.

-

Image p ispívá k rozvoji obecných soudů týkajících se pov sti organizace (či
jedince).

„Image je komplexní, vícedimenzionální a strukturovaný systém, který je
zárově výrazný a plastický.“ To, na co se dá nahlížet jako na image, nemusí odpovídat
realit , jelikož jde o subjektivní vnímání daného objektu a zároveň je toto vnímání
ovlivnitelné tím, jak se konkrétní objekt dále vyvíjí. Jedním z nejdůležit jších cílů
public relations zůstává vytvá ení a udržení požadované image.

1.4 Značka a brand building
Pojem branding je ve Velkém slovníku marketingových komunikací definován
takto:
„Vytvá ení jména, znaku, symbolu, designu produktu a synergické působení
těchto součástí na spot ebitele. Působení těchto prvků identifikuje určitý produkt
(výrobek nebo službu) a odlišuje ho od ostatních produktů. Branding je důležitou
součástí marketingové strategie, vychází ze znalosti pot eb a očekávání cílové skupiny
spot ebitelů. Zahrnuje hledání racionálních a emocionálních benefitů produktu a
prezentaci těchto benefitů v rámci marketingových komunikací produktu. Nástroje
public relations ovlivňují image značky (brandu) a posilují tak proces brandingu, který
je založen na vytvá ení a sdílení emocí značky. Podmínkou efektivního budování značky
je konzistentnost sdělení a využití emocionálních apelů v komunikačním sdělení.“10
Zejména poslední věta této definice je zásadním bodem p i budování značky,
kterou vytvá í pro svou osobu sama Kim Kardashian. Konzistentnost je uplatňována
neustálým používáním a p ipomínáním se na sociálních sítích – jejich důležitost bude
v této práci rozebrána v kapitole věnující se p ímo osobnosti Kardashian.

10

JURÁŠKOVÁ, Olga a Pavel HOŘÁK. Velký slovník marketingových komunikací. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-
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Public relations je taktéž nedílnou součástí budování značky Kardashian. V jejím
p ípadě je ale p i tak enormní slávě těžko rozpoznatelné, kdy se do médií dostává obsah,
který si vytvá í ona sama nebo kdy jde o zájem médií. Ta mohou využívat právě slávy
Kardashian k cílenému poutání pozornosti čtená ů a k navýšení prodejů svých titulů.
Emoce a jejich znázornění v komunikaci s fanoušky jako zákazníky v nep ímém
slova smyslu jsou zásadní pro sdílený obsah na sociálních sítích a v médiích. Ať už jde
o negativní ve formě kritiky nebo pozitivní konotace, které se vážou k osobnosti
Kardashian, jejich síla a působení jsou jedním z nejdůležitějších projevů její slávy. Dalo
by se íci, že očekávání a pot eby cílové skupiny vytvá í Kardashian sama. Jelikož nejde
o produkt jako takový, jde o očekávání, které naplňuje tím, že konstantně zp ístupňuje a
zve ejňuje svůj osobní život, který je součástí budování a vnímání značky Kardashian.

1.4.1 Značka
„Značka je jméno, termín, označení, symbol či design nebo kombinace těchto
pojmů sloužící k identifikaci výrobků a služeb jednoho či více prodejců a k jejich
odlišení v konkurenci trhu.“11
Z této definice se pro uplatnění značky Kim Kardashian ztrácí design i symbol –
stejně jako nap . logo nebo slogan jde o p íliš konkrétní p edmět, který není důležitý pro
fungování značky u lidské osoby. Nejdůležitějším aspektem tedy je jméno Kardashian,
které nese nejen samotná Kim, ale i její dvě sestry Kourtney a Khloé a také bratr Robert.
I p esto, že existují produkty, které taky nesou jméno svých vlastníků – nap .
Kardashian Kollection (módní oblečení) nebo Kardashian Beauty (make-up
p íslušenství), tato práce je zamě ená na značku Kardashian, kterou nese osobnost Kim
Kardashian.
Podle teorie Phillipa Kotlera může být produktem jakákoli věc, která může být
nabídnuta a koupena na trhu ke spot ebě zákazníka. Mezi takové produkty pak pat í
fyzické výrobky (nap . potraviny, motorové vozidlo nebo hračky), služba (nap .

11

KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení znǎky. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1481-3. s. 33
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poštovní, bankovní nebo knihovní), obchody, organizace, myšlenky i osoby (politici,
sportovci, celebrity).12
Za účelem toho, aby produkt měl značku, musí být určeno, co je produkt.
Cokoliv, co pomůže výrobku se identifikovat a rozlišovat od konkurenčních produktů,
se dá považovat za značku. Pokud tedy mohou být považovány za produkt nehmotné
artefakty jako jsou myšlenky i image osobnosti, není to p ímo osobnost Kim Kardashian
jako produkt určený ke koupi, ale jde o značku, která se odlišuje od ostatních. Jsou to
rozlišné části její osobnosti, které se dají snadno imitovat, a dokonce i zakoupit, nap .
obdobný styl oblékání, tvarování účesů, podobné líčení atd. Spojením těchto aspektů se
dá vytvo it kopie značky Kardashian reprezentované její osobou.

1.4.2 Lidé jako značka
Značka u osobností je založená na ve ejné image, která je pozitivně nebo
negativně vnímaná společností. Pokud ve ejné osobnosti zakládají svou značku na sebe
samých, je cílem být p ijatý a mít ve ejnou podporu a souhlas. Čím silnější image, tím
je osobnost žádanější pro společnost.13
Pro pozitivní p ijetí je klíčová správná informovanost a image kvůli způsobu,
jakým jsou slova a jednání těchto osobností interpretovány dál.

14

O image jako velice

důležitém základu jsem se víc věnovala na začátku této kapitoly.
Pokud aplikujeme Kellerovu definici značky, že „značka je rozhodně něco, co
sídlí v myslích zákazníků“, může být značka cokoliv nebo kdokoliv, kdo je určitým
způsobem odlišen od ostatních. V p ípadě Kim Kardashian je značkou nejen její jméno,
ale i vzhled, osobní život i osobní styl. To, jak se tyto aspekty její osobnosti staly
prodejními artefakty, bude pro ty, kte í chtějí napodobit její život nebo osobnost,
popsáno v poslední části této práce.

12

KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení znǎky. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1481-3. s. 33

13

KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení znǎky. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1481-3. s. 53
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1.5 Celebrita
Roky 1ř15 až 1ř25 byly podle Richarda Schickela významnými milníky ve
změně vnímání slavných osobností, jejíchž sláva mohla být vyvolána či vyrobena.
Výrazný posun ve vnímání celebrity ve ejností se ale odehrává i dnes.15
Účinky zábavního průmyslu a technologií jsou na celebritách z ejmé: p evaha
viditelného marketingu koliduje se záplavou trhu nep ehlédnutelnými lidmi. S větší
možností ší ení snímků se i nesmírně rychle zvětšuje počet nep ehlédnutelných osob ve
společnosti. Ti, kte í rozumí této taktice, ji využívají ke zlepšení svých p íležitostí a
výhod z nich plynoucích. 16
„Díky moderním technologiím se možnost společnosti vytvá et slávu zvýšila
tisíckrát. Televize, rádio, filmy, tištěná média, venkovní reklamy i internet pomáhají
celosvětovému p enosu a sdílení snímků, stejně jako nabízí cílení na užší cílové skupiny.
Lidé se inspirovali moderním konceptem produkce a distribuce, a díky p epravě,
sofistikované komunikaci a marketingovým nástrojům si vytvo ili schopnost vytvá et
„známost“ (well-knownness) ve smyslu slávy jako vlastnosti.“

17

Irving Rein a spol.

takhle vysvětlují v knize High Visibility vznik „umělé slávy“.
Dnes viditelnost proniká do médií, ekonomiky i do každodenního života a do
stylu, ve kterém je veden. Sláva je vyráběna obdobně jako auta, oblečení a p ístroje.18
Mimoto vzniklo samostatné odvětví, které závisí na produkci a profitu známých
osobností. Nep ehlédnutelnost nebo taky sláva se rozvinula do aktiva s nezávislou
identitou, funkcí a s širokým výběrem aktivit jako jsou prodej, promování nebo jako
lákání zákazníků.19
Dodnes je sláva absolutním vrcholem pro lidi, kte í se pohybují v prost edí
profesionálních celebrit. Všeobecná známost (well-knownness) se proměnila v status

15

REIN, Irving J., Philip KOTLER a Martin R. STOLLER. High visibility: the making and marketing of professionals into

celebrities. Lincolnwood: NTC Business Books, 1997. ISBN 0-8442-3448-6. s. 8
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celebrity, což v dnešní společnosti znamená moc a peníze – nejen pro ty, kte í jí
disponují, ale i pro podnikání, instituce, politické strany, témata, podnikatele a charitu.20
Sláva nemá jednotnou fixní dimenzi. Existuje hierarchie, která znázorňuje
jednotlivé fáze slávy. Ta je podle Irvinga Reina závislá na dvou dimenzích – prostoru a
času. Prostor vyjad uje, jak velký má dosah známost konkrétní osoby. Čas reflektuje,
jak dlouho pak tato sláva trvá.21
Obrázek 1: Hierarchie slávy podle Irvinga Reina
mezinár.
celebrity
národní
celebrity
regionální celebrity

lokální celebrity

neviditelní

Zdroj: REIN, Irving J., Philip KOTLER a Martin R. STOLLER. High visibility: the making and marketing of
professionals into celebrities. Lincolnwood: NTC Business Books, 1997. ISBN 0-8442-3448-6. s. 94

Kim Kardashian je ukázkovým p íkladem mezinárodní celebrity, která si prošla
všemi fázemi Reinova hierarchického modelu.

20

REIN, Irving J., Philip KOTLER a Martin R. STOLLER. High visibility: the making and marketing of professionals into
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2 Kim Kardashian
Kim Kardashian se narodila jako Kimberly Noel Kardashian 21. íjna 1980 ve
Spojených státech amerických ve městě Los Angeles (p íloha 1). Je dcerou již
zesnulého právníka arménského původu Roberta Kardashiana (1ř44–2003) a americké
matky Kris Jenner (1ř55). Mezi její sourozence pat í nejstarší Kourtney Kardashian
(1ř7ř), mladší Khloé Kardashian (1řŘ4), jediný bratr Robert Kardashian (1řŘ7) a dvě
nevlastní sestry z matčiny strany Kendall a Kylie Jenner (1995 a 1997). Rodina
Kardashian-Jenner má více členů, mediálně a ve ejně jsou ale nejznámější právě tito
rodinní p íslušníci.
Kim a její sourozenci se narodili do finančně zajištěné rodiny, jejich dětství
v Los Angeles bylo dostatečně materiálně bohaté. V autobiografické knize Kardashian
Konfidential popisují důležitost rodiny jako nejpodstatnější prioritu ve své výchově,
zmiňují se o každonedělních návštěvách kostela, p iznávají se k rozmazlenosti, ale i
k důrazu na hodnotě práce, kterou se jim snažil otec vštípit. Po dokončení vzdělání
neměli být nadále finančně podporováni. Nejstarší Kourtney Kardashian je jediná ze
sourozenců, která má vysokoškolský diplom.22 Rodiče sourozenců Kardashian se
rozvedli v roce 1řř1, během roku se jejich matka provdala za olympijského atletického
vítěze Bruce Jennera, se kterým měla další dvě dcery (Kendall a Kylie Jenner).
První zmínky o Kim Kardashian se začaly objevovat v roce 2003, kdy byla často
zachycena bulvárními noviná i po boku Paris Hilton (dědička hotelového Hilton
impéria, p íloha 2). Skutečnou mediální pozornost o svou osobu získala až v roce 2007,
kdy se na ve ejnost dostala domácí sexuální nahrávka z roku 2003, kterou Kardashian
natočila se svým tehdejším p ítelem americkým zpěvákem známým pod jménem Ray J.
Tento bulvární incident zafungoval jako promo pro rodinnou reality show Keeping Up
with the Kardashians, kterou rodina Kardashianových začala vysílat 14. íjna téhož roku
na americké televizní stanici E!.23
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Není oficiálně potvrzené, že šlo o záměrné zve ejnění této nahrávky, ale efekt,
který publikování videa mělo, je nesporný: „Patologických rozměrů dosahuje jejich
chování ve chvílích, kdy jsou pro svoji „slávu“ ochotné obětovat cokoli, včetně svojí
intimity. Zarážející je v tomto ohledu p edevším chování osob jako jsou Paris Hilton či
Kim Kardashian, které si na natočení svého pornografického videa založily celou
kariéru, když ho „omylem“ nechaly uniknout na Internet, aby tak vzbudily/podpo ily
zájem o svoji osobu.“24
V televizním rozhovoru z roku 2012 s uznávanou americkou moderátorkou
Oprah Winfrey na otázku, zdali by Kim Kardashian byla v životě tam, kde je, kdyby
nebylo této sexuální nahrávky, Kardashian odpověděla: „Je to způsob, jakým jsem byla
p edstavena světu, byl to negativní způsob. Měla jsem pocit, že jsem musela pracovat
desetkrát víc, aby lidé viděli mé skutečné já. Bylo to ponižující.“25
Kardashian je pot etí vdaná, momentálně od roku 2014 za amerického rappera
Kanye Westa (1ř77), který pat í mezi nejúspěšnější hip hopové umělce a je držitelem
několika hudebních cen Grammy. West se dlouho udržoval mimo natáčení reality show,
ale s postupem času se i on stal její postavou. Jejich zasnoubení i svatba v Itálii byly
součástí jejiech reality show. Společně mají 2 děti (p íloha 3) - dceru North West (2013)
a mladšího syna Sainta Westa (2015). Obě děti se už také objevují na televizních
obrazovkách, a i na sociálních sítích svých rodinných p íslušníků.
Díky proslavení se skrz tento po ad byla rodina Kardashian schopná začít těžit
z takhle nabyté slávy a založit si vlastní rodinnou módní značku s oblečením
pojmenovaným Dash, který je dostupný pouze ve Spojených státech amerických.
Později se sama Kardashian rozhodla využít svou vlastní popularitu, která značně
p esahovala ostatní členy rodiny a ujala se vlastních podnikatelských aktivit, které jsou
blíže specifikovány v následujících kapitolách.

24
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2.1 Reality show: počátky slávy
Tato realitní show také známa pod zkratkou KUWTK se dodnes vysílá na
stejném televizním kanálu (p íloha 4). Kim, její sestry i matka jsou uvedeny jako
producentky tohoto po adu, který má i své speciální vedlejší epizody jako je nap .
Kourtney and Kim Take New York.
Ke dnešnímu dni se na obrazovkách vysílá 13. série. Hlavním obsahem tohoto
po adu je osobní život členů rodiny Kardashian a Jenner. Vedlejšími tématy jsou i jejich
profesionální životy, které jsou úzce spjaty s jejich fungováním na obrazovkách. Kim
Kardashian už od začátku byla úst ední postavou jak této reality show, tak své rodiny.
Sledovanost tohoto po adu se konstantně udržuje kolem 1,3 mil. diváků na jednu
epizodu. Průměrná sledovanost celého po adu klesá už od roku 2014.26 Důvodem může
být, že osobní život členů rodiny Kardashian a Jenner se dá sledovat v aktuálním čase
na sociálních sítích, což má větší zásah než zpětné sledování televizních dílů s až
několika měsíčním odstupem od uplynulých událostí. V České republice se tento po ad
vysílá pod názvem Držte krok s Kardashians s českým dabingem na televizní stanici E!
Pop of Culture každou neděli od 20 hodin.
Natáčení probíhá většinou p ímo v domech účinkujících a ostatních lokalitách,
kde se nejčastěji vyskytují (jejich auta, restaurace atd.), obsahem jsou jejich vzájemné
konverzace a konfrontace doplněné zpětným monologem postav natočeným ve studiu
jako doplňkové scény, kde tyto postavy vysvětlují, jak se v zaznamenaných situacích
cítily a odůvodňují své chování a vyjad ování.

2.2 Budování značky Kardashian
Rodina

Kardashian

je

ukázkovým

p íkladem

spojení

zábavného,

marketingového a komerčního průmyslu ve smyslu prezentování se na televizních
obrazovkách, sociálních sítích a v médiích za účelem vyprodukování celebrity.27
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Tato podpora konzumního myšlení a chování p ímo v rodinné reality
show prohlubuje to, co se v americké kultu e začalo rozvíjet s nástupem marketingu
v televizi. Product placement stejně jako propagace vlastní módní značky je důležitým
obsahem tohoto televizního po adu. I když každý rodinný člen dostává zaplaceno 20
000 amerických dolarů za účinkování v jednom díle reality show, smyslem tohoto
po adu zůstává marketingová strategie k podpo e jejich vlastních produktů a kolaborací
s jinými značkami.28
Podle matky, manažerky a producentky Kris Jenner bylo budování popularity
jejich rodinného jména otázkou intuice. Vzhledem k nízkému věku jejich potomků to
byla právě ona v čele všech rozhodnutí týkajících se udávání směru jejich televizního
po adu a celkového působení ostatních členů rodiny v následné podnikatelské činnosti.
Jenner popisuje hlavní otázky, které si klade p i rozhodování, jakou značku nebo
produkt budou zastupovat: „Je to něco, co milujeme? Je to něco, co bychom samy
používaly nebo nosily? Je to něco, co opravdu můžeme reprezentovat?“29
Důležitými body pro budování značky je vztah, který si k ní vybuduje zákazník
nebo klient. V p ípadě rodiny Kardashian jde o splnění těchto t í pozitivních aspektů:
a. Jejich životy jsou v jistých podobách podobné životům ostatních lidí/fanoušků
(tento jev je v angličtině výstižně popsán adjektivem relatable). Tato skutečnost
je snadno aplikovatelná právě díky jejich televiznímu po adu, který i p es to, že
prezentuje bohatství a životní styl na vyšší úrovni, ukazuje každodenní lidské
problémy, se kterými je lehké se ztotožnit. Jde p evážně o problémy
v partnerských vztazích v různých podobách (svobodná sestra, rozvedená,
svobodná matka s nestabilním partnerem), malicherné sesterské hádky,
rodičovské problémy atd. Všechny tyto zkušenosti mají právě i ti, kte í reality
show sledují a vidí to, co se za značkou Kardashian skrývá a co s ní mají
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společné. Následně pak díky produktům značky Kardashian, které si zakoupí,
mohou mít i oni životy jako rodina Kardashian.30
b. Důležitým bodem pro rozší ení povědomí o značce je mít ji neustále na očích.
Pro členy rodiny Kardashian není nic snadnějšího. Pokud to nejsou jejich vlastní
sociální platformy, kde se mohou podle své libosti prezentovat prakticky
kdykoli, jsou tu média, která mají o jejich p íběhy a fotografie veliký zájem. Pro
tenhle způsob fungování v médiích neexistuje nic jako špatná publicita.
Kardashian jsou si vědomy své slávy a prodejnosti. Prakticky využívají jakýkoli
moment ze svého života k publicitě. Popularita tohoto rodinného klanu není ale
už jen tématem pro bulvární média, jejich business model a úspěch značky je
tématem i pro finanční, ekonomická a další odborná média jako je nap . časopis
Forbes, deník New York Times atd. Kritika jejich působení je nedílnou součásti
jejich obrazu, který se v médiích prezentuje, ale také p ináší víc mediální
publicity.31
c. Posledním výrazným aspektem je komunikace s fanoušky. Opět sociální sítě
jsou velice vhodnou platformou pro tuhle interakci, stejně jako setkání
s fanoušky v buticích značky Dash p i zahájení nových kolekcí, na
kosmetických lekcích, které Kim Kardashian po ádá se svým osobním make-up
vizážistou nebo p i cestování, které je důležitou součástí agendy jejich života.

2.2.1 Strategie Kim Kardashian
Podle experta na slavné osobnosti Jeetendra Sehdeva jsou p ílišné odhalovaní ve
smyslu odhalování svého osobního života a autenticita vzájemně propojeny, tyhle
aspekty Kardashian splňuje vědomě dobrovolným žitím svého života p ed celým
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světem.32 Podle něj by se sláva Kardashian dala popsat jako seismický posun způsobu,
jakým jsou myšlenky a ideje chápany. V tomto p ípadě jde o to, co p edstavovala d íve
Kim, a jak jí mix zranitelnosti, narcismu a drzosti vynesl z posměšné reality-show
loutky na obálky významných časopisů.
Sehved osobnost Kardashian neidealizuje a v článku pro Los Angeles Times
uvádí, že Kim je naprosto nedokonalým individuem stejně jako ostatní lidé. I p esto
postavila své bohatství na jedné veliké chybě (zve ejněná video nahrávka), ze které se
stal multi-milionový majetek. Vzala své vnímaní citlivé ženy z p edměstí a svůj
nedostatek vzdělání a p epracovala je do podoby moderního sofistikovaného půvabu.
Autor uvádí až šest principů, které mohou značky použít, aby se pokusily udělat
to samé se změnou vnímaní podobně, jako to praktikuje i Kardashian:
a. P ekvapení: jedinečnost a inovativnost bez výmluv.
b. Vystavení: kurážnost svého p esvědčení.
c. Vedení: stanovení nových forem a vedení lidí za vaší vizí.
d. Chyby: chyby jsou revoluční a p esvědčivé, poznejte svoje.
e. Intimní princip: ne každému sedí to stejné, myšlenky a sdělení by měly být
p izpůsobeny tomu, ke komu mí í.
f. Exekuce: realizace nápadů.

2.3 Podnikání a produkty
2.3.1 Kim Kardashian: Hollywood
Kardashian objevila díru na trhu a tím i nový způsob, jak zprofitovat svou slávu,
na které vydělala ve velkém mě ítku. Sama sebe ztvárnila v mobilní h e Kim
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Kardashian: Hollywood (p íloha 5), ve které hráči vytvá í svou vlastní celebritu, která
se seznámí s postavou Kardashian a tím začne pracovat na své cestě za osobní slávou. 33
Od června roku 2014, kdy byla tato mobilní hra uvedena na trh, byla stažena 45
miliony uživateli a p íjmy z této hry dosáhly 160 milionů dolarů (data z června 2016).
Americké vydání časopisu Forbes odhaduje p íjem pro Kim Kardashian z této hry
v hodnotě 45 milionů dolarů během uvedené doby. Forbes také uvádí, že tento podíl
tvo í 40 % z jejích celkových celoročních p íjmů. 34
„Technologický svět mě začal opravdu zajímat. Uvědomila jsem si, že tohle bude
další kapitola mé kariéry a tohle je to, na co se chci zamě it,“ vysvětlila důvod pro
vznik své mobilní hry Kim Kardashian v rozhovoru pro časopis Forbes 35 (p íloha 6).
Úspěch tohoto nápadu inspiroval další slavné osobnosti k realizovaní podobné
hry ve svých vlastních verzích. Mezi populární celebrity, které p edstavily svou mobilní
hru u stejné developerské firmy Glu, pat í i Ellen DeGeneres (americká bavička a
moderátorka) nebo Katy Perry (americká zpěvačka). Hra Kim Kardashian ale zůstává na
prvním místě v žeb íčku nejvýdělečnějších her slavných osobností. Forbes uvádí, že ani
popularita zpěvačky Katy Perry (dohromady p es 210 milionů sledujících na sociálních
sítích) nezajistila zdaleka takový úspěch její h e, kterou si stáhli v porovnání velice
nízký počet 1,3 milionů uživatelů.
Úspěch hry Kim Kardashian: Hollywood spočívá nejen v popularitě hlavní
postavy této virtuální reality, ale i důraz na provedení celého konceptu. Každý další
vyskytující se postava ve h e je reálná bytost ze života Kardashian – její rodinní
p íslušníci i p átelé. Každý outfit, který postava Kardashian nosí ve h e, byl na ní viděn
i v reálu. Do hry jsou taktéž aplikovány i detaily jako jsou její make-up, šperky nebo
styl účesu. Aby byla hra více synchronizována s realitou, postava ve h e se objevuje
nap . na dovolené v Mexiku ve stejný den jako reálná Kardashian.
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2.3.2 Kimoji
Podobně jako u mobilní hry, i v tomto technologickém produktu využila Kim
Kardashian své podoby v různých alternacích a vytvo ila aplikaci zvanou Kimoji
(p íloha 7).
Tato aplikace nabízí mobilním uživatelům 250 mutací klasických emotikonů
v podobě různých expresí obličeje Kim Kardashian, také její gesta a další doplňky.
Cena aplikace stojí v p epočtu 50 Kč a je dostupná pro iOS i Android uživatele. Dají se
použít pro komunikaci v aplikacích WhatsApp a Facebook Messenger.36
Během prvního týdne od uvedení na trh se stala Kimoji aplikace
nejstahovanějším produktem v App storu (oficiální obchod s aplikacemi pro Apple
produkty) ve Spojených státech amerických a ve Velké Británii. Podle dostupných
údajů dosahoval počet stažení této aplikace v okamžiku spuštění prodeje ř000 na
každou milisekundu.

37

Stejně jako u mobilní hry, i koncept personalizovaných

emotikonů se snažili napodobit ostatní celebrity, nap . Hudamoji navržené Hudou
Kattan (úspěšná make-up vizážistka) nebo Justmoji od Justina Biebera (americký
popový zpěvák).
Nejnovější verze ze 4. dubna 2017 nabízí také doplňkové zboží, které obsahuje
nap . nafukovací lehátko v grafickém provedení jednoho z emotikonů, módní oděvy se
stejnou tematikou a další běžné doplňky, které jsou dostupné na oficiálních stránkách
www.kimoji.com. Kardashian často propaguje své produkty na svých sociálních sítích
(p íloha Ř).

2.3.3 Kim Kardashian app
Kim Kardashian West (KKW) je název placené aplikace (v p epočtu ř0
Kč/měsíc), která nabízí exkluzivní záběry z osobního života Kardashian (p íloha ř).
Tato

36

aplikace

v anglickém

jazyce

je

p ístupná

jak

počítačově

Kim Kardashian emoji app tops Apple charts despite low ratings. The Guardian [online]. 2015 [cit. 2017-05-16]. Dostupné z:

https://www.theguardian.com/technology/2015/dec/23/kim-kardashian-emoji-app-kimoji-apple
37

Apple App Store Temporarily Crashes After Kim Kardashian Releases New 'Kimoji' App. Forbes [online]. 2015 [cit. 2017-05-

16]. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/seamuskirst/2015/12/21/apple-app-store-temporarily-crashes-after-kim-kardashianreleases-new-kimoji-app/#33e491dd4229

20
(www.kimkardashianwest.com), tak mobilně pro operační systémy Android i iOS.
Obsah je rozdělen do pěti různých částí: favs (oblíbené), vibes (outfity), bts (záběry
z p íprav na eventy atd.), beauty (tipy na make-up, doporučení produktů, vlasový styling
atd.) a poslední gifs (animované fotografie).
Tento produkt zdaleka nepat í mezi hlavní výdělečnou aktivitu Kim Kardashian.
Z pohledu strategické analýzy jde spíše o upevňování vztahů s nejvěrnějšími fanoušky,
kte í jsou ochotni si p iplatit za fotografie, které nejsou sdíleny na osobních sociálních
profilech Kardashian. Jde o naplňování očekávání, které je součástí budování značky
(viz kapitola 1). Od značky Kardashian jako osoby se očekává sdílení podrobností
z osobního života.

2.3.4 Kniha Selfish
V květnu roku 2015 vydala Kim Kardashian knihu s názvem Selfish (p íloha 10),
jejíž obsah tvo í dosud nepublikované fotografie (včetně těch, na kterých odhaluje své
tělo) typu, který je známý pod pojmem selfie. Kniha, dostupná pouze v angličtině,
obsahuje též komentá e k fotografiím vypovídající o tom, za jakých okolnosti dané
snímky vznikly. Publikaci vydalo nakladatelství Universe Publishing, obsahuje 448
stránek. Kniha se dá po ídit i u českých prodejců v ceně pohybující se okolo 500 Kč.
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2.4 Fenomén na sociálních sítích
Díky speciální interaktivní charakteristice se ze sociálních sítí staly populární a
účinné nástroje pro marketing. Sociální sítě jako Facebook, Twitter a Instagram mají
více jak miliardu uživatelů a jejich počet stále narůstá. I p es velice efektivní
marketingový nástroj, sociální sítě mají velký dopad i na společnost a její novodobou
podobu. Jejich používání má i jiné funkce, které jsou relevantní a vysvětlují smysl právě
takovéto interakce: „Používáme média, abychom organizovali sociální svět:
koordinovali společnosti, vzájemně komunikovali, budovali společenství, vytvá eli a
udržovali důvěru, zprost edkovávali a legitimizovali myšlenky, lidi a hodnoty.
Používáme média, abychom vytvá eli a udržovali sociální instituce a způsob života.“38
Podobně jako média i sociální sítě vytvá í pomocí svého obsahu konkrétní
podobu o produktech i lidech, budují jejich image a ovlivňují vnímaní ve ejnosti. Pro
slavné osobnosti vznikla s p íchodem sociálních médií bezplatná platforma, kde si
mohou sami určovat obsah, komunikovat s fanoušky a vytvá et svůj vlastní mediální
obsah. “Poprvé v ďjinách technické prostředky, tzv. média, utváří model hrdiny,
přesňji model osobnosti, která má být napodobována a následována, vytváří “vzorec”,
který láká tím, že nabízí na jedné straň laciné a nenárǒné rozptýlení a na druhé straň
model chování, který nabádá k nápodob̌, ǎkoliv je v̌tšinou reálň nedostupný. Onen
model reprezentují dnes tzv. celebrity.”39
Ačkoliv všechna tato média poskytují možnost skrývat určité informace, jsou
p ece jenom nastaveny tak, aby umožnily zapůsobit na okolí, vytvá et iluzi osobní
značky. “Prodej” osobního života se stává součástí budování vlastní identity, která se
lehce p izpůsobí aktuálním trendům a konkrétním požadavkům společnosti. Inspirací se
p i takovémto postupu stávají práv slavné osobnosti jako je Kim Kardashian, která své
účty používá hlavn k zobrazení a zve ejňování svého soukromého života. Sociální sít
tak prom nily vnímání soukromého života, který se stal dostupným a otev eným.
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Kim Kardashian pat í rozhodně mezi nejsledovanější celebrity na světě.
Momentálně se nachází na 13. místě nejsledovanějších profilů na Twitteru (p íloha 14)
s více jak 50 miliony sledujícími.40 Na Instagramu je to 5. p íčka s témě Řř miliony
sledujícími.41 Na nejpopulárnější síti Facebook (p íloha 13) má fanouškovská stránka
Kardashian, nikoliv osobní profil jak na ostatních sociálních sítí, 30 milionů fanoušků.
Všechny tyto platformy užívá témě denně, používá své jméno Kim Kardashian
jako názvy účtu, všude ale uvádí i celé jméno včetně p íjmení svého manžela.
Pravidelně na svých sociálních sítích promuje své produkty (p íloha 11), a i zboží jiných
značek (p íloha 12). Za fotografie promující výrobek jiné značky na jejím osobním
instagramovém účtu si firma zaplatí minimálně 500 tisíc dolarů (v p epočtu kolem 12
mil. korun), tyto p íspěvky jsou označeny jako #ad (advertisement).42
Sociální média jako součást širší sítě masmedií mají značný vliv na společnost.
Média mají všeobecně za cíl reflektovat to, co je pro nás opravdu důležité – události,
chování, identita a sociální vztahy. Proto je za relevantnější považován způsob, jakým
jsou sledována než to, jak jsou vedena.43
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3 Symbol v kultuře
3.1 Mainstreamová kultura
Více než kdykoliv p edtím jsou média a komunikace centrem každodenního
života. Lidé jsou permanentn

obklopeni ve svých soukromých i ve ve ejných

prostorech vizuály i texty v podob televize, internetových serverů, časopisů, mobilních
aplikací, hudby nebo sociálních sítí. Média jsou zdrojem zábavy, umožňují vytvá et
vazbu a jsou také zdrojem formování identity a imaginace.44
Kultura jako taková reprezentuje nehmatatelné rysy jako je individuální styl
života i styl specifický pro společnost, její hodnoty, významy, identity, tradice, normy,
chování i způsob vnímání sv ta. Praktikování kreativních, um leckých a intelektuálních
projevů v jakékoli společnosti obsahuje produkci i konzumaci um ní, literatury nebo
televizních programů v podob uctívání. Všechny tyhle aspekty jsou nedílnou součástí
konkrétní společnosti.
Masová kultura je všudyp ítomná a produkty této kultury jsou součástí
každodenního života. To, co se všeobecn nazývá hlavním proudem v kultu e je spíše
považováno za zdroj zábavy. “Masová spolěnost naproti tomu kulturu nechce, chce
zábavu, a zboží zábavným pr̊myslem nabízené tato spolěnost opravdu spotřebovává
jako všechno konzumní zboží.” 45
Pokud si lidská bytost vytvo ila ze svého života, jména a vystupování svou
osobní značku, vytvo ila tím um le vykonstruovaný produkt sama ze sebe, který se tak
stal konzumním zbožím určeným ke spot eb , což je práv

i p ípad Kardashian.

“D̊ležitý je rovňž d̊raz na kontrast mezi veřejným a soukromým životem.” 46
Hranice mezi ve ejným a soukromým životem je v důsledku vlivu médií a
sociálních sítí často jen pomyslná. Prezentace soukromého života se stala součástí toho
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ve ejného. Individuální život, který by m l být spíše soukromý a chrán ný, je základem
pro p ijetí do společnosti, a v důsledku toho musí být i do jisté míry ve ejný.
Kim Kardashian se stala součástí zábavního průmyslu v moment , kdy byla od
začátku své kariéry součástí vlastní reality show. V tomto způsobu propagování své
vlastní osoby pokračuje dodnes díky sociálním sítím, ale její působení p esahuje i tyto
platformy. Jako součástí popové kultury je možné ji spat it v hudebních klipech jak
svého manžela Westa, tak i jiných hudebních celebrit jako je nap . britská zp vačka
Fergie. Tento explicitní videoklip s názvem M.I.L.F. $ z roku 2016 Ěp íloha 15ě, má na
oficiálním Youtube kanálu zp vačky p es 170 milionu shlédnutí. Mimo Kim
Kardashian se ve videoklipu objevují i jiné slavné ženy.
Kim Kardashian bývá častým hostem v amerických zábavních televizních
po adech, které jsou jak prostorem pro propagaci sebe sama, tak i pro aktivit s ní
spojených. Mezi tyto po ady známé jako talk show pat í populární The Ellen DeGeneres
Show Ěp íloha 16ě nebo Jimmy Kimmel Live Ěp íloha 17ě. Jelikož je osobní život
Kardashian součástí její ve ejné image a vystupování, jsou rozhovory o jejím
soukromém život nedílnou součástí t chto televizních výstupů.
To, co je v Americe považováno za kultovní, je založeno na pozitivních
principech jako je láska, humor a charisma. S rozší ením masmediálních komunikačních
kanálů a neustále se rozvíjející a m nící se popkultu e se zásadn m ní význam slova
kultovní. To, co d íve bylo reprezentováno n čím, co se lehce nebo úpln vychylovalo
od hlavního proudu, bylo považováno za kultovní. Dnes se tato hranice smývá a za
kultovní symboly jsou považovány práv mainstreamové značky a produkty Ěnap .
Apple).47
Další velkou zm nu v popkultu e se díky op t sociálním sítím stává poprvé
v historii snadná dostupnost a prakticky neexistující kontrola nad ší eným obsahem.
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Krása a význam populární kultury spočívá v možnosti lidí, aby sami objevovaly ideje,
témata a osobnosti, které osloví a ovlivní práv je samotné. 48
V roce 2015 se Kim Kardashian stala nejvyhledávan jším člov kem na
stránkách Google v 26 státech na sv t , celosv tov se v žeb íčku umístila na druhém
míst .49 Produkty a lidi reprezentující popovou kulturu nesou s sebou riziko t žko
rozpoznatelných faktů, fikcí, dezinformací, iluzí a pomluv, které udržují senzaci a
dychtivost po nových informacích, které prohloubí obsesi kolem zvoleného objektu
zájmu. Neexistuje ani konkrétní bod, který by definoval p elom z pouhého zájmu o
člov ka nebo produkt Ěfilm, kniha atd.ě na posedlost takovým objektem. ̌lov k má
v moci díky všudyp ítomným technologiím vybudovat si publikum o milionech
sledujících nebo fanoušků a vytvo it tak ze sebe kultovní pojem.
Média jsou samoz ejmou součástí širšího sociálního a kulturního prost edí, kde
dochází k rozd lení rolí, moci, bohatství i vlivu, kde hrají roli sociální struktury,
instituce, společenská t ída, pohlaví, etnický původ, prvky identity, ideje a jejich
chápání.50

3.2 Symbol krásy
Definice krásy se vymyká jakékoliv jiné objektivní teorii jevů ve společnosti.
Jedním z t ch, kte í se o definici relativního pojmu krásy pokusili, je italský filozof
Umberto Eco, který popisuje krásu jako n co dobrého.51 To, co krásu odlišuje od
ostatních dobrých jevů je to, že vlastnost krásy zůstává pro daný objekt, i když ho není
možné vlastnit, ale jen obdivovat s odstupem. „Krásné je ňco, co by nás poťšilo,
kdyby to bylo naše, ale z̊stane krásným i tehdy, když patří ňkomu jinému.“ 52 Vnímání
krásy se v historii m nilo a neustále m ní se závislostí na společnosti, kultu e a daném
čase i míst .
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Na ženské t lo jako symbol krásy může být nahlíženo z více úhlů pohledu, od
významu určitých od vů, které t lo pokrývají Ěnap . bílá barva šatů jako symbol
nevinnostiě, až po samotný tvar t la Ěnap . V stonická Venuše, která svými boky
symbolizovala plodnost). Nicmén t lo může nést i symbol média, které spojuje člov ka
s okolním sv tem a člov k má možnost komunikovat prost ednictvím svého t la.
Ve dvacátém století prošel ženský symbol krásy v západní společnosti velkými
zm nami, kde si tém

každý typ figury prošel fází slávy, jak popisuje Umberto Eco

v Ďjinách krásy: „Masmédia využívají ikonografii 19. století, pohádkový realismus,
junonskou kyprost Mae Westové i krásu hubených modelek, ̌ernošskou krásu Naomi
Cambellové i anglosaskou krásu Kate Mossové(...).“ 53
Idol krásy se samoz ejm vyvíjel a formoval podle společenských norem a
pravidel, revoluce ale nastala až ve 20. století, kdy začalo v západní společnosti
docházet k ve ejnému odhalování části t l a jejich komercializaci.54
Kim Kardashian radikáln zm nila notorické uznávání štíhlých t l v západní
kultu e, které započalo v 60. letech minulého století popularizací modelky Twiggy,
která reprezentovala drobné, štíhlé t lo bez k ivek. Mimo svou štíhlost m la Twiggy i
krátké blond vlasy, modré oči a bledou pleť. Takový t lesný symbol krásy byl
dominantní i pro současné století. Kardashian je považována za počátek zlomového
znovu objeveného vnímání idolu krásy tak, jak byl pro západní společnost po staletí
zapomenutý.55 P edn tu je její etnický původ, který dává možnost v rámci prosazování
multikulturalismu uznat i jiný typ krásy než ten euro-centrický (typ krásy velice
podobný modelce Twiggyě. Kim Kardashian je sn dá žena menší postavy Ě160 cmě,
kyprých tvarů a do jisté doby i výrazných obličejových rysů po svém arménském otci.
Existuje ale razantní rozdíl mezi podobou Kim Kardashian na počátku její slávy a její
současnou vizáží Ěp íloha 1Řě. Práv její současná podoba je ta, která je považována za
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idol krásy i p esto, že k této podob dosp la díky údajným chirurgickým zákrokům,
které jsou ale z její strany popírány.56 Paradoxním a kontroverzním se tedy stává fakt, že
Kardashian je sice žena, která se svou podobou doposud vymykala obecn p ijatým
trendům v kráse, ale díky své postupné p em n se stala um le vytvo enou ikonou,
která se ve své podob

p izpůsobila západní kultu e. Krom

obličejových úprav

Kardashian údajn podstoupila i plastickou operaci svého pozadí, p i kterém si nechala
tuto část t la um le zv tšit. I tento výrok ale Kardashian vyvrací Ěp íloha 25ě.
Pokud se Kim Kardashian pod nátlakem své vlastní slávy, která se v době
vysílání reality show Keeping up with the Kardashian mnohonásobně rozší ila, rozhodla
podstoupit tyto zákroky pro lepší p ijetí ve společnosti a pro reprezentativnější vzhled
v médiích, udělala tak pravděpodobně pro vznik nové image.
„Exploze celebrity culture v této rané fázi dvacátého prvního století, jak se
obecně tvrdí, je úzce provázána s rozší ením nových technologií umožňujících, aby se
soukromý život stal ve ejnou podívanou. Za těchto podmínek dalo ší ení nových
technologií – od DVD p ehrávačů a satelitních televizí po mobilní telefony a
videokamery – divákům nebývalé možnosti z těsné blízkosti sledovat a dopodrobna
zkoumat své oblíbené slavné osobnosti. V důsledku toho, jak mediální technologie stále
více a více proniká do struktury každodenního života, začaly celebrity na změnu
reagovat průběžným vylepšováním a proměňováním svého vzhledu, transformováním
své image a zejména vyhledáváním plastické chirurgie.“57
V minulém roce byla Kim Kardashian na druhé p íčce v žeb íčku nejkrásn jších
žen na sv t podle v dců, kte í zkoumali hlavn symetrii obličeje.58 Kardashian, která
se ve ejn hlásí ke svému arménskému původu, je považována za p íčinu výsledku
průzkumu ve ejného mín ní 44 000 mužů ve Spojených státech amerických z roku
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2015, kde byly ženy arménské národnosti zvoleny jako nejvíce sexy.59

3.2.1 Veřejná sexualita
Vystavovat ve ejn své t lo na sociálních sítích je jedna z nejsnadn jších taktik
k získání pozornosti. Tuhle taktiku Kardashian často využívala a vždy byla kvůli tomu
terčem kritiky a obzvlášt po tom, co se z ní stala matka a manželka.60
“Ve fenomenologické sociologii je tento problém pojímán jako vztah mezi
sociálň přiďlenou identitou a individuální identitou.”

61

Osobní identita je p irozená

člov ku v určitých životních situacích, ve kterých komunikuje se svými bližními v
bezprost ední blízkosti. Naproti tomu typ identity je neosobní aspekt spojený se sociální
identitou nebo taky sociální rolí. Lidské jednání je determinováno všemi rolemi, které
lidé v konkrétním okamžiku hrají. “Mají přitom úmysl ovliv̌ovat obraz, který o nich
druzí mají, a vynutit si požadované reakce.” 62 S touto sociální rolí je i spojen tlak okolí,
který očekává určitý typ chování.
V p ípad , že soukromý život je určen ve ejnosti, se ze st etnutí osobní identity a
jejího typu identity může stát konflikt. Pokud osobnost Kim Kardashian je v
soukromém život manželkou i matkou, a zároveň celebritou, očekává se od její ve ejné
reprezentace jistý obsah a styl. Slavná osobnost má podle ve ejnosti už definovaný
charakter a reputaci. 63 V p ípad Kardashian jde p edevším o její sexuální historii a dva
rozvody, které jsou v kontrastu s její současnou životní realitou matky dvou d tí a
manželky kontroverzního amerického rappera Kanye Westa.
To, co se neočekává od její osobnosti jako matky a manželky, je prezentace její
sexuality nebo nahoty Ěp íloha 1řě ve stylu typickém pro její sociální komunikaci na
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stejné platform

jako prezentace jejího rodinného života Ěp íloha 20ě. Nahota

společensky slavn jší ženy je zdaleka mén pobu ující než nahota b žného člov ka.
Sexualita má odjakživa funkci zaujmout a prodat. To ale neznamená, že konflikt mezi
nahotou a morální kritikou nezaniká. 64
Svobodné vyjad ování sexuality by podle Kardashian nemělo být podnětem ke
kritice její osobnosti jako vzoru nebo matky. V reakci na kritiku uvedla na svých
webových stránkách vyjád ení: „Neberu drogy, málokdy piji, nikdy jsem nespáchala
zlǒin, a přesto jsem špatným vzorem, protože jsem pyšná na své ťlo?“ 65
V současné kultu e, kdy je sexualita součástí ve ejné sféry, je podle
Lipotevského na tento jev nahlíženo jako na svobodný projev daného životního stylu:
„Móda je naším zákonem, nebǒ celá naše kultura posvěcuje novum a ustavuje
důstojnost p ítomnosti – nejenom v technice, umění či vědě, ale i v samotném způsobu
života, hnaném hédonistickými hodnotami. Uznává se legitimita blahobytu a
materiálních slastí, p ipouští se svobodná sexualita bez pocitu provinění, zaznívají
výzvy k vyšší kvalitě života, k uspokojování osobních tužeb, k „vyžití se“: hédonistická
kultura jedince orientuje k existenciální p ítomnosti, vyhrocuje fenomény momentálního
nadšení a úsilí o individuální spásu v novinkách, braných jako podněty a vybízení k
bohatému a završenému životu.“66
Celia Lury ve své knize Consumer culture uvádí, že ženské t lo je často
v konzumní kultu e vnímáno jako objekt. Ženské t lo prochází tzv. objektivizací pod
vlivem mužského pohledu Ěmale gaze), kdy na rozdíl od muže, který je souzen podle
svých činů, žena je hodnocena na základ svého vzez ení.67 Podle této teorie tedy p i
spat ení fotografie nahé ženy není důležité, co ji k tomu vedlo, ale to, jak se toto t lo
bude líbit. Lury také zmiňuje: „Ženy, které jsou v zásaď zapojeny do rozvoje
spotřebitelské kultury, nebyly schopny být aktivním ú̌astníkem rozvoje. Pokud je ženám
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odepřena možnost vlastnictví sebe sama a nejsou schopny praktikovat vlastnictví svého
ťla, nemohou získat žádný jiný druh kulturního kapitálu.“68
V otázce zve ejňování nahého t la p ichází v úvahu i vliv pozitivního vnímaní
nejen ženského t la, které je často objektivizováno, ale i prosazování p ijetí zdravého
životní stylu, jehož následek nemusí být nutn t lo profesionální modelky s extrémn
štíhlými proporcemi.
Ve výše zmín ném vyjád ení Kim Kardashian také zazn lo: „Jsem posilňna
svým ťlem i svou sexualitou. Jsem posilňna tím, že se ve své k̊ži cítím pohodlň. Jsem
posilňna tím, že ukazuji sv̌tu své chyby a nebojím se toho, co se o m̌ bude říkat. A já
doufám, že díky této platform̌, kterou jsem získala, mohu podpořit stejný pocit posílení
u dívek a žen po celém sv̌ť.“ Kardashian se vícekrát ohrazovala vůči kritice svého
zevn jšku. Ve ejn

se vyhradila prohlášením, že není dokonalá a že se odmítá

p izpůsobovat štíhlým standardům společnosti.69

3.2.2 Snaha o napodobování
V důsledku své slávy i ve ejného uznání za svůj vzhled se v některých ženách
objevila touha vypadat stejně jako jejich idol krásy. Díky chirurgickým zákrokům je
takové napodobování možné a v praxi reálné.
„Celebritami inspirovaná sebetransformace je kondenzací toho, co mnozí dnes
zažívají a definují jako fluidní, tekutý, kapalný život. Nové společenské paradigma
možnosti instantního „sebe-p etvo ení“ takové smýšlení podporuje a živým důkazem o
těchto zásadních změnách mezi sebou a společností jsou možnosti, které nám byly
otev eny chirurgickou kulturou vedenou právě celebritami.“ 70
Mezi nejznámější osoby, které se díky transformaci podobají Kim Kardashian,
pat í nap . Kamila Osman, Jelena Peric, Sonia Ali a Amra Olević (p ílohy 21 a 22).
Všechny tyto ženy jsou díky své podobě se slavnou osobností populární na sociálních
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sítích, kde se jejich sledovanost pohybuje v rozmezí od 400 tisíc sledujících (Kamila
Osman) až po více jak 5 milionů (Amra Olević).
Anthony Elliott se vyjad uje o liberálním individualismu, když popisuje
plastickou chirurgii jako součást konzumního kapitalismu: „Plastická chirurgie náleží
do kulturního prost edí pozdní modernity: konzumní kapitalismus, technologický rozvoj,
liberální individualismus a víra v p eměnitelnost lidského těla. V této souvislosti se
plastická operace může jevit jako p ijatelný prost edek ke změně či vylepšení podoby
lidského těla.“71
V článku Los Angeles Times pojednávajícím o rostoucím boomu plastických
zákroků u mladých lidí autorka Rachel Strugatz uvádí, že podle známého plastického
chirurga Dr. Simona Ouriana, kterého Kim Kardashian často navštěvuje a své návštěvy
dokumentuje na svých sociálních sítích Snapchat a Instgram (Kardashian prezentuje své
nechirurgické zákroky), jsou sestry Kardashian největší ovlivňující silou na sociálních
sítích. 72
Ve stejném článku doktor Jean-Louis Sebagh zmiňuje, že se momentáln
společnost nachází v é e narcsimu, která je p ímým důsledkem vlivu sociálních sítí,
mobilních aplikací s možností úprav obličeje ĚSnapchat, Facetuneě. Také upozorňuje na
fenomén celebrit, které jsou katalyzátorem procedur u pacientů mladších, než jsou
samotné slavné osobnosti.

3.3 Módní ikona
P ítomnost Kim Kardashian není limitovaná jen na online platformách a
sociálních sítích, její popularita ovlivňuje i některé kulturní aspekty a jedním z nich je i
vnímaní módy. Díky vlivu, kterým se slavným osobnostem dostává skrz vysoké počty
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fanoušků a sledujících na sociálních sítích, se dnes z lidí stávají ikony udávající trend ve
společnosti a kultu e, a mezi tyto se Kardashian rozhodně dá za adit.
Lipovetsky ve své knize

íje pomíjivosti vysvětluje, že slavné osobnosti jsou

magické postavy, se kterými se ve ejnost dokáže ztotožnit i p esto, že se vymykají
všemu běžnému: „Stejně jako móda, i hvězda je umělou konstrukcí – a pokud móda
p edstavuje estetizaci oděvu, pak systém hvězd p ichází s estetizací herce, jeho tvá e a
celé jeho identity.“ 73
Podobného názoru je i anglický marketingový expert Hamish Pringle, který
v knize Celebrity sells uvádí, že „po mnoho století lidé žili v kulturách, kde vzhled byl
do značné míry dominován oblečením a kde relativní p itažlivost nebo vnímaný stav ve
společnosti je určován tím, co si vybíráme nebo máme právo nosit na základě hodnosti
nebo bohatství.“74
Účast Kardashian na mezinárodních módních týdnech známých v hlavních
evropských metropolích je zásadní pro tvorbu takové identity. Módní návrhá i pat í
mezi její blízké p átele, kte í se starají o oděvy šité na míru. Svatební šaty nebo šaty
určené na červený koberec nejsou výjimkou. Kreativní editel francouzského módního
domu Givenchy Riccardo Tisci navrhnul svatební róbu pro její svatbu s Kanye Westem
(p íloha 23).
Relevance slávy Kardashian dokazuje fakt, že se během posledních několika let
dostala na titulní stránky nejprodávanějších módních a lifestylových magazínů na světě
– Vogue, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan atd. (p ílohy 24 až 2Ř). Jak uvádí Pringle,
v procesu vytvá ení ikonických postav, existuje často komplexní vztah mezi slavnými
návrhá i, modelkami a stylisty celebrit, kte í jsou součástí těchto p edních magazínů
jako je Vogue, kte é k tomuto výjimečnému procesu pat í.75 Dubnová obálka
amerického Vogue z roku 2014 vzbudila vlnu kritiky kvůli obsazení právě Kim
Kardashian a jejího manžela. Vogue je považován za jeden z nejvýznamnějších módních
titulů primárně obsazován modelkami na titulních stranách, populární osobnosti na
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obálce však nejsou výjimkou, ale právě obálka s Kim Kardashian musela být
šéfredaktorkou ospravedlněna: „Vnímám roli Vogue jako reflektování toho, co se děje
v kultu e.“76
editel francouzského módního domu Chanel Karl Lagerfeld se o Kim
Kardashian vyjád il jako o ikoně: „P ínos Kim pro krásu a módu je to, co z ní udělalo
ikonu.“77 Kim Kardashian se v roce 2016 stala součástí podzimní kampaně
francouzského módního domu Balmain (p íloha 29), jehož kreativním editelem je
Olivier Rousteing, se kterým Kardashian úzce spolupracuje.
Manžel Kanye West k p íležitosti této kampaně vydal i hudební videoklip ke své
písni Wolves, která byla zve ejněna na jeho oficiálním Youtube kanále. V tomto videu
účinkují kromě profesionálních modelek i právě Kardashian a West. Steven Klein,
pat ící mezi nejuznávanější módní fotografy, tento videoklip režíroval (p íloha 30).

3.4 Diskutabilní součást arménské kultury
V roce 2015 se Kim Kardashian spolu s dalšími členy své rodiny poprvé vydala
na návšt vu Arménie, zem původu svého otce. Tento osm dnů dlouhý rodinný výlet
byl zdokumentován a odvysílán v po adu Keeping up with the Kardashians v 10. sérii
jako 14. díl, který nesl název „Mother Armenia“.
V Arménii byla rodina Kardashianových p ivítána státními zástupci zem a
velkým počtem fanoušků. Cílem této návšt vy bylo poznání arménské kultury a
návšt va památek včetn

jerevanského memoriálu v novaným ob tem arménské

genocidy Ěp íloha 32ě.
Kardashian na svých webových stránkách uvedla, jaké m la dojmy z p ivítaní
tehdejším arménským premiérem Ěp íloha 31ě: “Bylo nám ctí setkat se s premiérem
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Arménie Hovikem Abrahamyanem, který vyjádřil, jak pyšní (Arméni) jsou, že jsme hrdé
Arménky a že jsme nezapomňli na své kořeny.“ 78
Jak uvádí autorka Meline Toumani (arménsko-amerického původuě v článku „We
Armenians Shouldn’t Let Genocide Define Us“ publikovaným na stránkách deníku New
York Times, Arméni nebyli vždy fanoušci osobnosti Kardashian.79 V článku Toumani
zmiňuje, že důvodem pro tento fakt je, že Arménie je konzervativní k esťanský národ,
kde pov st Kim Kardashian je považována za skandální. Žena, která je známá pro svou
sexuální nahrávku, nem la doposud místo jako reprezentant Arménie nebo jako hrdinka
arménské diaspory, dokud se nezačala ve ejn vyjad ovat k arménské genocid .
Kardashian na svých sociálních sítích i webových stránkách p ipomíná výročí
arménské genocidy Ěp íloha 33ě, čímž si práv získala v tšinovou arménskou společnost
na svou stranu. Genocida, kterou se na Arménech dopustila Osmanská íše, které byla
Arménie součástí, se odehrála v letech 1ř15 až 1ř1Ř, zahynulo b hem ní p ibližn 1,5
milionů Arménů, mezi ob tmi byli také ekové a Asy ané. 80 Dodnes zůstává genocida
velice citlivým tématem pro Arménii i arménskou diasporu.
Kim Kardashian se o svém původu vyjad uje s pýchou, což je důvod, proč tolik
Arménů vítá její slávu, která je nyní spojována i s Arménií. Ačkoliv sama neovládá
arménský jazyk, považuje svůj původ za důležitý. „Byla to tak velká soǔást našeho
života: jedli jsme arménské jídlo, poslouchali jsme příb̌hy. M̊j otec byl opravdu přímý
ohledň naší historie. Bylo nám řěeno, že když se hodň Armén̊ přesťhovalo, zbavili
se koncovky -ian ve svých příjmeních z obavy, že budou zabiti. ”Cokoliv uďláte
ďv̌ata, nikdy nezm̌̌te svá příjmení, je to Kardashian," řekl. Byl velmi d̊razný a
chťl, abychom nikdy nezapomňly, odkud pocházíme.”81
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Paul Hodkins v knize Media, culture and society eší problematiku reprezentace
menšin v médiích a uvádí, že „dnes sociální média jako Facebook a Twitter jsou
mnohem efektivňjší a flexibilňjší prostředky k posílení nadnárodního osobního
spolěenského života.“82 Tato myšlenka se dá chápat nejen jako v kontextu vzájemné
komunikace p íslušníků určité národní skupiny na t chto sítích, ale i v kontextu vlivu,
který může mít sdílení konkrétního obsahu týkajícího se určité menšiny na tak globáln
populárním profilu jako je práv profil Kim Kardashian.
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Závěr
John B. Thompson v knize Média a modernita uvádí, že „musíme přijmout
představu, že užívání komunikǎních médií v sob̌ obsahuje i vytváření nových forem
jednání a interakce ve spolěnosti, nových spolěenských vztah̊ a nových zp̊sob̊, jak
se k sob̌ jednotlivci navzájem vztahují.“83 Tato bakalá ská práce popsala, že tomu tak
opravdu je. Síla sociálních sítí jako součást masmédií je nepopiratelná. Lidem jako je
Kim Kardashian, kterým se dostane velkého prostoru na takových platformách v podob
milionů fanoušků a sledujících, se automaticky p id luje veliký vliv ve společnosti a
v kultu e.
Celebrity byly odjakživa součástí efektivního marketingu. Kardashian pro své
produkty nepoužívá jiný propagační prostor, než jsou její vlastní sociální profily. Jejich
síla a cena jsou natolik velké, že vedlejší marketingové aktivity by nem ly smysl.
Platformy sociálních sítí se tak ukázaly být jako velice účinné nástroje marketingové
komunikace jak pro propagaci produktů, tak i pro osobu Kardashian samotnou. Kim
Kardashian se v kultu e celebrit vyjímá tím, že nedisponuje žádným konkrétním
talentem. Stala se profesionální celebritou tak, že zp ístupnila svůj život široké
ve ejnosti v reality show Keeping up with the Kardashians. Aby zachovala a posilnila
tuhle strategii, pokračuje v odhalování svého rodinného a soukromého života na
sociálních sítích. Díky tomuto vytvo ila v USA fenomén, který je novinkou pro
novodobou kulturu. Aspekty tohoto jevu se mnozí snaží napodobit tak, aby dosáhli
podobného cíle: prodeje sebe sama na sociálních sítích. Socio-psychologické dopady
takového chování jsou p edm tem bádání nejen pro současné sociology a marketéry.
Tyhle jevy siln ovlivňují celou společnost a její podobu, proto by téma vlivu sociálních
sítí na život jedince m lo nadále být analyzováno odborníky. I p esto, že může být Kim
Kardashian považována za nerelevantní tím, co p ináší společnosti a kultu e, dopad,
který na podobu nejen konzumní společnosti má, by nem l být bagatelizován nebo
popírán kvůli původu (uniklá sexuální nahrávka) a povaze slávy Kim Kardashian.
Existují další aspekty, kterých by se analýza jejího vlivu mohla zabývat a
samoz ejm existuje i prostor pro hlubší popis kulturních jevů, které jsem ve své práci
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zmínila. Základem ale zůstává osobnost Kim Kardashian a strategie prodeje života jako
konzumního zboží, kterou jsem se snažila v této práci zachytit.
Na záv r bych jako Arménka ráda poukázala na fakt, že Kim Kardashian není
považována širší arménskou ve ejností za Arménku kvůli svému chování, vyjad ování,
neznalosti kultury i jazyka. To ale samoz ejm neznamená popírání jejího arménského
původu, o kterém se pyšn vyjad uje. I p esto, že se Kardashian snaží o medializaci
tématu arménské genocidy, je tato snaha praktikována pouze a jen skrze její sociální
sít , což je pro tak historicky důležitý jev nedostačující. Pro Armény a arménskou
kulturu má mnohem v tší cenu zachování k esťanské společnosti a konzervativních
hodnot, které Kardashian nereprezentuje než propagace atraktivity arménských žen na
základ jejího um le upraveného vzhledu.
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Summary
The bachelor thesis Kim Kardashian: marketing phenomenon and cultural
symbol analysed the phenomenon of Kim Kardashian persona and her impact on today’s
popular culture.
As I wrote in the introduction to my work, Kim Kardashian sure enough uses her
own private life and her body to promote her own brand and products. The elements of
her personality as her artificially acquired appearance have become the ultimate goal for
a generation which practically has grown up on social networks. Kardashian influenced
the way society perceives celebrities, she changed the perception of standardized
eurocentric beauty.
To summarize, Kardashian being one of the most followed person on social
media, she made her way from showbusiness to actual business earning million dollars
using her fame. Her popularity showed to be a great tool for becoming world leader and
influencer in our society.
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