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Anotace
Bakalářská práce Mediální obraz kapely Tři sestry od vzniku po současnost
představuje, jakým způsobem bylo o kapele v celé její historii informováno ve stěžejních
médiích, a to jak masových a hudebních, tak v internetových, tištěných a audiovizuálních.
Konkrétně jsem média vybíral tak, aby každé z nich spadalo do určité kategorie a mohlo
tak dojít k vzájemnému porovnání mediálního obrazu v různých typech médií. Šlo o média
MF DNES (tištěné masové), Novinky.cz (internetové masové), Rock & Pop a Melodie
(tištěné hudební), Musicserver.cz (internetové hudební) a Českou televizi (veřejnoprávní,
audiovizuální). Tato média byla analyzována v určitých časových obdobích tak, aby vždy
mohlo následně dojít ke srovnání komplexních dat.
V teoretické části této práce je obecně popsána historie kapely a biografie
některých členů kapely a metodologie výzkumu.
V praktické části práce jsou nejdříve stanoveny hypotézy výzkumu, následně je
proveden samotný výzkum formou kvantitativní obsahové analýzy a výsledky této analýzy
jsou interpretovány v různých kontextových rámcích, kdy jsou nejprve popsány výsledky
v každém médiu samostatně a následně je porovnáváno mediální pokrytí v hudebních a
masových médiích a také v různých časových obdobích. V závěru je krátké shrnutí
výsledků a potvrzení či vyvrácení hypotéz.

Annotation
The bachelor thesis Medial depictions of band Tři sestry from its foundation to the
present shows, how was the band portrayed throughout its history in mainstream media
either mass and music or internet, printed and audiovisual. Specifically, the media has been
selected so that each of them falls into a particular category, and can therefore be compared
in different media types. These were MF DNES (mass media), Novinky.cz (Internet mass
media), Rock & Pop and Melodie (Musical media), Musicserver.cz (Internet Musical
media) and Česká televize (public service, audiovisual media). These media have been
analyzed at certain time periods so that complex data could then be compared.

In the theoretical part of this work is the history of the band and biographies of
some members of the band generally described as well as the way of analysis.
In the practical part of the thesis the research hypotheses are first determined, the
research itself is carried out in the form of a quantitative content analysis and the results of
this analysis are interpreted in different context scopes, where the results in each medium
are described separately and then the media coverage in musical and mass media and also
at different periods compared. Finally, a brief summary of the results and a confirmation or
refutation of the hypotheses is made.
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Úvod
Tato práce se zabývá problematikou mediálního pokrytí a mediálního obrazu
kapely, která je sice celostátně známá, nicméně nepatří do mainstreamového proudu české
hudební scény. Vzhledem k tomu, že existuje velmi málo odborných prací a výzkumů,
které by mapovaly současnou alternativní hudební scénu, přišlo mi zajímavé tento výzkum
provést a zkusit tak doložit, že i kapely alternativních žánrů mohou být pokryty
v celostátních médiích podobně jako v médiích specializovaných – hudebních. Cílem této
bakalářské práce bude poskytnout analýzu, jakým způsobem, v jakých médiích, a při
jakých příležitostech bylo o kapele informováno v jednotlivých médiích a následně budou
tato data porovnávána a vyhodnocována.
Teoretická část bakalářské práce nejprve představí kapelu Tři sestry, její členy a
také její stručnou historii. Vzhledem k tomu, že kapela i její členové jsou současní, většina
zdrojů vážících se k historii kapely a biografii jejích členů pochází z internetu, popřípadě
ze životopisů a biografií (a tedy je součástí neodborné literatury1), neboť odborné
publikace ohledně kapely neexistují.
V další kapitole bude popsán soubor analyzovaných médií, včetně jejich stručné
historie a případně zaměření. Zde popíši, proč byla do tohoto výzkumu zařazena právě tato
média. V poslední teoretické kapitole bude představen způsob, jakým bude samotná
analýza probíhat a jakými pravidly se bude řídit.
V praktické části po provedení samotného výzkumu budou analyzovány nejprve
výsledky dat z jednotlivých médií a tato budou následně porovnána dle určených časových
úseků, čímž dokážeme vyhodnotit i mediální pokrytí kapely a jeho změny v průběhu
delšího časového horizontu.
V závěru práce budou výsledky analýzy zhodnoceny a dojde k potvrzení či
vyvrácení hypotéz.
Vzhledem k obsahové i časové rozsáhlosti kvantitativní obsahové analýzy
vybraných médií byla v práci vynechána kvalitativní obsahová analýza mediálních obsahů
o kapele Tři sestry v České televizi. Ze stejného důvodu byl i ponížen soubor vybraných
médií, nicméně takovým způsobem, aby v každé určené kategorii zůstalo alespoň jedno
médium; namísto regionálních vydání Deníku byly do výzkumu zahrnuty regionální
mutace MF DNES.

1. KAPELA TŘI SESTRY A JEJÍ ČLENOVÉ
1.1 Historie kapely Tři sestry
Kapela Tři sestry vznikla v roce 1985 ze členů původní kapely Spálená tlumivka.
Název Tři sestry vznikl při jedné z pravidelných pitek v hospodě Na Staré kovárně, která
byla pro začátky působení kapely spolu s hospodou U Báby jakýmsi setkávacím místem a
1

STRAUSS, Anselm, CORBINOVÁ, Juliet. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody
zakotvené teorie. Vyd. 1. Boskovice: Albert, 1999. ISBN 80-85834-60-X, str. 37
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druhým domovem jejích členů, neboť pití alkoholu bylo osobitým stylem všech členů
kapely. Název kapely však zřejmě nemá žádnou zásadní spojitost se
stejnojmenným literárním dílem A. P. Čechova. Zakládající členové byli Petr Jírovec,
zvaný Dachau, Jan Srnec, Tomáš Doležal, zvaný Ing. Magor, Tomáš Karásek, zvaný Sup a
Jíří Brábník, zvaný Hadr. Nynější dlouholetý frontman kapely a její nejvýraznější postava,
Lou Fanánek Hagen (vlastním jménem František Moravec) však v té době ještě členem
kapely nebyl, přidal se k ní až později.2 František Sahula, druhý z nejvýraznějších členů
kapely, se k ní přidal dokonce až v roce 1988. Kapela prošla několika zásadními změnami
složení, a to z rozličných důvodů – odchody na vojnu, smrt, práce v zahraničí atd.3 První
dlouhohrající desku vydává kapela až v roce 1990 pod názvem Na kovárně to je nářez.4
Hudbu na tomto albu, stejně tak jako na všech dalších, tvořili všichni členové kapely,
stejně tak jako texty. Nejvýznamnějšími textaři však byli Lou Fanánek Hagen a František
Sahula.5 Tři sestry jsou označovány jako punková či rocková kapela, případně jako
pubrock kvůli jejím textům s častou hospodskou a alkoholovou tematikou. Kapela od
svého vzniku stihla nahrát celkem 14 dlouhohrajících desek, několik kompilací a živých
vystoupení, či společných koncertů s jinými kapelami – například Divokej Bill a Visací
zámek.6 Za zmínku také stojí, že složili píseň pro Barboru Špotákovou na počest její výhry
na Olympijských hrách v Pekingu roku 2008,7 nebo že si s nimi na několika živých
vystoupeních zahrál na kytaru fotbalista Tomáš Rosický.8 Nejvýznamnějšími alby
z diskografie kapely jsou Průša se vrací, Lihová škola umění, aneb Válka s loky a
Mydlovary. Kapela, která má ráda na podiu při živém vystoupení naražený sud piva, je
také výrobci piva hojně sponzorována, zejména její turné – nejprve sponzorovala značka
Gambrinus, nyní Radegast.9 Nástrojové obsazení je podobné jako u klasických rockových
kapel, nicméně je zde navíc velmi výrazná harmonika, dále také saxofon, klarinet a
příležitostně housle. K místu vzniku, pražskému Braníku, se každoročně vrací svým
narozeninovým koncertem, který se pravidelně koná v Branických ledárnách a později
v Branickém pivovaru.10

1.2 Lou Fanánek Hagen
Lou Fanánek Hagen, vlastním jménem František Moravec, je bezesporu
nejznámějším členem kapely Tři sestry. Narodil se 18. 6. 1966 a ke kapele se přidal hned
po jejím založení v roce 1985. Vystudoval stavební fakultu ČVUT, nikdy se ale v oboru
2

Lou Fanánek Hagen se dle své autobiografie přidal ke kapele až několik týdnů po jejím vzniku, ačkoliv na
webových stránkách je uvedeno, že ke kapele patří od začátku jejího fungování
3
Tři sestry [online]. Bigbít, Česká televize, [cit. 12. 1. 2018]. Dostupné z:
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/kapely/2664-tri-sestry/
4
Vydáno v hudebním vydavatelství monitor, 1990
5
Diskografie [online]. Tři sestry, [cit. 5. 1. 2018]. Dostupné z:
http://www.trisestry.cz/diskografie?view=playlist&id=27
6
Diskografie [online]. Tři sestry, [cit. 5. 1. 2018]. Dostupné z: http://www.trisestry.cz/diskografie?start=20
7
Poslechněte si olympijskou píseň Tří sester pro oštěpařku Špotákovou. [online]. Praha: Mafra, 28. 8. 2008.
[cit. 7. 1. 2018]. Dostupné z: https://kultura.zpravy.idnes.cz/poslechnete-si-olympijskou-pisen-tri-sester-proosteparku-spotakovou-13t-/hudba.aspx?c=A080828_143751_hudba_kot
8
VIDEO: Každej den jsem na Kovárně, hrál Rosický na koncertu Tří sester. [online]. Praha: Mafra, 11. 7.
2012, [cit. 12. 1. 2018]. Dostupné z: https://fotbal.idnes.cz/tomas-rosicky-hral-s-kapelou-tri-sestry-f0q/fot_reprez.aspx?c=A120711_115630_fot_reprez_pes
9
Tři sestry [online]. Tři sestry, [cit. 4. 1. 2018]. Dostupné z: http://www.trisestry.cz/
10
Tři sestry open air [online]. Tři sestry, [cit. 12. 1. 2018]. Dostupné z: http://www.trisestryopenair.cz/
4

neživil a dokonce nikdy nepracoval, až na příležitostné brigády.11 Je autorem velké části
textů kapely. Vydal autobiografii Tak to bylo, tak to je…, a později i její pokračování Járo,
kakao!. V první ze svých autobiografických knih mapuje svoje dospívání, nesčetné
alkoholové příhody a také to, proč nemá jednu nohu – amputoval mu ji vlak.12 I s tímto
hendikepem a protézou však zůstal v kapele jako stojící frontman a mnohdy ani není
poznat, že má protézu. Je autorem textů i k několika muzikálům (například Kleopatra),
k televiznímu seriálu Šmoulové a psal texty i pro kapely Těžkej Pokondr, Maxim
Turbulenc nebo pro zpěvačku Lucii Bílou.13 Je spjatý s branickými hospodami Na Staré
Kovárně a U Báby, kde trávil v mládí většinu svého volného času a spoluzakládal zde i
kapelu Tři sestry.14

1.3 Ostatní členové kapely
Mezi aktuálními členy vyčnívá jméno Tomáše Doležala (Ing. Magora), který jako
jediný kromě Fanánka vydržel v kapele od jejího založení. Je vystudovaným inženýrem
elektrotechniky a ve Třech sestrách hraje na basovou kytaru. Veronika Borovková,
přezdívkou Supice, hraje na harmoniku. V kapele nahradila dva bývalé harmonikáře, Supa
a Supa II, po kterých zdědila i tuto přezdívku. Franta Vrána nahradil v roce 1996 za bicími
zesnulého Jířího Brábníka. V kapele dále hraje Ronald Seitl na kytaru, Zdeněk Petr na
kytaru a Martin Roušar na saxofon a klarinet.15
Z bývalých členů je nejvýraznější osud Františka Sahuly. Původně v kapele
nefiguroval, z důvodu konverze ke katolicizmu se zřekl rocku jako ďáblovy muziky.
V roce 1988 však do kapely vstoupil a během dalších let z ní byl několikrát vyhozen kvůli
svým alkoholovým excesům. Členové ho několikrát dostali z vězení, když za něj zaplatili
dluhy za alimenty, které neplatil. Založil několik kapel16 a je i autorem textu jedné
z nejznámějších písní Třech sester Sovy v mazutu. Sahula zemřel tragicky v roce 2008,
když ho dva mladící ubili cestou z hospody.17

11

Fan [online]. Tři sestry, [cit. 12. 1. 2018]. Dostupné z: http://www.trisestry.cz/kapela/8-fan
HAGEN, Lou Fanánek. Tak to bylo, tak to je--. 2., upr. a dopl. vyd., (V nakl. Daranus 1.). V Řitce:
Daranus, 2007. ISBN 978-80-86983-20-2. str. 112
13
Lou Fanánek Hagen [online]. Kam zmizel ten starý song, Česká televize, [cit. 5. 1. 2018]. Dostupné z:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1127325486-kam-zmizel-ten-stary-song/20454215614-lou-fananekhagen/
14
HAGEN, Lou Fanánek. Tak to bylo, tak to je--. 2., upr. a dopl. vyd., (V nakl. Daranus 1.). V Řitce:
Daranus, 2007. ISBN 978-80-86983-20-2. str. 90-104
15
Kapela [onine]. Tři sestry, [cit. 12. 1. 2018]. Dostupné z: http://www.trisestry.cz/kapela
16
Například Spálená tlumivka, František Sahula & Synové výčepu,
17
POHNUTÉ OSUDY: ‚Démona‘ Sahulu ze Tří sester stál život opilecký spor. [online]. Praha: LXXX, 13. 9.
2015. [cit. 15. 1. 2018]. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/pohnute-osudy-demona-sahulu-ze-tri-sester-stalzivot-opilecky-spor-11c-/lide.aspx?c=A150911_212106_lide_ele
12
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2. CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH VYBRANÝCH MÉDIÍ

2.1 Tištěná masová média

2.1.1 MF DNES
Mladá fronta DNES se transformovala v roce 1990 z původního deníku vydávaného
Socialistickým svazem mládeže (původně pouze Mladá fronta) takzvanou spontánní
privatizací, kdy akcionáři tohoto deníku byli sami redaktoři. V roce 1991 se vydavatelská
práva převedla na dceřinou firmu MaFra a.s., do které v následujícím roce vstoupila
majetkově vydavatelská firma Socpresse SA. Majoritní podíl v deníku následně koupilo
německé vydavatelství Rheinish-Bergische Verlagsgesellschaft mbH.18 Deník Mladá
fronta DNES je v současnosti vydáván stále společností MAFRA, kterou od roku 2013
vlastní skupina Agrofert. MAFRA je však ve svěřeneckém fondu, jelikož vlastník
Agrofertu a tím pádem i MAFRY Andrej Babiš je veřejný funkcionář a z důvodu platnosti
nového zákona o střetu zájmů musel své podnikatelské aktivity „odložit“. Deník vychází
6 krát týdně a má 14 regionálních mutací. Každé vydání má svoji pravidelnou přílohu,
např. Ona Dnes apod. Dle MediaGuru je MF DNES druhým nejčtenějším tištěným
deníkem, hned po deníku Blesk, a to s průměrnou čteností vydání 609 000 čtenářů.19
2.2 Internetová masová média
2.2.1 Novinky.cz
Server Novinky.cz (spuštěn v roce 1997) byl původně koncipován jako zábavní
server Iva Lukačoviče a později serveru Seznam.cz, kde lidé mohli publikovat svoje vlastní
příspěvky. S rozmachem internetu a internetového zpravodajství se v roce 2003
transformoval na internetový zpravodajský portál, jehož spoluvydavatelem se stalo
vydavatelství Borgis, a.s., vydávající též deník Právo. Novinky.cz překonaly v návštěvnosti
během krátké doby největší konkurenty, zejména iDnes.cz. Vydavatelství Borgis je
dodavatelem obsahu na server Novinky.cz, společnost Seznam.cz jakožto
nejnavštěvovanější český server mu dává pouze prostor, sama má vlastní zpravodajství.20
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FRANTOVÁ, Eva. Analýza trhu českého periodického tisku od roku 1989 do současnosti. Praha, 2009.
Diplomová práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů. Katedra mezinárodního
obchodu. Vedoucí práce Markéta LHOTÁKOVÁ. str. 11-12
19
Čtenost: Deníky potvrdily své pozice, vede Blesk. [online]. Mediaguru, 9. 2. 2017. [cit. 18. 1. 2018].
Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2017/02/ctenost-deniky-potvrdily-sve-pozice-vede-blesk/
20
O firmě [online]. O nás, Seznam.cz, [cit. 18. 1. 2018]. Dostupné z: https://onas.seznam.cz/cz/ofirme/historie-firmy/2016/
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2.3 Tištěná hudební média
2.3.1 Melodie
Měsíčník Melodie začal vycházet v ČSSR v roce 1963. V následujících
uvolněnějších letech přinášel kromě informací o československé hudbě také informace o té
zahraniční, včetně v západních zemích oblíbeného žánru – rock´n´rollu. Nicméně jak říká
v rozhovoru bývalý šéfredaktor Melodie Jaromír Tůma. Režim byl i vůči západní muzice
relativně vstřícný, protože děti i těch nejvyšších komunistických představitelů stejně chtěly
poslouchat Beatles…21 V době nejtvrdší normalizace byl časopis Melodie samozřejmě pod
přísným drobnohledem a nemohl se v něm objevit žádný článek, ve kterém by byla zmínka
o režimem zakázané kapele. Na konci 80. let s uvolňujícími se poměry Melodie přesto
znovu začala psát i o těchto undergroundových kapelách. Po roce 1990 však čtenost
časopisu dramaticky upadala (i přesto, že Melodii odkoupil a vydával Karel Gott
s Františkem Janečkem) a v roce 2000 přestala vycházet úplně.22
2.3.2 Rock & Pop
Hudební magazín Rock & Pop začal vycházet v roce 1990 v nakladatelství Lidových
novin a jeho prvním šéfredaktorem byl Jiří Černý,23 kterého později nahradil Vojtěch
Lindaur,24 který byl původně autorem celé myšlenky. Rock & Pop dále zakládalo zejména
několik členů redakce předrevolučního časopisu Melodie. Časopis byl poté vydáván
několika různými vydavatelstvími, např. Muzikus, od roku 2005 jej vydává nakladatelství
One & Only Company. Je jediným hudebním časopisem, kterývychází nepřetržitě od roku
1990,25 ačkoliv v roce 2015 se část redakce včetně šéfredaktora odpojila kvůli hádkám s
vydavatelstvím a založila vlastní konkurenční časopis Rock & All.26 Do roku 2002 si Rock
& Pop držel dominantní postavení mezi hudebními magazíny, v souvislosti s nástupem
internetu sílící konkurence v kombinaci s klesající čteností však toto místo ztratil.
Důležitou roli sehrála také masová tištěná média, která už na konci 90. let začala
pravidelně uveřejňovat recenze na rocková alba či pozvánky na rockové koncerty. Čtenáři
tak ztráceli důvod si vedle například MF DNES kupovat hudební časopis „navíc“.
Měsíčník Rock & Pop je zaměřený jak na mainstreamovou rockovou kulturu, tak i na
21

Jaromír Tůma – Komunisti chtěli slyšet bigbít od nás. [online]. Rockový svět, [cit. 19. 1. 2018]. Dostupné
z: http://www.rockovy-svet.cz/rozhovory/rozhovor_jt/
22
Rozvrácení Melodie, postihy kapel a boom nových souborů [online]. Bigbít, Česká televize [cit. 19. 1.
2018]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/clanky/216-rozvraceni-melodie-postihykapel-a-boom-novych-souboru/
23
Jiří Černý, narozen 1963. Hudební kritik, před rokem 1970 přispíval i do výše zmíněného časopisu
Melodie, po roce 1989 šéfredaktorem Rock & Popu. Přispíval do Lidových novin a Hospodářských novin a
obdržel cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby.
24
Vojtěch Lindaur, 1957 - 2018. Před rokem 1989 psal do několika hudebních periodik, mimo jiné i do
Melodie. Po r oce 1989 byl několikrát šéfredaktorem časopisu Rock & Pop, v roce 2015 zakládá konkurenční
časopis Rock & All. Dále také pedagog, hudební producent, překladatel a moderátor Radia Beat.
25
Časopis Rock & Pop slaví 25 let své existence. [online]. Proti šedi, 4. 6.2014. [cit. 19. 1. 2018]. Dostupné
z: http://www.protisedi.cz/article/casopis-rock-pop-slavi-25-let-sve-existence
26
Lindaur se svou redakcí uvádí nový časopis Rock & All. [online]. Mediamania, Týden, 7. 7. 2015. [cit. 19.
1. 2018]. Dostupné z: https://mediamania.tyden.cz/rubriky/tisk/lindaur-se-svou-redakci-uvadi-novy-casopisrock-all_348433.html#otazka-4572
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méně známé subžánrové kapely, dále na uveřejňování recenzí na nová alba a na živá
vystoupení kapel. Zároveň kromě tištěné verze provozuje internetový portál
www.rockandpop.cz, kde se nachází více krátkých zpráv, naopak zde nejsou uveřejňovány
např. celé rozhovory, které vychází v tištěné placené verzi.27
2.4 Internetová hudební média
2.4.1 Musicserver.cz
Musicserver.cz je čistě internetový hudební portál, který, podobně jako výše zmíněný
Rock & Pop, přináší informace o novinkách ve světě hudby, recenze na nová alba známých
i méně známých kapel či recenze na uplynulá živá vystoupení. Často jsou zde
uveřejňovány překlady zahraničních tiskových zpráv či pouze tiskové zprávy. Neklade si
za cíl konkurovat Rock & popu v rozhovorech s představiteli rockových kapel atd.28 Už
z webové prezentace je zřejmé, že má musicserver.cz také multižánrovější záběr – najdeme
zde například i sekci taneční muziky, recenze DVD, aktuální žebříčky a výběry
zahraničních hitparád, nebo nové recenze alb, která vyšla i před několika desítkami let.
Zároveň jsou na webu www.musicserver.cz umístěny odkazy na články ve smíšených
(tištěných i internetových) hudebních časopisech, např. Spark nebo Fullmoonzine.cz, nebo
kalendář blížících se koncertů. Musicserver.cz je tedy spíš jakousi informační stránkou
nejen o hudbě, ale třeba i o filmu (odkazy na nové články serveru www.filmserver.cz).29
2.5 Veřejnoprávní média
2.5.1 Česká televize
Česká televize funguje jako veřejnoprávní médium od 1. 1. 1993, tedy vzniku
samostatné České republiky. Vznikla jako nástupnická instituce Československé televize,
která začala vysílat 1. 5. 1953 jako součást Československého rozhlasu.30 Její zákonná
povinnost je mimo jiné poskytovat všestranné informace.31 Ve vztahu k této práci je nutno
podotknout, že rock či punk nejsou masové hudební žánry, jsou spíše okrajové a mají
specifické posluchače. I proto je jedním z cílů této práce zkoumání, jak Česká televize
informuje o alternativní hudbě (myšleno protiklad populární hudby). Ze souhrnu
vyrobených pořadů na stránkách České televize lze vyvodit, že ČT naplňuje alespoň
v nějaké míře povinnost všestranného informování, přičemž v její produkci nalezneme
pořady zabývající se přímo alternativní hudební scénou, a dokonce některými extrémními a
27

KAČUROVÁ, Jana. Současná podoba české tištěné a on-line hudební žurnalistiky. Brno, 2006. Bakalářská
práce. Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra mediálních studií a žurnalistiky. Vedoucí
práce Vít KOUŘIL. str. 19-21
28
KAČUROVÁ, Jana. Současná podoba české tištěné a on-line hudební žurnalistiky. Brno, 2006. Bakalářská
práce. Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra mediálních studií a žurnalistiky. Vedoucí
práce Vít KOUŘIL. str. 24-25
29
Musicserver.cz [online]. [cit. 20. 1. 2018]. Dostupné z: http://musicserver.cz/
30
ŠTOLL, Martin. 1. 5. 1953 - zahájení televizního vysílání: zrození televizního národa. Vyd. 1. Praha:
Havran, 2011. Dny, které tvořily české dějiny, sv. 21. ISBN 978-80-87341-06-3.
31
ČESKO. Zákon č. 483 ze dne 7. 1 1.1991 o České televizi. In: Sbírka zákonů České republiky. 1991,
částka 93, s. 2301 – 2303. Dostupný z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/SearchResult.aspx?q=483/1991&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
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okrajovými žánry (např. punk, heavy metal aj.), a to mimo jiné v pořadech Bigbeat,
Kombo, Tečka páteční noci, nebo záznamy různých živých vystoupení. 32 Důležitou
součástí kulturního vysílání České televize je spuštění kanálu ČT art, který je zaměřen
právě na kulturu. Zde je vysílán například každé úterý pořad ČT Live obsahující záznam
vystoupení soudobé české kapely (informace aktuální k prosinci 2017).33
Vzhledem k rozsáhlosti zkoumaného období a počtu kanálů a odvysílaných hodin ale
nelze pro účely této práce zkoumat všechny odvysílané hodiny na všech kanálech,
analyzován a ve výsledcích zohledněn bude pouze soubor pořadů týkajících se alternativní
kultury, talk show a dokumenty, a pořad Události, a to pouze z doby, kdy jsou tyto pořady
dostupné na internetovém vysílání České televize, nebo se data a obsahy vysílání dají
dohledat přes monitoringy médií, tedy od 1. února 2000. Je velmi nepravděpodobné, že by
se kapela Tři sestry objevila např. v pořadu pro děti nebo na koncertě vážné hudby. Dále
budou analyzovány pouze pořady, ve kterých je kapela Tři sestry nebo některý z jejích
členů hlavním tématem, není tedy třeba zkoumat každý dokument v očekávání, zda se o
kapele neobjeví drobná zmínka. Výsledek zkoumání by toto ale ovlivnit nemělo, protože
zkoumané období je rozděleno na tři úseky (vizte kapitolu 3.2), srovnání s ostatními médii
bude probíhat pouze možnost za období, ve kterém je Česká televize zastoupena.

3. METODOLOGIE

3.1 Kvantitativní obsahová analýza
Kvantitativní obsahová analýza byla pro tuto práci zvolena proto, že nabízí
přehledné zpracování velkého množství textů a podle vybraných prvků podání jasně
strukturovaných výsledků. Výsledky této analýzy se dají dobře vyjádřit v číselných
hodnotách, což je lépe použitelné pro srovnání jednotlivých médií technikou komparace,
v tomto případě hudebních, masových a veřejnoprávních, respektive jejich zástupců.
Kvantitativní obsahovou analýzou můžeme tedy dobře zkoumat, k jakým tématům a
obdobím se váží jednotlivé mediální výstupy o kapele Tři sestry, stejně tak můžeme
z výsledků vyhodnocovat mediální obraz kapely v průběhu času.34
Kvantitativní obsahová analýza „…zkoumá, jakými tématy se média zabývají a jak
velký prostor jim věnují, je schopna popsat proměnu mediálních obsahů v delším časovém
horizontu a umožňuje srovnávání různých typů médií a mediálních krajin.“35
Dále je kvantitativní obsahová analýza popisována jako „…systematický a
32

Pořady podle abecedy. [online]. iVysílání, Česká televize. [cit. 20. 1. 2018]. Dostupné z:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/podle-abecedy
33
ČT Live. [oline]. Česká televize. [cit. 20. 1. 2018]. Dostupné z:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1143638030-ct-live/, případně z: http://www.ceskatelevize.cz/tvprogram/
34
SCHULZ, Winfried et al. Analýza obsahu mediálních sdělení. Překlad Barbara Köpplová. 2., přeprac. vyd.
Praha: Karolinum, 2004. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze; 2. ISBN 80-246-0827-8. str. 29-30
35
TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010.
ISBN 978-80-7367-683-4. str. 99).
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intersubjektivně ověřitelný způsob popisu mediálních obsahů.“36 Znamená to, že všechny
obsahy budou kódovány a analyzovány stejně a že pokud by stejný výzkum se stejnými
parametry prováděl jiný kódovač, dospěl by ke stejným výsledkům.
Důležité je, že kvantitativní obsahová analýza nabízí pouze statistické výstupy a
tvrdá data, nelze tedy touto metodou analyzovat kontext mediálních obsahů a další
související (a mnohdy důležité) jevy. Navíc tento způsob analýzy „…redukuje zkoumanou
skutečnost na počitatelné jevy.“37

3.2 Způsob provedení kvantitativní obsahové analýzy
Tento výzkum bude probíhat s následujícím postupem:
1) Formulace hypotéz
2) Výběr výzkumného souboru mediálních obsahů
3) Výběr jednotek a proměnných měření
4) Výběr kategorií analyzovaných obsahů
5) Kódování samotných obsahů
6) Analýza kódovaných dat
7) Zhodnocení výsledků analýzy38
Média pro tento výzkum byla vybrána tak, aby každé z nich patřilo do skupiny médií tištěná masová, online masová, předrevoluční tištěná hudební, porevoluční tištěná hudební,
online hudební. Předrevoluční masová média nebyla vybrána proto, že kapela stála mimo
oficiální kulturu a zmínka se ve stranických médiích tedy nemohla objevit.39 Závěry této
analýzy tedy nelze vztahovat plošně na všechna média patřící do těchto skupin, můžeme se
ale domnívat, že protože analyzovaná média jsou z dané skupiny vždy jedna z
nesledovanějších, celkový mediální obraz kapely bude vyhodnocenému nejblíže.
Výběrový soubor:
MF DNES (1995-2017)
Novinky.cz (2003-2017)
Melodie (1988-2000)
Rock & pop (1990-2017)
Musicserver.cz (2001-2017)
České televize (2000-2017)
Kódovací jednotkou je zvolen jednotlivý mediální obsah, kde jedno z hlavních
témat pojednává o kapele Tři sestry nebo některém z jejích členů v souvislosti s kapelou.
Nestačí tak, aby kapela nebo její člen byli pouze zmíněni např. v programu festivalu, výčtu
známých kapel v dokumentu apod.
36

SCHULZ, Winfried et al. Analýza obsahu mediálních sdělení. Překlad Barbara Köpplová. 2., přeprac. vyd.
Praha: Karolinum, 2004. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze; 2. ISBN 80-246-0827-8. str. 34
37
TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010.
ISBN 978-80-7367-683-4. str. 110).
38
TRAMPOTA, Tomáš, VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010.
ISBN 978-80-7367-683-4. str. 103-107).
39
Pokud se zmínka v médiích o kapele před rokem 1989 objevila, muselo jít spíše o odmítavou reakci režimu
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Analyzovány budou nejprve jednotlivá média zvlášť a následně bude analýza rozdělena
na tři časové úseky, a to:
1) 1. ledna 1985 – 31. prosince 1994 => porovnání hudebních časopisů Rock & Pop a
Melodie
2) 1. ledna 1995 – 31. prosince 1999 => porovnání hudebních časopisů Rock & Pop a
Melodie s celostátním deníkem MF DNES
3) 1. ledna 2000 – 31. prosince 2017 => porovnání hudebního časopisu Rock & Pop,
internetového hudebního periodika Musicserver.cz, celostátního tištěného deníku
MF DNES, internetového média Novinky.cz a veřejnoprávní České televize
Toto rozdělení je dáno zaprvé tím, že popularita kapely se v průběhu času měnila a
pomocí rozdělení na časové úseky tak můžeme blíže zkoumat například účinkování
v dokumentech a talk show atd. Druhým důvodem je různá doba působení jednotlivých
médií a také úplná možnost dohledání mediálních výstupů. Například deník MF DNES je
analyzován až od roku 1995, neboť jsou do výzkumu zahrnuty i regionální mutace a
mediální výstupy jsou vyhledávány i přes různé monitoringy médií, které ale se svým
archivem začínají právě v roce 1995. Stejně tak analýza České televize začíná až v roce
2000, od kdy se dají pomocí videoarchivu ČT a monitoringu médií přesněji dohledávat a
datovat jednotlivé vysílané pořady včetně repríz, vizte kapitolu 2.5.1. Poslední ohraničení
31. prosince 2017 je vybráno proto, aby byl zajištěn dostatek času na zapracování
aktuálních výsledků do této práce.

4. ANALÝZA MEDIÁLNÍCH SDĚLENÍ VE VYBRANÝCH
MASOVÝCH A HUDEBNÍCH MÉDIÍCH - Kvantitativní obsahová
analýza mediálních sdělení

4.1 Hypotézy výzkumu:
1) Mediální pokrytí kapely bylo v průběhu zkoumaného období v hudebních médiích
podobně rozsáhlé, zatímco v masových se postupně zvyšovalo
2) Někteří členové kapely budou mediálně pokryti i jinak než v souvislosti s kapelou,
například v souvislosti s jejich dalšími aktivitami či v rámci různých pořadů jako veřejně
známé osobnosti
3) Internetová média pokrývala kapelu stejně často, jako média tištěná či televize
4) Veřejnoprávní média pokrývala kapelu podobně rozsáhle, jako masová média, avšak
v souvislosti s jinými tématy
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5) V regionálních mutacích MF DNES byla kapela nejvíce mediálně pokryta v souvislosti
s propagací jejího koncertu

4.2 Analýza mediálního obrazu kapely

4.2.1 Porovnání mediálního pokrytí kapely v jednotlivých vybraných médiích
Nejprve je potřeba říci, že na některých grafech nejsou dobře viditelné spojnice
v případě, že se dvě různé překrývají (v tu chvíli je vidět jedna čára, ačkoliv jich je na
stejném místě více).
V této práci budu pracovat na dvou porovnáních.
První je srovnání celkového počtu mediálních výstupů o kapele, které zahrnuje i
regionální mutace MF DNES a sekci „Vaše zprávy“ na portálu Novinky.cz. Z grafu níže je
patrné, že díky počtu článků v regionálních mutacích MF DNES je právě v tomto deníku
pokrytí největší.
*graf č. 1.1: Počet mediálních výstupů ve všech analyzovaných médiích
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Pokud si však stanovíme kritéria tak, že podmínkou zahrnutí do grafu je, aby
mediální výstup byl dostupný každému, kdo si zrovna v ten den zakoupí dané periodikum,
zapne televizi nebo otevře daný portál na internetu.40
Ve druhém, následujícím grafu jsou tak odečteny mediální výstupy v regionálních
mutacích MF DNES a sekce „Vaše zprávy“ na portálu Novinky.cz. Naopak reprízy pořadů
jsou do grafu zahrnuty, neboť splňují podmínku „celorepublikového“ vysílání, ke kterému
má přístup každý, kdo si v danou chvíli zapne televizor na daném kanálu a reprízy se
stávají přirozenou součástí mediálního prostoru jako celku, ne pouze jeho částí, jako
regionální mutace MF DNES.

40

Sekce „Vaše zprávy“ na portále Novinky.cz tuto podmínku nesplňuje, jelikož příspěvky na ní se neobjevují
na žádné z hlavních stránek portálu a příspěvky jsou tak dostupné spíše jen tomu, kdo je hledá. Zároveň nejde
o zpravodajství od médií jako takových, ale od samotných čtenářů.
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Z tohoto srovnání je patrné, že nejvíce mediálních výstupů se objevilo v deníku MF
DNES (88 krát). Druhé největší mediální pokrytí má kapela ve veřejnoprávní České
televizi (63 krát), byť s tím, že ČT odvysílala skoro stejně repríz jako premiérových
pořadů. Třetí nejpočetnější pokrytí kapely má internetový portál Novinky.cz (46 krát), kde
vyšlo nejvíce článků o smrti Františka Sahuly a následném soudním procesu s jeho vrahy.
V počtu mediálních výstupů následuje internetový hudební portál Musicserver.cz (44 krát),
kde vycházely zejména nové informace o dění v kapele. V časopise Rock & Pop (37 krát)
byla kapela zmiňována zejména na konci devadesátých let, kdy šplhala na vrchol své
slávy. Nejmenší pokrytí z vybraných médií měla kapela v hudebním časopise Melodie, kde
se článek o kapele objevil pouze jedenáctkrát.
*graf 1.2: Počet mediálních výstupů ve všech analyzovaných médiích, MF DNES
Novinky.cz pouze celostátní vydání
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4.2.2 Analýza mediálního pokrytí v masovém deníku MF DNES
Pokud budeme počítat všechny texty, které o kapele v tomto periodiku vyšly
v letech 1995-2017 včetně regionálních mutací, celkový počet článků o kapele byl 504.
Pokud však regionální mutace vynecháme, v celorepublikovém vydání vyšlo článků o
kaple 88. Nejvíce z nich se týkalo propagace jejich budoucího koncertu, jednalo se tedy
zejména o pozvánky na jejich koncerty, často doprovázen malým rozhovorem či přímým
pozváním některých členů kapely.41
Druhý největší počet článků se vázal k dalším aktivitám kapely Tři sestry, nebo
k některé události, s níž měla kapela zásadní souvislost. Tyto mediální výstupy byly
kódovány s hlavním tématem „jiné“. Jednalo se například o slib, že pokud Barbora
Špotáková vyhraje zlatou medaili na olympijských hrách v Pekingu v roce 2008, kapela Tři
sestry jí na počest složí písničku. Mnoho článků se tak věnovalo právě tomuto slibu,
respektive ihned poté, co Špotáková zlatou medaili vyhrála, vyšel článek, který slib kapely
připomínal. Následovalo několik článků, kdy píseň vyjde, či když už vyšla a ohlasy na ní.
Dalším takovým případem jsou i úspěchy a neúspěchy jachty Tři sestry, která se pravidelně
účastní mezinárodních závodů v jachtingu a na které závodí někteří členové kapely.
Zajímavé je, že ve sportovní rubrice byla jachta Tři sestry zmiňována i tehdy, když na
41

Do analýzy však nebyly započítány například pozvánky na festivaly, kde bylo jméno kapely uvedeno
pouze ve výčtu účinkujících, protože v nich kapela nebyla hlavním tématem.
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některých závodech skončila na posledních místech, spojitost s kapelou ale nikdy
nechyběla.
Třetí nejobsáhlejší téma, kterému se MF DNES v souvislosti s kapelou věnovala,
bylo vydání nové skladby, CD, nebo videoklipu. Tyto články vycházely zejména v kulturní
rubrice a většinou se nejednalo o recenze, ale spíše o krátké články, které o vydání
informovaly. Recenzí bylo v celorepublikovém vydání otištěno pouze 5, většinu z nich psal
Jan Vedral.42 Toto médium se samozřejmě věnovalo i jednomu ze stěžejních bodů kariéry
kapely, a to smrti jejího stálého hosta Františka Sahuly. Členové kapely se touto událostí
dostali zejména v masových médiích do popředí, i když ne z důvodu tématu kapely jako
takové, ale hlavně z důvodu vraždy. Spojitost s kapelou byla až médii vnímána na druhém
místě. O této vraždě by bezpochyby většina médií informovala i za předpokladu, že by
zavražděným nebyl slavný hudebník. MF DNES dále v této souvislosti otiskla i několik
článků ze soudního procesu či týkajících se rozsudku nad vrahy Františka Sahuly.
Celkem jedenáctkrát byl poté otištěn rozhovor s některým ze členů kapely, vždy šlo
konkrétně o Lou Fanánka Hagena jako nejvýraznějšího člena kapely. Ne vždy ale šlo o
rozhovor primárně o kapele, často se hlavním tématem stalo další hudební působení
Hagena, jako například texty pro muzikály, nebo také osobní rozhovory o jeho životě.
*graf 2.1: Celkový počet článků o daných tématech v MF DNES (celostátní vydání)
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Pokrytí jednotlivých témat v průběhu času je vidět na grafu níže:

42

Honza Vedral, narozen 1981. Asi nejznámější hudební publicista působící v MF DNES. Dále šéfredaktor
časopisů Headliner a ArtLover.
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*graf 2.2: Počet článků na daná témata v průběhu analyzovaného období v MF DNES
(celostátní vydání)
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Největší mediální pokrytí v daném celostátním deníku měla kapela v roce 2008,
kdy byl celkový počet vydaných článků 17, což bylo způsobeno dvěma velkými a již
zmiňovanými událostmi – zaprvé vražda Františka Sahuly, kdy šlo celkem o 6 článků, a
dále vítězství Barbory Špotákové a píseň, kterou pro ni kapela na počest napsala. Jen o
jeden článek méně vyšel v roce 2005, kdy se však jednalo zejména o články propagující
budoucí koncerty kapely. Z provedené analýzy je patrné, že mediální pokrytí kapely od
roku 2008 sláblo a bylo dokonce menší než na přelomu tisíciletí, kdy kapela rozhodně
nebyla tak notoricky známou, jako je dnes. S podivem je, že kapela Tři sestry pořádá již
několikátým rokem vlastní festival (původně na koupališti Džbán, posléze v Branických
ledárnách v Praze), avšak ani v pražské mutaci MF DNES nebyl o těchto festivalech vydán
ani jediný článek.
V regionálních mutacích bylo hlavním tématem mediálních výstupů zejména
propagace koncertu kapely (323 krát), popřípadě recenze na koncert (32 krát). Pokud se
nadcházející koncert konal někde u hranic krajů, stalo se také, že pozvánka na koncert byla
otištěna ve více regionálních mutacích (například hradecké a pardubické). V pražské
mutaci se poté několikrát objevil článek propagující celorepublikové turné, který se však
v dalších regionálních mutacích již neobjevil. Stejně tak se do dalších regionálních mutací
nedostaly některé recenze či rozhovory, které byly otištěny v pražském vydání.
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*graf 2.3: Počty článků v celostátních a regionálních vydáních MF DNES v průběhu
analyzovaného období
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V celostátním vydání bylo nejvíce článků zařazeno do kulturní rubriky (38 krát),
nicméně nezanedbatelný počet článků byl zařazen do zpravodajských rubrik včetně sportu
(23 krát). I zde jde o dvě zásadní události, tedy smrt Františka Sahuly, která byla
samozřejmě řazena do rubriky zpravodajství, protože hlavní téma této zprávy nebyla
hudební stránka, ale vražda. Druhým tímto případem je vítězství Barbory Špotákové na
olympijských hrách v Pekingu a následné složení oslavné písně kapelou Tři sestry,43 kdy
tyto zprávy byla řazeny do rubriky sportu zejména proto, že hlavním tématem byla Barbora
Špotáková. 27 krát byl poté mediální výstup zařazen do přílohy, kdy z pohledu této práce
jsou přílohou myšleny jak časopisy s rozhovory přikládané v určitých dnech do výtisku
MF DNES, tak i rubriky typu „Volný čas“. Články zařazené do rubriky přílohy byly
zejména rozhovory či pozvánky na budoucí koncerty kapely.
*graf 2.4:Tematické zařazení článků MF DNES (celostátní vydání)
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Naprostá většina článků v regionálních mutacích byla malého rozsahu (414), pouze
2 články, které se týkaly recenzí některého z koncertů, překročily rozsah jedné půlstrany.44

43

Píseň s názvem Čtvrtá sestra vyšla v roce 2008 jako single, následně i na albu Beatová síň slávy
V MF DNES jsou jako rozhodující bod rozsáhlosti obsahu určeny půlstrany, protože deník vychází ve
formátu A3. U ostatních periodik je formát A4 a jako rozhodný bod pro velikost rozsahu článku je zde
počítána jedna strana.
44
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*graf 2.5: Délky článků v MF DNES, regionální vydání
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V celostátních vydáních vyšlo celkem 6 článků, které svým rozsahem překročily
půlstranu45 – jednalo se ve čtyřech případech o rozhovor (z toho třikrát zařazený do rubriky
příloha a jednou do rubriky kultura) a dvakrát o článek dokumentující kapelu (jednou
v rubrice příloha a jednou v rubrice kultura).
*graf 2.6: Délky článků v MF DNES, celostátní vydání
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V MF DNES jsou jako rozhodující bod rozsáhlosti obsahu určeny půlstrany, protože deník vychází ve
formátu A3. U ostatních periodik je formát A4 a jako rozhodný bod pro velikost rozsahu článku je zde
počítána jedna strana.
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4.2.3 Analýza mediálního pokrytí na internetovém portálu Novinky.cz
Na internetovém portálu Novinky.cz bylo o kapele vydáno celkem 56 mediálních
výstupů, pokud ale nebudeme započítávat rubriku „Vaše zprávy“, mediálních výstupů bylo
46.
*graf 3.1: Počty článků v „celostátních“ a „ostatních“ vydáních Novinky.cz v průběhu
analyzovaného období
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Třináct z vydaných článků se zabývá nově vydaným albem, videoklipem či nově
vydanou skladbou a naprostá většina všech výstupů byla zařazena do kulturní rubriky.
Jedenáct článků, tedy nejvíce ze všech analyzovaných médií, se zabývá vraždou
Františka Sahuly a následného soudního procesu, což je dobře vidět na grafu pokrytí témat
v čase níže. Toto může být dáno zejména tím, že Novinky.cz jako internetové médium
vydávají k jedné události i více zpráv, například za cílem aktuality zprávy apod. Snahou
internetových médií, která jsou samozřejmě maximálně interaktivní, je mimo jiné podávat
co nejaktuálnější zprávy.46 O tématu vraždy Františka Sahuly tedy hned po zjištění činu
vyšly tři články, první z nich se zabýval samotným faktem smrti Sahuly, druhý poté
dopadením vrahů a třetí jejich vzetím do vazby a výší možného trestu. Z doby procesu
s vrahy F. Sahuly vyšla během několika dní řada článků – nejdříve informace, že se proces
bude konat, následně článek, že proces se koná a poté výsledek celého procesu. Vzhledem
k velikosti informačního prostoru na internetu je pochopitelné, že zde může být
zveřejňováno podstatně více zpráv, než v médiích tištěných, popřípadě audiovizuálních,
která jsou limitována prostorem nebo časem. Celkem pět článků bylo vydáno jako
rozhovor s Lou Fanánkem Hagenem, a tyto byly zařazeny ve čtyřech případech do rubriky
příloha – nejednalo se totiž o rozhovory zabývající se hlavně kapelou, ale zabývající se
hlavně životem jejího frontmana Hagena. Stejně tak deset článků se věnovalo skládání
oslavné písně k příležitosti vítězství B. Špotákové na olympijských hrách v Pekingu, kde
46

KAČUROVÁ, Jana. Současná podoba české tištěné a on-line hudební žurnalistiky. Brno, 2006. Bakalářská
práce. Masarykova univerzita. Fakulta sociálních studií. Katedra mediálních studií a žurnalistiky. Vedoucí
práce Vít KOUŘIL. str. 22-24
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hlavní téma přímo souvisí s kapelou, ale téma článku je hodnoceno jako „jiné“.
*graf 3.2: Počet článků na daná témata v průběhu analyzovaného období na Novinky.cz
(„celostátní“ vydání)
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*graf 3.3: Celkový počet článků o daných tématech na Novinky.cz („celostátní“ vydání)
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Naprostá většina článků byla zařazena do kulturní rubriky, pouze všech 11 článků
týkajících se smrti Františka Sahuly bylo zařazeno do rubriky zpravodajství. Jak již je
zmíněno výše, 4 z 5 rozhovorů byly zařazeny do rubriky příloha, vizte první graf níže.47

47

Do rubriky příloha byly zařazeny též všechny články ze sekce „Vaše zprávy“.
19

*graf 3.4:Tematické zařazení článků na Novinky.cz (celostátní vydání)
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Zajímavostí je, že na portálu Novinky.cz bylo často psáno i o revivalových
kapelách, například Tři sestry Banditos. V letech 2014-2016 vyšlo o tomto revivalu celkem
osm článků, což je relativně hodně, zvlášť když za stejné období vyšlo o originální kapele
Tři sestry článků pouze třináct.
4.2.4 Analýza mediálního pokrytí v hudebním časopise Melodie
Vzhledem k tomu, že hudební časopis Melodie vycházel pouze do roku 2000, není
v něm analyzováno téma smrti Františka Sahuly, který byl zavražděn až v roce 2008. V
časopisu melodie se nejvíce článků, konkrétně čtyři, zabývaly recenzí nově vydaného alba
či videoklipu. V devadesátých letech, kdy kapela ještě nebyla zdaleka tak populární, je
nasnadě, že vydání nového alba je stěžejní zprávou pro hudební svět. Tyto zprávy zaplňují
obsah spíše, než rozhovory se členy kapely týkající se jejich životů a zvláště v hudebních
periodicích by recenze k vydanému albu kapely na vzestupu neměla chybět. Pokud
bychom hledali články s tématem vydání nového alba, ne přímo jeho recenzi, v časopise
Melodie najdeme takový článek pouze jeden. Naopak celkem tři články se zabývaly
některou z významných událostí v životě kapely, jako je například výročí existence apod.
Jeden článek, rozsahem nad jednu stranu, se zabýval dokumentací kapely jako celku, tedy
její historií a současností včetně diskografie. Stejně tak byl v Melodii vydán jeden
rozhovor, který svým rozsahem též překročil jednu stranu.48

48

V MF DNES jsou jako rozhodující bod rozsáhlosti obsahu určeny půlstrany, jelikož deník vychází ve
formátu A3. U ostatních periodik je formát A4 a jako rozhodný bod pro velikost rozsahu článku je zde
počítána jedna strana.
20

*graf 4.1: Celkový počet článků o daných tématech v časopise Melodie
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*graf 4.2: Délky článků v časopise Melodie
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4.2.5 Analýza mediálního pokrytí v hudebním časopise Rock & Pop
Hudební časopis Rock & Pop mediálně pokrýval kapelu Tři sestry již od svého
vzniku v roce 1990, kdy vydal článek o vydání prvního alba kapely. Vzhledem k tomu, že
původně byl časopis čtrnáctideník a měl přes sto stran, ze kterého značnou část tvořila
inzerce a krátké novinky, zdá se, že o kapele bylo informováno relativně málo. Na druhou
stranu kapela v té době nebyla nijak zvlášť známá. V průběhu dalších let bylo o kapele
informováno pouze několikrát do roka, vizte graf níže.
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*graf 5.1: Počet vyšlých článků v časopise Rock & Pop v jednotlivých letech
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Ze všech 37 článků zabývajících se kapelou Tři sestry bylo celkem 14 rozhovorů,
většinou vedených s frontmanem Lou Fanánkem Hagenem. Tyto rozhovory byly někdy i
vícestránkové, obzvlášť pokud se jednalo o rozhovor vedený v (a vážící se k) období
vydání nového alba kapely. Celkem 13 krát se poté v časopise Rock & Pop objevila
recenze na nové album kapely, v pozdějších letech již ale pouze jako součást
několikastránkového bloku recenzí všech vydaných alb významnějších kapel, na rozdíl od
90. let, kdy několikrát vyšla i recenze na celou jednu stránku časopisu.
Přímo vydáním nového alba se zabývaly pouze dva články, stejně tak jako dalšími
významnými událostmi v dění kapely – například výročí založení a podobně. O tématu,
pro kapelu zásadním, tedy smrti Františka Sahuly, nevyšel v tomto časopise ani jeden
článek – navzdory tomu, že František Sahula byl významný hudebník a o jeho osobě se
v tomto časopise několikrát psalo v souvislosti s jeho dalšími kapelami. V roce 2004 vyšel
v časopise dvoustránkový článek, který se dá zařadit do tématu dokumentu; šlo o článek
mapující historii kapely včetně informací o nejvýznamnějších albech, která kapela vydala.
Jeden článek, který vyšel v roce 2014, byl propagací nadcházejícího turné kapely.
V časopise Rock & Pop se také mnohokrát objevila reklama na větší koncert kapely, její
nové album, případně festival, kde byla kapela hlavní hvězdou. Tato reklama byla mnohdy
celostránková, není však účelem této práce mapovat reklamní pokrytí kapely, byť je
reklama nedílnou součástí analyzovaných médií.

22

*graf 5.2: Celkový počet článků o daných tématech v časopise Rock & Pop
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Na následujícím grafu je vidět, že v Rock & Popu je sice znatelná převaha
některých témat, na druhou stranu lze z grafu vyčíst, že tento časopis pokrýval témata
související s kapelou vyrovnaně a komplexně. Jedině téma smrti Františka Sahuly zůstalo
zásadně upozaděno.
*graf 5.3: Počet článků na daná témata v průběhu analyzovaného období v časopise Rock
& Pop
2,5
Vydání

2

Propagace

1,5

Významná
Recenze

1

Rozhovor
0,5

Jiné
Dokument

0
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pokud jde o rozsah článků týkajících se kapely, které vyšly v časopise Rock & Pop,
jak již je výše zmíněno, devět ze čtrnácti rozhovorů bylo delších než jedna strana.
Dokumentární článek, který o kapele vyšel, byl také delší než jedna strana, stejně tak jako
článek z roku 1991, který se vázal k důležitému milníku v životě kapely. Většina článků
však byla rozsahem kratší, neboť šlo často o krátké recenze nového alba, případně zprávy o
novinkách v kapele.
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*graf 5.4: Délky článků v časopise Rock & Pop
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4.2.6 Analýza mediálního pokrytí na hudebním internetovém portálu Musicserver.cz
Nejvíce článků o kapele Tři sestry, které vyšly na internetovém hudebním portálu
Musicserver.cz, se zabývalo tématem vydání nové skladby či nového alba kapely,
konkrétně šlo o 21 článků, z čehož bylo nejvíce krátkých zpráv informačního charakteru.
Celkem 12 článků propagovalo budoucí koncerty či celé turné kapely. Třikrát byla na
tomto internetovém portále zveřejněna recenze na nově vyšlé album, stejný počet článků se
zabýval významnými událostmi v kapele. V souvislosti s tématem smrti Františka Sahuly
vyšly na tomto portále dva příspěvky, z nichž se jeden zabýval i dalším pokračováním
Sahulovy kapely Synové výčepu, kde zemřelého zpěváka nahradil frontman kapely Tři
sestry Lou Fanánek Hagen. Na portále Musicserver.cz vyšel také jeden rozhovor právě
s Lou Fanánkem Hagenem.
*graf 6.1: Celkový počet článků o daných tématech na Musicserver.cz
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O kapele Tři sestry bylo na tomto portále informováno celkem pravidelně, nejvíce
však v posledních letech, kdy byly uveřejňovány zejména články ohledně vydání nového
alba, nebo nové skladby. V začátcích fungování portálu Musicserver.cz se nejvíce článků
zabývalo informováním o budoucích koncertech či turné kapely. Zde je pravděpodobné, že
změny v pokrývání jednotlivých témat mohly nastat i v důsledku změn v celém
internetovém a mediálním prostředí, například tím, že Musicserver.cz začal uveřejňovat
zprávy i z jiných kulturních portálů, kde byly například pozvánky na koncerty a podobně.
*graf 6.2: Počet článků na daná témata v průběhu analyzovaného období na
Musicserver.cz
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Celkově se na portále Musicserver.cz psalo o kapele pravidelně, v některých letech
však o kapele nevyšel žádný článek, zvlášť když nevydávala žádné nové album a
nepropagovala zvlášť významný koncert.
*graf 6.3: Počet vyšlých článků na Musicserver.cz v jednotlivých letech
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4.2.7 Analýza mediálního pokrytí ve veřejnoprávní České televizi
K vysílání České televize je nutno podotknout, že některé pořady byly vysílány
v repríze. Jak již bylo uvedeno výše, reprízované pořady jsou do analýzy zahrnuty
rovnocenně pořadům premiérovaným. Co se týče počtu jednotlivých pořadů a reportáží,
které se kapely týkaly, nejvíce těchto mediálních sdělení bylo odvysíláno v letech 2014 (10
pořadů či reportáží) a v roce 2015 (11 pořadů či reportáží). Celkem pravidelně se objevují
období, kdy se počet vysílaných pořadů či reportáží značně zvýšil, a to zejména z toho
důvodu, že některé pořady byly reprízovány vícekrát během krátkého období v řádu dnů,
maximálně týdnů. Stejně tak ale některé pořady byly reprízovány v rámci celých cyklů,
tedy když se kapela objevila v jednom díle (například talk show), byl tento pořad
reprízován díl po díle a pouze jednou. Jak je v této práci již výše zmíněno, analyzovány
nebyly všechny pořady, které České televize vysílala, a to zejména z časových a
obsahových možností. Do výzkumu byly zahrnuty zejména pořady zpravodajské, kulturní,
popřípadě tematické či zábavné. I toto samozřejmě může sehrát roli ve výsledcích této
analýzy, nicméně i tak Česká televize věnovala kapele Tři sestry poměrně dost vysílacího
času.
*graf 7.1: Počet odvysílaných pořadů v České televizi (vše a bez repríz)
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Ohledně zařazení jednotlivých odvysílaných pořadů či reportáží byly stanoveny
dvě kategorie:
- Zpravodajství, do kterého spadá analyzovaný obsah ze zpravodajských relací a
také zábavných pořadů jako jsou talk show (například Banánové rybičky), rozhovorové
dokumenty (např. 13. komnata), či většina pořadů odvysílaných na kanále ČT1.
- Kultura, do které spadá zejména obsah odvysílaný na kanále ČT2 a později i ČT
art.
Vzhledem k tomu, že ČT art spustila své vysílání až v roce 2013, musel být předtím
kulturní program rozdělován mezi kanály ČT1 (spíše zpravodajství a zábavné pořady) a
ČT2 (spíše dokumenty a kultura). I proto byly některé záznamy koncertů odvysílány na
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kanále ČT2 a následně reprízovány na kanále ČT1 či naopak. Do kategorie zpravodajství
bylo tedy z analyzovaného celku zařazeno 44 pořadů či reportáží, do kulturní kategorie
pouze 19.
Z témat byly jednoznačně nejvíce pokryty rozhovory, a to zejména proto, že
frontman kapely Tři sestry Lou Fanánek Hagen se stal veřejně známou osobností, až
influencerem.49 Byl tedy hostem mnoha talk show (Sama doma, Banánové rybičky) a
dokumentárních rozhovorů (13. komnata), které byly také často reprízovány. Dalším
častým tématem vysílaných pořadů byly záznamy koncertů. Česká televize odvysílala
několikrát dva různé záznamy koncertů, a to zejména v období, kdy kapela slavila výročí
své existence. Tyto záznamy byly poté několikrát reprízovány. Vysíláním byla pokrytá i
vražda hostujícího člena kapely Františka Sahuly, kde výraznou roli sehrálo právě téma
vraždy.
*graf 7.2: Celkový počet pořadů a reportáží o daných tématech v České televizi (včetně
repríz)
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V grafu podaném níže můžeme nejlépe sledovat právě mediální pokrytí kapely
v roce 2014, kdy bylo odvysíláno několik rozhovorů či dokumentárních rozhovorů, které
byly následně reprízovány, stejně tak jako v následujícím roce záznamů koncertů.

49

Influencer je člověk, který má určitý vliv, tedy svými názory, postoji a myšlenkami dokáže působit na další
lidi, například uživatele nebo zákazníky
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*graf 7.3: Počet pořadů a reportáží na daná témata v průběhu analyzovaného období
v České televizi (včetně repríz)
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Mediální pokrytí kapely se odehrávalo zejména v rámci celých pořadů, např.
odvysílaného záznamu koncertu či dokumentárního rozhovoru. Šestnáct mediálních
obsahů se uskutečnilo formou reportáže – tedy krátkého sdělení v rámci většího celku,
nejčastěji zpravodajského. Pokud byl některý ze členů kapely jedním z hostů talk show, je
tato skutečnost v rámci této práce zahrnuta do kategorie pořadu, jelikož nejde pouze o
krátký výsek v rámci mnohatematického pořadu, ale o jeden ze vstupů pořadu, do kterého
jsou zváni lidé podle určitého klíče – v tomto případě populární osobnosti.
*graf 7.4: Poměr pořadů a reportáží v České televizi (včetně repríz)
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4.3 Analýza mediálního pokrytí dle vybraných časových úseků
4.3.1 - 1. ledna 1985 – 31. prosince 1994 => porovnání hudebních časopisů Rock & Pop a
Melodie
V tomto období je zajímavé srovnání časopisů Melodie a Rock & Pop, tedy
hudebních časopisů. Melodie vycházela v celém analyzovaném období a Rock & Pop
skoro v polovině tohoto období. Vzhledem k tomu, že další média jsou analyzovaná až
v pozdějším časovém úseku, můžeme zde porovnávat stejně zaměřené časopisy, kdy jeden
z nich (Melodie) je pokračováním předrevolučního stejnojmenného časopisu, zatímco
druhý z nich (Rock & Pop) začal vycházet těsně po revoluci a svým zaměřením se opíral
spíše o do té doby nedostupné žánry a témata.
Oba časopisy zachytily období, kdy se kapela začala stávat známou, vcelku
podobně. V Melodii se o ní dvakrát psalo již v roce 1990, a to v souvislosti s recenzí
prvního alba, stejně jako v Rock & Popu, kde byla ale kapela spíše představována. V roce
1991 v Melodii vyšly o kapele celkem čtyři články, jeden z nich formou dokumentu (tedy
představení kapely), dva formou recenze a jeden se kapely dotýkal spíše okrajově. V Rock
& Popu ve stejném roce vyšla jedna recenze a jeden obsáhlý, dvoustránkový rozhovor.
V roce 1992 vyšel v obou časopisech shodný počet článků, tedy po dvou; v Melodii se tyto
zabývaly významnou událostí v životě kapely, v Rock & Popu vyšel jeden rozhovor a
jeden článek, kde téma s kapelou pouze souviselo. Zde začíná být přístup obou médií
k mediálnímu pokrytí kapely rozdílný, v Melodii se o kapele dále psalo až v roce 1995, což
je součástí dalšího analyzovaného období. V Rock & Popu vyšly v tomto období ještě dva
články v roce 1994, kdy se jeden z nich zabýval významnou událostí v životě kapely a
jeden měl s kapelou pouze souvislost. Pokud bychom srovnávali i nadále pouze tyto dva
časopisy, zjistili bychom, že mediální pokrytí v časopise Melodie klesalo (respektive
kapela nebyla mediálně pokrývaná skoro vůbec), zatímco v Rock & Popu stagnovalo a
stagnuje dodnes.
4.3.2 - 1. ledna 1995 – 31. prosince 1999 => porovnání hudebních časopisů Rock & Pop a
Melodie s celostátním deníkem MF DNES
V časopise Melodie vyšel v roce 1995 pouze jeden rozhovor, naproti tomu
v časopise Rock & Pop vyšly články dva – kromě jednoho rozhovoru také jedna recenze.
V MF DNES vyšly první dva články až v roce 1996, kdy tématem bylo vydání nového alba
kapely. Dva články vyšly i v Melodii, oba se týkaly taktéž vydání nového alba a byly to
zároveň poslední dva články, které o kapele v tomto časopise vyšly až do zániku časopisu
v roce 2000. V Rock & Popu vyšel článek pouze jeden, taktéž se týkal vydání nového alba.
V roce 1997 nevyšel o kapele žádný článek v analyzovaných médiích, až v roce 1998
vydal Rock & Pop články tři: jednu recenzi a dva rozhovory, z toho jeden dvoustránkový.
V celostátních vydáních MF DNES vyšel jeden článek a jeden rozhovor. Pokud bychom
započítali i regionální vydání MF DNES, dostali bychom počet vydaných článků šest.
V roce 1999 nevyšel v celostátních výtiscích MF DNES o kapele žádný článek (pouze šest
článků v regionálních vydáních). Rock & Pop vydal jednu recenzi a jeden dvoustránkový
rozhovor.
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Z analýzy tohoto období je patrné, že Rock & Pop mediálně pokrýval kapelu Tři
sestry velmi podobně jako MF DNES, avšak méně obecně – zejména v souvislosti
s vydáním nového alba a jeho recenzí. V MF DNES se za analyzované období objevil
jeden rozhovor, hudební časopis Rock & Pop jich uveřejnil celkem pět. Zde je nejspíše
znatelný rozdíl mezi tištěným masovým a tematickým médiem. Tematicky zaměřené
médium má samozřejmě větší možnost a prostor na otištění vícestránkového rozhovoru či
obsáhlejšího článku o konkrétní kapele, zatímco masové tištěné médium má jako hlavní
obsah zejména zpravodajství a z kultury přináší jen ty nejdůležitější události a zprávy.
4.3.3 - 1. ledna 2000 – 31. prosince 2017 => porovnání hudebního časopisu Rock & Pop,
internetového hudebního média Musicserver.cz, celostátního tištěného deníku MF DNES,
internetového média Novinky.cz a veřejnoprávní České televize
Nejprve je k tomuto období potřeba podotknout, že od roku 2000 jsou analyzována
pouze média MF DNES, Rock & Pop, Musicserver.cz a Česká televize. Internetový portál
Musicserver.cz vznikl až v roce 2001 a je tedy analyzován až od tohoto roku. Internetový
server Novinky.cz začal fungovat v roce 2003, je tedy analyzován až od tohoto roku.
V prvním analyzovaném roce z tohoto období vyšlo v regionálních mutacích MF
DNES celkem osm článků, v celostátních vydáních dva, týkající se významné události
v životě kapely. V Rock & Popu ve stejném roce vyšly články celkem tři, z toho dvě
recenze na nově vydané album a jeden dvoustránkový rozhovor. Česká televize odvysílala
jeden záznam koncertu.
V roce 2001 byla kapela nejvíce mediálně pokryta ve veřejnoprávní České televizi.
Šlo o dva rozhovory, každý z nich jednou reprízovaný, a to v rámci talk show, kde byl
hostem Lou Fanánek Hagen. V celostátních vydáních MF DNES vyšel jeden článek
propagující budoucí koncert kapely, v hudebním časopise Rock & Pop dokonce nevyšel
článek o kapele žádný. Nově vzniklý internetový portál Musicserver.cz uveřejnil jednu
krátkou zprávu, a to v souvislosti s tím, že kapela hledala nového hráče na harmoniku.
V následujícím roce 2002 byla kapela v České televizi pokryta stejně, ovšem
jednalo se o tři reprízy dříve natočených talk show či rozhovorů a jeden poprvé vysílaný
záznam koncertu. V celostátních vydáních MF DNES vyšla jedna recenze na nové album a
jeden rozhovor v kulturní příloze, v časopise Rock & Pop vyšly v tomto roce rozhovory
dva. Na portále Musicserver.cz byla uveřejněna pouze jedna krátká zpráva.
V roce 2003 vznikl zpravodajský server Novinky.cz a hned v tento rok na něm
vyšla jedna recenze nového alba. Naopak Česká televize v tento rok o kapele vůbec
neinformovala. V Rock & Popu vyšla jedna recenze, a v celostátních vydáních MF DNES
dokonce šest článků souvisejících s kapelou.
MF DNES vydávala o kapele čím dál více článků v celostátních vydáních, v roce
2004 jich vyšlo také šest, šlo však zejména o oznámení o budoucích koncertech kapely a
jediný rozhovor. Česká televize odvysílala dva nově natočené rozhovory a jejich dvě
reprízy, portál Musicserver.cz jednou informoval o vydání nového alba kapely a celkem
pětkrát propagoval její budoucí vystoupení, tedy podobně jako v celostátních vydáních MF
DNES ve stejném roce. V časopise Rock & Pop vyšla recenze na vydané album a jeden
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delší článek formou dokumentu, který mapoval historii kapely.
V roce 2005 vyšlo nejvíce článků v celostátních vydáních MF DNES, znovu se ale
většinou jednalo o oznámení o budoucích koncertech kapely, jeden rozhovor a jedna
zpráva o vydání nového alba, o čemž ve svém jediném článku informovaly i Novinky.cz.
Podobně byla v tomto roce pokryta kapela i na serveru Musicserver.cz, kde se jeden článek
týkal právě nového alba, a další tři články oznamovaly budoucí koncerty. V časopise Rock
& Pop nevyšel tento rok žádný článek (tedy ani recenze na nové album), v České televizi
byl odvysílán posléze dvakrát reprízovaný rozhovor a dvě reportáže v rámci zpravodajství
k významné události v kapele.
Z analyzovaných médií vyšlo i v roce 2006 nejvíce článků v celostátních vydáních
MF DNES, šlo o jednu recenzi, jeden dokumentární článek, dvakrát o zprávu k významné
události a dokonce dvakrát vyšla zpráva o vydání nového alba. O vydání nového alba
dvakrát informovaly i Novinky.cz, oproti tomu Musicserver.cz neinformoval o kapele
v tomto roce ani jednou. Časopis Rock & Pop uveřejnil dva rozhovory, Česká televize
odvysílala jeden nový rozhovor.
V roce 2007 vyšlo znovu nejvíce článků v celostátních vydáních MF DNES, šlo o
čtyři rozhovory a dva články, které s kapelou pouze souvisely. Druhý největší počet článků
vyšel na portálu Novinky.cz, kde vyšly dvě zprávy o vydání nového alba a jeden rozhovor.
Na portálu Musicserver.cz vyšly taktéž dvě zprávy o vydání nového alba, v časopise Rock
& Pop tato zpráva vyšla jedna, spolu se dvěma rozhovory. V České televizi tento rok o
kapele vysíláno nebylo.
V roce 2008 byla kapela mediálně pokryta ze všech let nejvíce. Do velké míry za to
mohla vražda hudebníka a stálého hostujícího člena kapely Tři sestry Františka Sahuly.
Nejvíce článků, konkrétně 17, vyšlo v celostátních vydáních MF DNES. Šest těchto článků
se týkalo právě vraždy Františka Sahuly, popřípadě vyšetřování tohoto trestného činu.
Podobně o tomto informovaly Novinky.cz, kde vyšlo celkem 16 článků, z toho 11 se
věnovalo právě vraždě Františka Sahuly. Novinky.cz jakožto internetové médium však
informovaly o tomto kriminálním činu nejvíce, což si internetový portál vzhledem
k prakticky neomezenému obsahu a možnosti aktuálnosti může dovolit spíše než ostatní
analyzovaná média.50 O vraždě F. Sahuly informovala několikrát i Česká televize,
konkrétně třikrát. Na portále Musicserver.cz se článek o smrti F. Sahuly objevil dvakrát,
zajímavé ale je, že v hudebním časopise Rock & Pop nevyšla o této události ani zmínka.
Celostátní vydání MF DNES dále v tomto roce vydala celkem tři články ohledně vydání
nového alba či skladby, dvakrát článek propagující budoucí koncert a jednu recenzi.
Novinky.cz informovaly o novém albu či skladbě pouze dvakrát, jednou propagovaly
budoucí koncert a jednou vydaly rozhovor se členy kapely. V Rock & Popu vyšel jeden
rozhovor a na Musicserver.cz článek informující o novém albu či skladbě. V České televizi
byla odvysílána jedna reportáž. Z tématu vydání nového alba nebo skladby několik článků
pojednávalo o vydání písně složené na počest olympijského vítězství Barbory Špotákové.
Tomuto tématu se věnovala všechna analyzovaná média vyjma Rock & Popu.
V roce 2009 informovala celostátní vydání MF DNES jednou o vydání nového alba
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kapely a vydala jeden rozhovor. Novinky.cz vydaly pouze zprávu o novém albu kapely,
stejně jako Musicserver.cz, který dále vydal jednu recenzi a jeden článek propagující
budoucí koncert kapely. Rock & Pop nevydal v tento rok o kapele žádný článek, Česká
televize odvysílala jednu reportáž, která se týkala vynesení pravomocného rozsudku nad
vrahy F. Sahuly.
Za rok 2010 vyšlo nejvíce článků o kapele v celostátních vydáních MF DNES,
konkrétně šest. Jeden z nich se týkal vydání nového alba a dva propagovaly budoucí
koncert. Novinky.cz taktéž informovaly o novém albu kapely, navíc vydaly jeden
rozhovor. Musicserver.cz informoval o vydání nového alba celkem třikrát a vydal také
jednu recenzi na toto album. Časopis Rock & Pop toto album taktéž recenzoval. Česká
televize odvysílala jeden rozhovor a jednu reportáž k významné události v kapele,
konkrétně 25. výročí jejího založení.
V roce 2011 celostátní vydání MF DNES třikrát informovala o vydání nového alba
a vydala dva články k významné události v životě kapely. Server Novinky.cz jednou
informoval o novém albu. Musicserver.cz o vydání nového alba informoval celkem třikrát
a jednou album recenzoval, jednou propagoval budoucí koncert. Časopis Rock & Pop
neinformoval o kapele ani jednou. Česká televize tento rok pouze jednou reprízovala
záznam koncertu kapely.
Za rok 2012 byla kapela celkem pětkrát zmíněna v České televizi, šlo o vysílání
dvou záznamů koncertu a tři rozhovory. Novinky.cz a Rock & Pop neinformovaly o kapele
ani jednou, v celostátním vydání MF DNES vyšel článek, který měl s kapelou pouze
souvislost (šlo o článek týkající se osoby Lou Fanánka Hagena). Na portále Musicserver.cz
vyšla jedna zpráva propagující budoucí koncert.
V roce 2013 vyšlo nejvíce článků na Musicserver.cz, většina z nich se týkala
vydání nového alba, jeden článek informoval o budoucím koncertu a na tomto portále byl
také vydán jeden rozhovor. Druhé největší mediální pokrytí v tomto roce měla kapela v
České televizi, kde byly odvysílány dvě reprízy záznamů koncertu a dvě reprízy talk show,
ve kterých se objevil zpěvák kapely. V celostátních vydáních MF DNES ani v časopise
Rock & Pop nevyšel o kapele žádný článek, Novinky.cz vydaly jeden rozhovor a
informovaly o novém albu.
V roce 2014 byla kapela nejvíce mediálně pokryta Českou televizí, která odvysílala
celkem pět rozhovorů (v rámci talk show či dokumentárních rozhovorů), které následně
reprízovala. Časopis Rock & Pop recenzoval nové album kapely, portál Musicserver.cz o
vydání tohoto alba pouze informoval. Novinky.cz vydaly zprávu, která s kapelou měla
jinou souvislost. V celostátních vydáních nevyšel v MF DNES o kapele žádný článek.
V roce 2015 kapela slavila 30. výročí založení a nejvíce o tom informovala Česká
televize. Ta celkem šestkrát odvysílala záznam koncertu a dva rozhovory, diváci také měli
možnost vidět dva pořady mapující historii kapely. Časopis Rock & Pop informoval o
vydání nového alba a otiskl jeden rozhovor, stejně jako server Novinky.cz. Portál
Musicserver.cz pouze jednou informoval o vydání alba. V celostátních vydáních MF
DNES ani tento rok o kapele nevyšel žádný článek.
V roce 2016 byla kapela pokryta ve všech analyzovaných médiích. V České
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televizi byla odvysílána reportáž s recenzí koncertu a tři rozhovory (včetně repríz). Na
severu Novinky.cz vyšly recenze dvě, na portále Musicserver.cz vyšla pouze jedna zpráva
o vydání nového alba. V časopise Rock & Pop vyšla taktéž jedna recenze a v celostátních
vydáních deníku MF DNES vyšla jedna zpráva o budoucím koncertě kapely.
Za rok 2017 byla kapela nejvíce mediálně pokryta znovu v České televizi, a to
zejména díky dvěma odvysílaným reprízám rozhovoru. V časopise Rock & Pop nevyšel o
kapele žádný článek, v celostátním vydání deníku MF DNES pouze článek s kapelu
související. Na analyzovaných internetových serverech vyšlo po jednom článku; na portále
Museicserver.cz článek s kapelou pouze související a na Novinky.cz jedna zpráva o
budoucím koncertu.

5. POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ PŘEDEŠLÉ ANALÝZY V MASOVÝCH
A HUDEBNÍCH MÉDIÍCH
V celostátních vydáních MF DNES vyšlo celkem 88 článků, na internetovém
serveru Novinky.cz 46 a veřejnoprávní Česká televize odvysílala celkem 63 pořadů či
reportáží týkajících se kapely Tři sestry. Oproti tomu v hudebním časopise Rock & Pop
vyšlo 37 článků, na internetovém portále Musicserver.cz 44 a v časopise Melodie 11
článků týkajících se kapely. Vzhledem k různé periodicitě a různému analyzovanému
období nelze tato čísla srovnávat přímo, můžeme však zhodnotit, že kapela byla mediálně
pokryta jak v masových, tak ve specializovaných (hudebních) médiích.
V deníku MF DNES (jak v celostátních, tak v regionálních vydáních) dominovalo
ve spojení s kapelou téma propagace budoucích koncertů, jiná témata spojená s kapelou,
téma vydání nového alba či skladby a rozhovory. Na serveru Novinky.cz vyšlo nejvíce
článků týkajících se vydání nového alba či skladby následováno tématem smrti Františka
Sahuly a jinými tématy souvisejícími s kapelou. Ve vysílání České televize v souvislosti
s kapelou dominovaly rozhovory a odvysílané záznamy koncertů.
V časopise Rock & Pop byly nejčastěji články o kapele formou rozhovoru a
recenze nového alba či skladby kapely, v časopise Melodie vyšlo nejvíce článků formou
recenze. Na internetovém portálu Musicserver.cz bylo nejčastější téma zprávy vydání
nového alba či skladby a následně propagace budoucího koncertu.
Pokud bychom se zabývali přímým srovnáním internetového masového a
internetového hudebního média, pak bylo mediální pokrytí kapely v zásadě podobné, s
výjimkou tématu smrti F. Sahuly, kde logicky masové médium zaměřené spíše na
zpravodajství informovalo o této události podstatně více.
Obecně se masová i hudební média věnovala kapele poměrně stejně, pokud
vezmeme v úvahu právě onu různou periodicitu a období vydávání v průběhu
analyzovaného časového horizontu. Každé médium však o kapele informovalo trochu jinak
v závislosti na zaměření a dalších součástech média. Zde jako příklad můžeme uvést talk
show či záznamy koncertů vysílané v České televizi, přílohy MF DNES, kde byla kapela
často zmiňována, nebo právě výše zmiňovanou specifičnost internetového portálu
Novinky.cz a tématu smrti F. Sahuly. Stejně tak v časopise Rock & Pop, kde sice bylo
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recenzováno prakticky každé album, mnohdy však pouze v rámci bloku mnoha recenzí
různých kapel, zatímco celostránkové recenze na stěžejní alba vycházely zhruba ve
stejném počtu jako v deníku MF DNES.

6. ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZY
Z výsledků je patrno, že všechna analyzovaná média o kapele pravidelně vydávala
články či pořady a reportáže, můžeme z toho tedy usuzovat, že celostátně známá a úspěšná
kapela bude vždy pokryta jak v médiích hudebních, tak v médiích masových, kde se ale
mediální obsahy budou vždy trochu lišit. V masových médiích to budou častěji rozhovory
o životě hudebníků v přílohách, nebo faktické zprávy o působení kapely. V hudebních
médiích spíše narazíme na více recenzí, informací o nových albech či rozhovory o
hudebním působení členů kapely.
Z provedené analýzy je zřejmé, že první hypotéza je částečně platná, jelikož
mediální pokrytí kapely bylo v průběhu analyzovaného období stálé a v zásadě podobně
obsáhlé, ačkoliv se pokrytí jednotlivých témat měnilo. V masových médiích můžeme
z výsledků analýzy vyčíst, že s rostoucí popularitou opravdu masová média o kapele
informovala více, tento růst se však v určité chvíli zastavil a masová média o kapele
informovala znovu méně.
Co se týče druhé hypotézy, zde výsledky provedené analýzy ukazují, že jednotliví
členové kapely, zejména frontman Lou Fanánek Hagen byli mediálně pokryti v souvislosti
s jejich jinými aktivitami, nicméně i tyto mediální výstupy měly většinou nějakou
souvislost s kapelou Tři sestry. Primárně se tyto výstupy týkaly něčeho jiného, než
působení v kapele Tři sestry, druhou hypotézu tedy můžeme pokládat za potvrzenou.
U třetí hypotézy nelze udělat jednoduchý a jednoznačný závěr, protože v průběhu
různých kratších časových úseků byla kapela pokryta v internetových a v masových
médiích různě, nicméně z dlouhodobého hlediska byla kapela pokryta v obou typech médií
srovnatelně, obzvlášť pokud bychom srovnali přímé konkurenty – masový deník MF
DNES a internetový portál Novinky.cz, nebo internetový portál Musicserver.cz a hudební
časopis Rock & Pop.
Čtvrtou hypotézu taktéž pokládám za platnou, neboť v České televizi se kapela
objevovala poměrně často, nicméně tematicky byly tyto mediální výstupy oproti masovým
médiím rozdílné, což ale je do jisté míry dáno i audiovizuální formou televize jakožto
média. Podobné trendy v míře pokrytí v souvislosti se stejnými tématy můžeme spatřit
například v pokrytí tématu smrti F. Sahuly, rozdílné je však například množství rozhovorů
nebo odvysílaných záznamů koncertů.
Spíše okrajově se tento výzkum týkal poslední, páté hypotézy, nicméně z výsledků
lze jasně dovodit, že naprostá většina zpráv, která vyšla pouze v regionálních mutacích MF
DNES, byla tematicky zaměřená na propagaci budoucího koncertu. Ve většině případů šlo
o krátké zprávy či oznámení, v nichž byli lidé zváni na koncert odehrávající se v regionu,
kde byly tyto mediální výstupy vydány.

34

ZÁVĚR
V této práci jsem za pomoci kvantitativní obsahové analýzy zkoumal, jaký byl
mediální obraz kapely Tři sestry v různých typech médií v průběhu celého období
dosavadní aktivity kapely. Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem, jak často a v jakých
souvislostech vybraná média o kapele informovala.
Na základě provedené analýzy jsem dospěl k závěru, že jednotlivá analyzovaná
média informovala o kapele komplexně a konstantně, rozdílnost ve způsobu, periodicitě a
tematických souvislostech byla do jisté míry dána i tím, na jaké publikum se dané médium
zaměřuje a jaké má technické či obsahové možnosti. Vzhledem k tomu, že analyzovaná
média byla vybrána tak, aby vždy v dané kategorii byla jedna z nejsledovanějších,
výsledky této analýzy by měly být (samozřejmě s výjimkami) obecně platné, a pokud
bychom zjistili celkový mediální obraz kapely, této analýze by se do značné míry blížil.
Obecně tedy můžeme říct, že kapela Tři sestry je mediálně pokryta v různých
typech médií a není vždy naplněna podmínka, že je o ní informováno pouze v souvislosti
s nějakou významnou událostí, naopak (zejména v pořadech České televize) se mediální
výstupy o kapele či jejích členech objevují mnohdy bez souvislosti s nějakou významnou
událostí. Druhá podstatná část článků je naopak na tyto souvislosti s významnými
událostmi v životě kapely spjata, jelikož se jedná například o recenze nových alb či
výroční koncerty aj.
Na základě této práce tedy mohu potvrdit, že masově známá a stále působící kapela
Tři sestry s více než třicetiletou historií je zároveň masově mediálně pokryta.

SUMMARY
In my work, using the quantitative content analysis, I investigated the media image
of the band Tři sestry in various types of media throughout the band´s activity period. The
aim of the work was to find out how, how often and in what context the selected media
informed about the band.
On the basis of the analysis I concluded that the individual analyzed media
informed about the band in a complex and constant manner, the differences in the way,
periodicity and thematic context were to a certain extent also determined by the audience
focused by the media and which are its technical or content options.
Since the analyzed media were selected to be one of the most widely read in the
category, the results of this analysis should (of course, with exceptions) be generally valid
and if we would find out the overall media image of the band, this would be similar to the
analyzed one. Generally, we can say that the band Tři Sestry is media-covered in various
types of media and the condition that the band is informed only in connection with some
signifiant event, on the contrary (especially in Czech Television) with media outputs about
the band or its members are often unrelated to any major event involving the band is not
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always fulfilled. The second major part of the articles is, on the contrary, related to these
important events about the band, as these are, for example, reviews of new albums or
annual concerts etc.
Based on this work, I can confirm that a well-known and established band with
over thirty years of history is also massively media covered.
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jejího vzniku až po současnost. V úvodu seznámím s historií kapely a biografií nejvýznamnějších členů.
Dále budu kvantitativní obsahovou analýzou zkoumat, v jaké souvislosti vycházely mediální výstupy o
kapele, zda to bylo v souvislosti s událostí týkající se kapely (např. vydání CD) nebo i jindy, a jak byla
skupina prezentována v masových a hudebních médiích. Kvalitativní analýzou pak zhodnotím, jak o kapele
informovala Česká televize jakožto veřejnoprávní médium. Vzhledem k rozsáhlému časovému období bude
práce zkoumat jak tištěná a audiovizuální média, tak internetové zdroje, zejména v případě hudebních médií.
Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou
charakteristikou jejich obsahu):
1. Úvod – představení tématu a cílů práce, hypotézy
2. Skupina Tři sestry a její členové - seznámení s historií skupiny a s životopisem členů
2.1 – Historie skupiny Tři sestry
2.2 - Lou Fanánek Hagen
2.3 - Ostatní členové skupiny
3. Charakteristika jednotlivých vybraných médií - informace o činnosti, náplni a publiku
analyzovaných médií
3.1 – Tištěná periodika včetně internetových mutací
3.1.1 – Lidové noviny
3.1.2 – MF Dnes
3.1.3 – Rudé Právo, právo
3.2 – Internetová periodika
3.2 – Novinky.cz
3.3 – regionální deníky a jejich internetové mutace
3.3 - Deník
3.4 – Tištěná hudební periodika
3.4.1
– Rock & pop
3.4.2
– Spark
3.4.3
- Report
3.5 – Internetová hudební periodika
3.5.1
- Headliner
3.5.2
- Musicserver.cz
3.6 – Česká televize
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4.
5.

6.
7.
8.

Metodologie - použité metody výzkumu
Analýza mediálních sdělení ve vybraných masových a hudebních médiích - kvantitativní
obsahová analýza zkoumající, zda o kapele bylo psáno v souvislosti s nějakou událostí (např.
vydání CD), nebo i jindy, a následné porovnání mediálních výstupů masových a hudebních médií
5.1 - Kvantitativní obsahová analýza mediálních sdělení
5.2 - Porovnání výsledků předešlé analýzy v masových a hudebních médiích
Analýza mediálních sdělení České televize o kapele - Kvalitativní obsahová analýza zkoumající,
jakým způsobem informovala ČT jakožto veřejnoprávní médium o populární kapele
Zhodnocení výsledků analýz - potvrzení či vyvrácení hypotéz, shrnutí výsledků
Závěr - zhodnocení výsledků práce

Vymezení zpracovávaného materiálu (např. konkrétní titul periodika a období jeho analýzy):
Relevantní mediální sdělení v následujících médiích:
-Tištěná periodika a jejich internetové mutace (zejména celostátní) – zejména kulturní rubriky – Lidové
noviny - 1988-2017, MF Dnes 1990-2017, Rudé Právo – 1985-1995, Právo 1995-2017
-Internetová periodika – Novinky.cz 2003-2017
-Regionální deníky a jejich internetové mutace – Deník 1993-2017
-Tištěná hudební periodika a jejich internetové mutace – Rock & Pop 1990-2017, Spark 1992-2016,
Report 2001-2017
-Internetové hudební periodika – Musicserver.cz 2001-2017, Headliner.cz 2013-2017,
-Vybrané pořady České televize (z internetového archivu) a jejich relevantní díly – Gejzír, Bigbít, ČT Live,
Události/Zprávy, 13. Komnata
Postup (technika) při zpracování materiálu:
Kvantitativní obsahovou analýzou budu do kódovací knihy zapisovat, v jaké souvislosti vycházely mediální
výstupy ohledně kapely a následně porovnám výsledky kvantitativní analýzy mezi masovými a hudebními
médii. Analyzovat budu pouze relevantní články, které vyšly v souvislosti s kapelou. Kvalitativní obsahovou
analýzou poté budu zkoumat, jakým způsobem zpracovávala Česká televize mediální výstupy ohledně
kapely, zejména mediální výstupy v rámci seriálů, dokumentů a zpravodajství.
Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a způsobu jeho zpracování; u všech titulů je
nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):
TRAMPOTA, T. VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. Metody výzkumu médií. Vyd. 1. Praha:
Portál, 2010 – Publikace se zabývá metodami výzkumu médií a bude sloužit jako podklad ke zpracování
analýz. Použitá metodika zpracování výzkumu bude vycházet zejména z této publikace.
SCHULZ, W., HAGEN, L., SCHERER, H., REIFOVÁ, I., KONČELÍK, J.: Analýza obsahu
mediálních sdělení. Praha: Karolinum, 2011 – Publikace zabývající se obsahovou analýzou, vysvětlení
kódování v kvantitativní obsahové analýze apod. budu používat zejména jako podklad ke zpracování
kódovací knihy v rámci kvantitativní obsahové analýzy.
SEDLÁKOVÁ, R. Výzkum médií: Nejužívanější metody a techniky. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing,
2015 – Publikace, která se rovněž zabývá metodami a technikami zpracování výzkumu médií.
HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005 –
Tato publikace se zabývá přímo kvalitativní analýzou a její metodikou, bude sloužit jako podklad
k vytvoření kvalitativní analýzy
HAGEN, L. F. Tak to bylo, tak to je--. Řitka: Daranus, 2007 – Autobiografická kniha zpěváka skupiny Tři
sestry, kterou budu zpracovávat zejména v části týkající se historie kapely a biografie jejích členů, bude
nutná pro pochopení některých souvislostí zejména proto, že je psána přímo členem skupiny.
DIESTLER, Radek. Tři sestry: 30 let ve 30 obrazech a 5 x 30 fotografiích. V Praze: Daranus, 2016 –
Publikace mapující historii hudební skupiny. Oproti předcházejícímu titulu je tato kniha psána autorem
zvenčí, tedy není příliš citově zabarvená a může přinést komplexnější náhled na historii skupiny Tři sestry.
Diplomové práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, které byly k tématu
obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách za posledních pět let)
Práci na shodné téma jsem nenalezl, uvádím tedy práce, které se mého tématu týkají pouze částečně.
SÁZAVSKÝ, Filip. Mediální obraz cen Anděl od vzniku až po současnost. 2015. Bakalářská práce.
Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Vedoucí práce: Mgr. Jan Vedral
KÁBELOVÁ, Romana. Vybraná hudební periodika (počátky, vývoj a současnost). 2015. Bakalářská
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práce. Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd. Vedoucí práce: Mgr. Daniel Kőppl
Datum / Podpis studenta/ky
………………………
TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA:
Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:
Autorovi práce doporučuji užší vymezení periodik, které hodlá zpracovávat, jedná se o bakalářskou
práci, obávám se, že by se pak mohl dostat mimo požadovaný rozsah. Na druhou stranu by bylo jistě
přínosné pokusit se zmínku o skupině nebo o jejím stylu najít i v oficiálních předrevolučních
hudebních periodikách, především časopisu Melodie.
Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:
DAVID, Michal. Život nonstop. Vyd. 1.: Řitka: Daranus, 2008
VINCOUR, Lukáš. Cesta od punku ke svobodě. Vyd. 1.: Olomouc: Lukáš Vincour, 2017
Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma odpovídá mému
oborovému zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK vykonávám.
Souhlasím s tím, že budu vedoucí(m) této práce.
PhDr. JAKUB ŽELEZNÝ
Příjmení a jméno pedagožky/pedagoga

………………………
Datum / Podpis pedagožky/pedagoga

TEZE JE NUTNO ODEVZDAT VYTIŠTĚNÉ, PODEPSANÉ A VE DVOU VYHOTOVENÍCH DO
TERMÍNU UVEDENÉHO V HARMONOGRAMU PŘÍSLUŠNÉHO AKADEMICKÉHO ROKU, A TO
PROSTŘEDNICTVÍM PODATELNY FSV UK. PŘIJATÉ TEZE JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT
V SEKRETARIÁTU PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY A NECHAT VEVÁZAT DO OBOU VÝTISKU
DIPLOMOVÉ PRÁCE.

TEZE SCHVALUJE NA IKSŽ VEDOUCÍ PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY.
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Seznam příloh
Příloha č. 1: Kategorie kódovaných tematických okruhů (seznam)
Příloha č. 2: Kompletní kódovací arch, ve formátu *.csv (tabulka)
Příloha č. 3: Seznamy kódovaných obsahů, kompletní, ve formátu *.csv (tabulka)
Příloha č. 4: Analyzovaná data, Česká televize, ve formátu *.csv (tabulka)
Příloha č. 5: Analyzovaná data, MF DNES, ve formátu *.csv (tabulka)
Příloha č. 6: Analyzovaná data, Rock & Pop, ve formátu *.csv (tabulka)
Příloha č. 7: Analyzovaná data, Melodie, ve formátu *.csv (tabulka)
Příloha č. 8: Analyzovaná data, Musicserver.cz, ve formátu *.csv (tabulka)
Příloha č. 9: Analyzovaná data, Novinky.cz, ve formátu *.csv (tabulka)
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Příloha č. 1: Kategorie kódovaných tematických okruhů
-

Vydání nové skladby/CD/videoklipu
Propagace budoucího koncertu
Významná událost člena/kapely
Recenze koncertu, CD, videoklipu
Dokument o kapele
Dokument o členovi kapely
Rozhovor
Smrt Františka Sahuly
Bez souvislosti s výše uvedeným
Jiné
Záznam koncertu
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Příloha č. 2-9: Kódovací arch, analyzovaná data
-

Přiložena ve formátu *.csv (v tištěné verzi práce na CD nosiči)
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