
 
 

 

 

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 

 

 

 

Název práce: Idoly teenagerů 

 

Jméno: Klára Myšková 

 

Třída: 9. A   

 

Datum odevzdání: 16. květen  

 

Vedoucí učitel: Mgr. Barbora Šímová 

 



1 
 

Prohlášení  

Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které 

jsem vypracovala samostatně pod vedením Mgr. Barbory Šímové. Veškerou literaturu a 

další zdroje, z nichž jsem čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. 

Souhlasím se zveřejněním práce na webových stránkách školy a jejím využitím pro 

potřeby školy.   

 

V Kladně dne:                                                Podpis autora: 

 

 

Poděkování:  

 

 

 

 

 

Anotace:  Tato práce s názvem Idoly teenagerů byla zpracována jako absolventská 

práce při ukončení základního vzdělávání na ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633.  

Práce je zaměřena na vysvětlení pojmů, co je to idol a teenager a následně na 
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Úvod 

Absolventskou práci na téma Idoly teenagerů jsem si vybrala proto, že bylo jedno 

z mála témat, které mě opravdu zaujalo. Myslela jsem si, že to bude lehké téma na 

zpracování. Doufala jsem, že nebudu mít problém zjistit, kdo je pro koho idolem a proč. 

Čekala jsem, že má každý alespoň někoho, kdo ho inspiruje a rád se podělí s ostatními.  

Osobně si myslím, že je důležité mít v životě někoho, koho máme rádi, kdo je náš vzor, 

protože nás tyto osoby například inspirují udělat nějakou změnu ve svém životě, kvůli 

nim si začneme více vážit toho, co máme a možná se kvůli nim někdo pokusí zlepšit 

svoje chování k ostatním.  Záleží jen na tom, z koho si toho idola uděláme.  

  Naformátováno: Písmo: (výchozí) Arial, 14 b., Tučné, Barva
písma: Automatická
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1.1. Kdo je to teenager? 

Slovo teenager je z angličtiny překládáno jako náctiletý. Věkové rozmezí není zcela 

přesné, protože v angličtině zakončení –teen označuje osoby od třinácti do devatenácti 

let, ale v českém jazyce označuje náctiletý lidi od jedenácti do devatenácti let.  

1.2. Koho označujeme za idol?  

Za idol označujeme člověka, ke kterému vzhlížíme a chceme být jako on. Nebo také 

jenom postavu, kterou milujeme a nedáme na ni dopustit. Idolem může být jakákoliv 

osoba z našeho okolí, ale většinou jsou za idoly považováni mediálně známí lidé 

z kulturního života, z filmů a seriálů, knih, komiksů, hudby, politiky, internetu a her, 

sportu a vědy. Věkové omezení idolů neexistuje. Může se jednat o mladé lidi, ale také o 

osoby již zesnulé.  

1.3. Mé idoly  

Mé idoly se v průběhu času měnily. Když jsem byla malá, mezi mé idoly patřili 

Teletubbies, protože byli roztomilí a hodně barevní. V mých třech letech bylo pro mě 

zajímavé všechno, co bylo barevné a zpívalo to. Doma jsem měla jednu postavičku z 

této pohádky a všude jsem jí nosila s sebou. Také jsem milovala Michala z Kouzelné 

školky, byl můj nejoblíbenější. S mámou jsme chodily na jeho vystoupení v divadlech. 

Měla jsem ho ráda, kvůli jeho smyslu pro humor. Když jsem byla starší, inspirovala jsem 

se kouzelníkem Pavlem Kožíškem, protože jsem ráda kouzlila, a dívčí skupinou 

5Angels, kterou si  někdy poslechnu i v dnešní době.  Holky jsou jen o pár let starší jako 

já a já jsem si přála patřit mezi ně. Už od malička jsem milovala slona Fufíka z pohádky 

Medvídek Pú. Nejprve jsem si na něj hrála, teď je slon můj symbol štěstí.  Mezi další 

současné idoly patří hrdinové z komiksů, knih, filmů a her. Patří mezi ně skupina 

Avengers nebo třeba Tris z knižní série Divergence. Na těchto osobách se mi libí jak 

jsou stateční.  

2 Internetoví idolové 

Vybrala jsem nejznámější a nejoblíbenější osoby ze světa YouTube a blogů. Tyto osoby 

by se bez internetu možná ani nestali slavnými.  

2.1. YouTube - je největší internetový server pro sdílení videí. Původní zaměření 

serveru bylo sdílení domácích videí, postupně ale přibyly hudební videoklipy, videohry 
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nebo filmy. Lidé mohou videu dát like nebo dislike (líbí se nebo nelíbí se), mohou video 

okomentovat nebo mohou odebírat své oblíbené kanály. 

Česká YouTube scéna se spojuje se slovenskou, protože mluvíme podobnými jazyky. 

Máme společné youtubové festivaly, například Utubering.  

Youtubeři jsou lidé, kteří natáčí videa na server. Tyto osoby si okolo sebe budují 

komunitu svých fanoušků. Youtubeři nejsou klasickými celebritami, ale pro svou 

komunitu mívají větší význam než celebrity z tradičních médií. Někteří youtubeři, kteří 

mají větší počet zhlédnutí, se mohou YouTube živit. U nás jsou to právě youtubeři, kteří 

v posledních letech určují trendy, a hodně lidí se jimi inspiruje.  

Sepsala jsem nejodebíranější a nejoblíbenější youtubery v čechách a na slovensku a 

přidala i nejznámějšího youtubera na světě. 

GogoManTV  je kanál Slováka Daniela Štraucha. Daniel má přes 1 200 000 odběratelů, 

což je druhý, nejvíce odebíraný kanál na Československé scéně. Jeho kanál se skládá 

hlavně z natáčení her tzv. Let’s Play (živé komentovaní her) a vlogů (videa, kde 

youtuber mluví o určitém tématu.) Svoji komunitu okouzlil svým smyslem pro humor. 

Teri Blitzen je nejoblíbenější česká dívka na YouTube. Má 350 tisíc odběratelů. Na 

jejím kanále najdete Make-up tutoriály i vlogy. Lidi uchvátila jak svým vzhledem, tak 

smyslem pro kreativitu.  

PewDiePie  je nejvíce odebíraný youtuber na světě. Jmenuje se Felix Arvid Ulf 

Kjellberg a je to Švéd žijící ve Velké Británii. Jeho kanál má přes 42 milionů odběratelů, 

kteří sledují jeho Let’s playe.  

NejFake  je čech, který se snaží na YouTube propagovat motto „Jméno a tvář nejsou 

důležité, důležitá je myšlenka a názor“. Díky tomuto mottu si ho oblíbilo spousty lidí.  

Shopaholic Nikol je druhá nejoblíbenější youtuberka v Česku i na Slovensku. Nicol má 

svůj pořad na hudební televizi Óčko, kde mluví o nápadech na zajímavá místa v Praze i 

okolí. Mě uchvátila jejím stylem oblíkaní i líčení.  

Myslím si, že jsou to právě oni, kdo patří mezi největší YouTube idoly u nás v Česku, 

protože je o nich slyšet více než o ostatních youtuberech.  

2.2. Blog - je webová aplikace, která obsahuje příspěvky jednoho či více editorů na 

jedné webové stránce. Slovo „blog“ vzniklo stažením anglického „web log“, což v 

Naformátováno: Písmo: 12 b., není Tučné
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češtině znamená „webový zápisník“. Blogery se nejčastěji inspirují začínající blogeři, 

kteří se chtějí prosadit.  

Sepsala jsem nejznámější blogery České republiky, kteří inspirují tisíce náctiletých.  

Idoly ze světa blogu jsem určovala podle české soutěže bloger a blogerka roku, která 

se u nás pořádá každý rok.  

A Cup Of Style – Na blog píší sestry a zároveň nejlepší kamarádky Lucka a Nikol. Blog 

založily v roce 2009 a v současné době se na něm věnují hlavně módě, ale také 

vyjadřují své názory, píší o svém životě, koníčcích apod. Jednou za čas natočí i vlog 

(video blog) na server YouTube.  

AnnBloggerKid – Anett Charitonova píše o svém životě a módě. Miluje hudbu, zpívaní 

a dělání vlastní hudby. Nazpívala pár písniček a také natáčí na YouTube. 

Petralovelyhair – Petra je na svém blogu zaměřená na vlasy, oblečení i kosmetiku. 

Dvakrát vyhrála blogerku roku a založila vlastní kosmetickou značku. Dívky jí sledují 

hlavně kvůli jejím tipům a trikům ohledně líčení. 

TerezaInOslo – Tereza se snaží motivovat lidi, aby šli za svými sny. Rozhodla se, že 

se chce podívat na sever, a tak si v roce 2010 podala přihlášku na dánskou sportovní 

školu, kam jí přijali a ona si tak splnila svůj sen. O rok později se odstěhovala do Osla.  

Z Norska se natrvalo vrátila až minulý rok. Blog začala psát po smrti své matky, aby 

našla svoje ztracené já.  

3 Hudební idolové  

O hudebních idolech bychom se mohli dohadovat celé roky, protože každý 

posloucháme něco jiného, proto přináším seznam interpretů, kteří opravdu otřásli 

světem. Použila jsem výsledky soutěže Teen Choice Awards 2015, která probíhá každý 

rok v USA. Dospívající mohli hlasovat na všech možných sociálních sítích pro svoje 

oblíbené ikony. Dohromady dali teenageři 25 milionů hlasů. I přes to, že Češi nemohou 

v této soutěži hlasovat, myslím, že teenageři po celém světě mají podobné idoly. Když 

jsem koukala na nominované, většinou bych dala hlas právě výherci, protože patří k 

mým oblíbeným.  
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Ed Sheeran je zpěvák a textař, který se proslavil hlavně písněmi „I see fire“, „Lego 

House“ nebo „The A Team.“ Vyhrál jednu cenu MTV. Své fanoušky uchvátil svým 

vzhledem i textem písniček.  

Demi Lovato se proslavila hlavně jako herečka ve filmech a seriálech na kanálu Disney 

Channel. Na svém prvním koncertě vystoupila už v šestnácti letech. Měla hodně 

osobních problému, kvůli kterým se musela stáhnout z koncertů Jonas Brothers, kterým 

předskakovala. Vyhrála jednu cenu MTV a přes čtyři ceny Teen Choice Awards. 

One Direction se do podvědomí lidí se dostali díky televizní soutěži X Factor 2010, kde 

skončili třetí. Nejprve se snažili prorazit jako jednotlivci, ale porotci je dali dohromady. 

Skupina One Direction vyhrála celkem 28 cen. Zároveň byla na hudební ceny 

nominována již 60krát. 

Fifth Harmony se také proslavili díky X Factoru a také skončili třetí, akorát v roce 2012. 

Po skončení soutěže začali nahrávat coververze písniček na YouTube. U nás v České 

republice nejsou tolik oblíbení jako ve světě. 

Majk Spirit je slovenský rapper a člen skupiny H16. Získal ocenění MTV Europe Music 

Awards v kategorii Best Czech and Slovak Act. Jeho nejznámější písnička z nového 

alba Y WHITE s názvem Primetime má na YouTube přes 14 miliónů zhlédnutí. Jeho 

umělecké jméno je odvozeno od jeho jména Majk – Michal a Spirit – Dušička. Je to 

jeden z nejvíce úspěšných raperů v Česku a na Slovensku. Já ho mám ráda, protože 

má zajímavý pohled na svět.  

Celeste Buckingham se proslavila díky druhé řadě Československé SuperStar. Má 

americko-švýcarsky původ. Její nejznámější song se jmenuje Run Run Run. 

V současné době žije v Nashvillu v Tennessee.  

Adele je britská zpěvačka a skladatelka, která vyhrála několik cen Grammy. Její album 

21 je nejprodávanějším albem tohoto století. Za píseň „Skyfall“, která se objevila 

v bondovce Skyfall, získala Zlatý glóbus a filmové ocenění Oskar za nejlepší filmovou 

píseň. Její ohromující hlas si oblíbilo několik miliard lidí.  

Justin Bieber se proslavil na serveru YouTube. Jeho matka chtěla umožnit celé rodině 

zhlédnutí Justinových Coververzí písniček, a proto dávala videa na server.  Tam si 

Justina všiml jeho nynější manažer. Bieber umí hrát na kytaru, klavír, bicí a trubku. 

V dospívání měl Justin hodně problému se zákonem, čímž ztratil hodně svých 
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fanoušků. Časem si to uvědomil a na chvíli se stáhl do ústraní, kde nahrával jeho novou 

desku Purpose, která ho znovu vrátila na vrchol. Dříve jsem Justina moc nemusela, 

kvůli průšvihům, které prováděl. Dnes si ráda poslechnu jeho nové písničky. 

4 Herecké idoly 

Určit několik hereckých idolů je stejně těžké jako sepsat pěvecké idoly, proto jsem opět 

použila výsledky Teen Choice Awards. 

Paul Walker byl Američan, který se proslavil hlavně rolí Briana O'Connera ve filmu 

Rychle a zběsile.  Miloval závody automobilů a sám závodil v Redline Time Attack. Pro 

natáčení filmů Rychle a zběsile podstoupil řadu řidičských a závodnických kurzů. 

Rychlá jízda se mu stala v roce 2013 osudná, když jeho známý i s Paulem narazil ve 

vysoké rychlosti do stromu.  

Jennifer Lawrence se proslavila snímkem X-Men: První třída a filmy Hunger Games, 

kde si zahrála hlavní roly Katniss Everdeen. Získala Oscara za nejlepší ženský herecký 

výkon v hlavní roli. V současné době chodí s Chrisem Martinem z kapely Coldplay. 

Okouzlila svými hereckými schopnostmi i chováním mimo kamery. 

Shailene Woodley se do podvědomí Čechů dostala díky filmu Hvězdy nám nepřály, 

kde hraje dívku trpící rakovinou a filmu Divergence. Získala přes pět cen Teen Choice 

Awards.  

Ondřej Brzobohatý je herec, zpěvák, skladatel, hudebník a moderátor. Hodně oblíbený 

byl v seriálu Gympl s (r)učením omezeným. Je druhým dítětem slavného českého herce 

Radoslava Brzobohatého a slovenské herečky Hany Gregorové. V současné době se 

věnuje i pěvecké kariéře.  

Jáchym Kraus se také proslavil seriálem Gympl s (r)učením omezeným. Narodil se 

roku 1998 v Praze, je synem herečky Ivany Chýlkové a herce Jana Krause. 

Gabriela Heclová je herečka, zpěvačka a youtuberka. Hraje například v seriálu Svatby 

v Benátkách. Studuje pražskou státní konzervatoř. 

5 Idolové ze sportu 

Jaromír Jágr patří k nejznámějším českým hokejistům a řadí se mezi nejlepší hokejisty 

všech dob.  Je to idol většiny začínajících i pokročilých hokejistů. Narodil se  15. 2. 1972 

v Kladně. Hokej začal trénovat již v dětství. Se svým otcem chodil trénovat na lední 
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plochu. Studoval Střední průmyslovou školu stavební na Kladně, ale kvůli tréninkům 

nedostudoval. Maturitu si dodělal v roce 2002 na Soukromém středním učilišti 

hotelového provozu. V NHL působil v klubech Pittsburgh Penguins, Washington 

Capitals, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Dallas Stars a hrál také Kontinentální 

hokejovou ligu za Avangard Omsk. V době výluky NHL v sezoně 2012/13 působil v 

extraligovém klubu Rytíři Kladno. Jágr je pravoslavným křesťanem. V současné době 

hraje za klub Florida Panthers. 

Petra Kvitová je česká tenistka, která dvakrát vyhrála finále ve Wimbledonu. Stala se 

druhou ženou narozenou v Česku, která vyhrála více než jednu mísu Venus Rosewater. 

Petr Čech je fotbalový brankář. Považuje se jednoho z nejlepších fotbalových brankářů 

na světě. V současnosti hraje v anglickém Arsenalu. Působil také v týmech Viktorie 

Plzeň, Chmelu Blšany, Sparty Praha, Rennes a Chelsea FC. Je známý svojí helmou, 

kterou nosí od té doby, co utrpěl frakturu lebky. 

Lionel Messi celým jménem Lionel Andrés Messi Cuccitini je argentinský fotbalista, 

hrající za FC Barcelona. V roce 2010 byl začleněn časopisem France Football do čela 

žebříčku nejbohatších fotbalistů světa.  

Usain Bolt je držitel tří atletických světových rekordů v běhu na 100 metrů, na 200 

metrů a ve štafetě 4 x 100 metrů. Narodil se na Jamajce. V Berlíně udělali analýzu 

Boltova běhu a zjistili, že ve finále stometrové trati dosáhl maximální rychlosti 44,72 

kilometrů za hodinu a jeho průměrná rychlost byla 37,58 km/h.  
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6 Závěr  

Byla to pěkná fuška. Měla jsem téměř dokonalý plán, který se bohužel nevydařil. Chtěla 

jsem se ptát náctiletých na jejich idoly, ale bohužel mi většina odpověděla, že neví, 

nebo že nechce odpovídat, proto jsem to vzala tak obecně. Vzpomínala jsem na lidi, 

kteří pravdu otřásli médii a o kterých jsme slyšeli i několik měsíců v kuse, až to bylo 

otravné. Jsem ráda, že už to mám za sebou.  

Díky této práci jsem zjistila, že ne všechno je tak jednoduché, jako na první pohled 

vypadá. 

O některých idolech jsem zjistila i víc než bych si přála, až si říkám, že jsou některé 

slavné osoby vlastně chudáčci.  

Při práci jsem si uvědomila, že je tolik lidí, které by se dali považovat za idoly, že bych 

na to potřebovala snad věčnost, abych je mohla sepsat všechny. Také jsem ráda, že 

nejsem slavná, protože mít za zády pořád paparazzi, kteří o vás zjistí úplně všechno, je 

příšerné. 

Postupovala jsem tak, že jsem si nejprve vyhledala význam slov teenager a idol a pak 

jsem si rozdělila idoly do několika kategorií, které jsem pak sepsala do této práce.  
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Přílohy  

 

Nejodebíranější youtuber na světě – PewDiePie. 

 

 

Holky z A Cup of Style – vítězky Blogerky roku 2015. 

 

 

Majk Spirit - První Slovák, který na sociální síti Facebook překonal hranici půl milionů 

fanoušků.  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgi5S4_u_LAhWEShQKHQFuALkQjRwIBw&url=http://www.forbes.com/pictures/mlg45ehell/felix-pewdiepie-kjellberg-25/&psig=AFQjCNG4doaGPGt0-gjUZyKvRWqhBdnyhg&ust=1459687383987527
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii__vhgPDLAhVIPBQKHXKJDA8QjRwIBw&url=http://academy.acupofstyle.com/&psig=AFQjCNFGOfQZfgvHVhV85SFazElFCE58vA&ust=1459687671385469
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg95iygvDLAhVG7xQKHRq9BDwQjRwIBw&url=http://www.welcometobratislava.eu/january-events-in-bratislava-2016/majk/&bvm=bv.118443451,d.ZWU&psig=AFQjCNEDEQMA6tvkFUP2CcWaOpZAaIbCGA&ust=1459688705284430
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Jennifer Lawrence 

 

 

Držitel tří světových rekordů - Usain Bolt. 

 

 

 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQncXzg_DLAhXB6RQKHUB2B_0QjRwIBw&url=http://theodysseyonline.com/samford/the-now-generation/264668&bvm=bv.118443451,d.ZWU&psig=AFQjCNFfr2Gz_BTBBNyfdeiOK-dKb0wt1g&ust=1459688920344709
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwju4O65_-_LAhWDRhQKHctkCnoQjRwIBw&url=http://sports.ndtv.com/athletics/news/256747-rio-de-janeiro-will-be-my-last-olympics-says-usain-bolt&psig=AFQjCNEJogNoXqAih9rmcejc0b78lhU6Uw&ust=1459687551373025
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