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Úvod 

 Michael Jackson byl americký popový zpěvák, skladatel, choreograf, tanečník, 

producent a mecenáš afroamerického původu. Zařadil se na třetí místo 

nejprodávanějších interpretů po skupině The Beatles a zpěvákovi Elvisi Presleym. 

Jeho desky Thriller, Bad a Dangerous patří mezi nejvýznamnější v oblasti pop music. 

Jackson je označován za krále popu a za jednu z nejslavnějších osob hudební 

historie. Za svoji kariéru získal celkem 13 cen Grammy a 26 cen American Music 

Award. 

Mně se už od mala líbily jeho písničky a jeho taneční projev. Proto jsem si ho vybrala 

jako téma pro svou ročníkovou práci. 
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1. Životopis 

 Michael Jackson se narodil 29. 8. 1958 v městečku Gary ve státě Indiana v USA 

Katherině a Josephovi Jackson. Pocházel z devíti sourozenců a byl sedmým 

v pořadí. 

 

Obrázek 1 

 Michael přišel na svět ve znamení Panny, čímž dostal do vínku pracovitost, 

puntičkářství, tvrdohlavost, zvídavost, stydlivost či citlivost k utrpení druhých. 

Ačkoliv pocházel z černošské rodiny, v jeho žilách kolovala i špetka bílé a indiánské 

krve. Rodina byla věřící, maminka byla stoupenkyní Svědků Jehovových. Otec byl 

velmi přísný, byl na děti hrubý, bil je a nesměly mu říkat tati. 

 

Obrázek 2 
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  Celá rodina však byla muzikální. Jejich otec nejdříve nevěřil, že děti mají talent, ale 

když je slyšel zpívat a hrát, začal je podporovat. Založili skupinu Jackson 5.  Michael 

začal se svými sourozenci zpívat už v pěti letech. Brzy se díky svému talentu stal 

hlavním zpěvákem skupiny. 

 

Obrázek 3 

 V začátcích skupina vystupovala v nočních a striptýzových klubech a na 

amatérských soutěžích. V roce 1968 se jich ujala nahrávací společnost Motown a 

začali se o ně starat Berry Gordy a Diana Ross. Pod jejich vedením se skupina 

dostala na první příčky hitparád a stala se velmi slavnou. 
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Obrázek 4 

 Michael s bratry vystupoval do roku 1985, ale už od dvanácti let měl souběžně svou 

vlastní sólovou kariéru. Prvním jeho hitem byla balada Got To Be There (1972). 

V počátcích mu pomáhala jeho přítelkyně Diana Ross. 

 

Obrázek 5 

 V roce 1977 Michael začal spolupracovat se skladatelem a producentem Quincy 

Jonesem. Toto setkání bylo jedno z nejdůležitějších. Tato dvojice začala pracovat na 

tom, aby Michaela zbavila pověsti malého kluka s vysokým hlasem. Mnoho let spolu 

pracovali na řadě úspěšných projektů.  
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Obrázek 6 

 Osmdesátá a devadesátá léta minulého století byla pro Jacksona nejúspěšnějším 

obdobím. V těchto letech vydal svá nejlepší alba, dostal spoustu ocenění. Stala se 

z něho celosvětově známá a významná celebrita. Setkal se s mnoha významnými 

lidmi – s princem Charlesem a princeznou Dianou, s americkým presidentem 

Ronaldem Reganem i Georgem Bushem.  

 

Obrázek 7 
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Obrázek 8 

 Hodně se věnoval charitě. V roce 1988 koupil obrovský pozemek v Californii, na 

kterém vybudoval své království. Místo nazval Neverland  podle Petra Pana. Jeho 

brány byly otevřeny malým i velkým. 

 

Obrázek 9 
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 V 80. letech spolupracoval s firmou Pepsi, která ho sponzorovala a se kterou natočil 

několik reklamních videí. Při jednom natáčení došlo k nehodě, při které Jackson 

utrpěl popáleniny 2. a 3. stupně na hlavě. S touto nehodou souvisí některé plastické 

operace v pozdějších letech. Terčem spekulací byla jeho barva kůže. Její světlejší 

odstín byl způsoben kožním onemocněním vitiligo, při kterém dochází k výpadkům 

pigmentu. 

 

Obrázek 10 

Jeho první manželkou byla Lisa Marie Presleyová dcera Elvise Presleyho. Žili spolu 

dva roky. S druhou manželkou Debbi Roweovou měl dvě děti, Paris a Prince. 
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Obrázek 11 

 Matka třetího dítěte Prince II není známá. Michael Jackson navštívil i naši republiku. 

7. 9. 1996 se konal koncert v Praze na Letné, kterým Michael zahajoval celé tehdejší 

turné. V této době také začalo období obviňování Jacksona ze zneužívání dětí. 

Jackson se bránil soudně i vyplácením finančního odškodnění. Aktuální dokument 

Leaving Neverland  vykresluje krále popu ve velmi špatném světle, ale nenabízí nové 

důkazy ani spekulace. Vzbudil však obrovské reakce. Přesto zneužívání dětí 

Jacksonovi nikdy nebylo dokázáno, ani za něj nebyl nikdy odsouzen. Období 

soudních tahanic a mediálního tlaku způsobilo odmlku v Michaelově kariéře a jeho 

reputace byla výrazně poškozena. Také na jeho zdraví to nemělo dobrý vliv. Ke konci 

svého života žil Michael Jackson v Las Vegas, kde točil novou desku a připravoval 

comeback. Zemřel však dřív, než ho mohl uskutečnit. 25. 6. 2009 zemřel náhle na 

selhání srdce.  
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Obrázek 12 

 

1. Umělecká kariéra 

 Svou uměleckou kariéru odstartoval Michael Jackson už jako pětiletý ve skupině The 

Jackson 5. Vystupoval s nimi do roku 1985, ale už od dvanácti let měl souběžně i 

svoji sólovou kariéru. Prvním jeho hitem byla balada Got to be There (1972). 

Spolupráce s producentem Quincy Jonesem odstartovala Jacksnovu hvězdnou 
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kariéru. První autorská deska byla Off the Wall v roce1979. Následoval Thriller – 

nejprodávanější album všech dob. 

 

Obrázek 13 

 V roce 1983 Michael předvedl první sólovou taneční sestavu včetně Moonwalk 

k písni Billie Jean. Následovalo druhé nejprodávanější album Bad. Album Dangerous 

představovalo zlom v jeho kariéře. Přestal spolupracovat s Quincy Jonesem a 

výrazně změnil sound svých písní. Michael zvládl vokály i doprovod a v albu HIStory 

posílil roli elektroniky. 

 V roce 1997 vznikl film-videoklip Ghosts, který je dokladem Jacksnova 

choreografického perfekcionalismu. Album Blood on the Dance Floor pro společnost 

Sony Music Michaela neuspokojilo. A tak vzniklo album Invincible, které bylo skvělým 

dokladem použití nových trendů v oblasti zvukové techniky. Společnost Sony Music 

však o toto album neměla zájem a spor s ní v podstatě ukončil Jacksnovu kariéru. 

Návrat plánoval Jackson v roce 2008. Připravoval turné This is it, které mělo začít 13. 

července 2009. Michael se toho však nedožil. 

Michael Jackson nazpíval i mnoho skladeb s různými interprety např. Dianou Ross, 

Paul McCartneym, Eddim Murphym, Steviem Wondrem, Freddiem Mercurym a 

dalšími. Podílel se i na hudební stránce početných filmů a seriálů např. Zachraňte 

Willyho, Simpsnovi a další. 
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Obrázek 14 

 

2. Humanitární aktivity 

Michael Jackson se aktivně podílel na mnohých humanitárních akcích a projektech. 

Nebyl lhostejný k rasismu, násilí, hladomoru, k AIDS, k lidem, kteří trpí rakovinou, ke 

zneužívání drog, k ničení životního prostředí. Texty mnohých jeho písní poukazovaly 

na tyto společenské problémy. Spolupracoval například s Lionelem Richiem na singlu 

We Are the World, který byl jedním z nejúspěšnějších v historii (prodáno 20 miliónů 

kusů). Další písně jsou Man In the Mirror, Black or White, USA for Africa a další. Na 

řešení těchto problémů posílal spoustu peněz a zakládal různé nadace. Za svůj život 

věnoval na charitu více než 300 miliónů dolarů. Za charitativní činnost dostal 

14.5.1984 cenu od amerického presidenta Ronalda Regana.  

Za podporu 39 charitativních institucí byl připsán do Guinessovy knihy rekordů.  

V roce 2004 byl ve Washingtonu vyznamenán cenou od The African Ambassadors 

Spouses Association za celosvětové humanitární úsilí, které zahrnovalo i boj proti 

hladomoru v Africe. Posmrtně byl Michael Jackson vyznamenán v Rakousku cenou 

Save the World Award. 
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Závěr 

Když Michael Jackson před deseti lety zemřel, svět truchlil pro génia, který nadobro 

změnil tvář populární hudby. Minimálně dvě dekády byl nejslavnější tváří populární 

hudby, globální celebritou s božskou aurou. Michael Jackson prodal na 350 miliónů 

desek. Jeho Thriller je nejprodávanějším albem v historii populární hudby a podle 

všeho to tak už zůstane. Za sebou měl soudní procesy a obvinění ze zneužívání dětí, 

image podivína, který nikdy nedospěl, stín nešťastného dětství. Nejčerstvěji s jeho 

odkazem otřásl dokument Leaving Neverland o jeho zneužívání dětí. Snímek ale 

nenabízí žádné nové důkazy ani spekulace a Michael Jackson nebyl nikdy za tento 

trestný čin odsouzen. Proto si myslím, že jeho tvorba bude dál patřit k odkazu pop 

kultury. A jestli jeho písničky budou lidé dál poslouchat nebo ne, to je na rozhodnutí 

každého z nás. 

„Člověk si přeje, aby se ho dotkla pravda a aby ji mohl interpretovat tak, že bude 

schopen vyjádřit, co cítí a co prožívá, ať už je to beznaděj nebo radost – a vyjádřit to 

způsobem, který přidá životu další smysl. Doufá, že se tím dotkne i těch druhých.  

To je umění ve své nejvyšší formě. Tyto okamžiky osvícení jsou tím, pro co chci žít.‘‘ 

Michael Jackson 

 

Resumé 

In my project I tried to show something from life and production of the king of pop  

Michael Jackson. He was a really complicated personality with a lot of imperfections 

but an outstanding human being at the same time. I described all important events 

from his life, his production and some information about his character and scandals. 

It is up to every one whether he or she will listen to his music, love it or hate it. 
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