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Anotace 

Diplomová práce „Mediální obraz fotbalového klubu AC Sparta Praha v deníku 

Sport po vstupu Czech News Center Daniela Křetínského na mediální trh“ se zabývá 

komparací mediálních obsahů Deníku Sport ve vybraných obdobích let 2010 a 2014. 

Stanovený vzorek byl vybrán na základě změny vlastnictví Deníku Sport, který od 

roku 2014 spadá pod společnost Czech News Center, jejímž spoluvlastníkem je Daniel 

Křetínský, mj. majitel fotbalového klubu AC Sparta Praha. Pomocí mediální obsahové 

analýzy se práce snaží potvrdit, nebo vyvrátit hypotézu, že se obsah Deníku Sport po 

změně vlastníka v roce 2014 změnil ve prospěch Sparty. 

Práce se v teoretické části zabývá popisem změn struktur vlastnictví českého 

periodického tisku po roce 1989 nebo tématy profesních požadavků v žurnalistice včetně 

faktorů ovlivňujících novinářskou etiku, jako je například střet zájmů.  

 

Výsledky analyzovaného tématu doplňují rozhovory s novináři Deníku Sport, které 

by měly pomoci osvětlit některé profesní postupy a aspekty práce členů jediné 

specializované sportovní redakce v ČR. 

 

Annotation 

 

Diploma thesis „Media Image of AC Sparta Prague in Deník Sport after Daniel 

Křetínský´s Czech News Center joined the Czech Media Market“ deals with comparison of 

the media content of Deník Sport in selected periods.  

The selected area was chosen because of the company of Daniel Křetínský, who is 

currently also the owner of AC Sparta Prague, bought the publishing house of Deník 

Sport. 

In this thesis is used the media content analysis, which should confirm or disprove 

the hypothesis, that the content of Deník Sport was changed in 2014 for Sparta Prague. 



 

 

 

In the theoretical part of this thesis the development of the Czech media 

ownership after 1989 is described, also the topics of journalistic values and possible ethics 

problems like conflict of interests are stated. 

The results of the media analysis should be added in interviews with the Deník 

Sport’s staffers. 
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Úvod 

České mediální prostředí prošlo od roku 1989 několika vývojovými etapami, co se 

změn vlastníků médií týče. Období po roce 2008 je spojeno s návratem velkých 

mediálních domů do rukou českých podnikatelů, kteří je kupovali od zahraničních 

majitelů. Nejdříve prodala společnost Verlagsgruppe Handelsblatt vydavatelství Economia 

(s tituly např. Hospodářské noviny či týdeník Respekt) Zdeňku Bakalovi, poté Rheinisch-

Bergische Verlagsgesellschaft prodala skupinu MAFRA (pod níž spadají např. deníky Mladá 

fronta DNES a Lidové noviny) Andreji Babišovi a nakonec podíl ve vydavatelství Ringier 

Axel Springer (s deníky Blesk a Sport) koupil Daniel Křetínský1.  

Podle Altschulla „obsah médií vždy odráží zájmy těch, kdo tato média financují2“. 

V českých médiích do roku 2008 uplatňovali řadu let své ekonomické zájmy zahraniční 

majitelé, jejichž cíle neležely nikde jinde než v mediální sféře. To však přestalo platit po 

příchodu českých investorů, kteří mají daleko širší pole působnosti. Brzy vznikly obavy, že 

budou skrze svá média uplatňovat i jiné než obchodní zájmy. Kvůli tomu se v českém 

mediálním prostředí začaly řešit otázky zásadních sporných bodů, co se žurnalistické etiky 

týče. 

V teoretické části je proto nejprve rozpracován stručný přehled vývoje vlastnictví 

médií v Česku po roce 1989 (viz kapitola 1.). Práce se hodně zaobírá etickými otázkami 

žurnalistiky, rolí novinářů a vlivy na jejich práci, proto se jim a dalším součástem 

žurnalistické profese věnuje kapitola 2.  

Hlavní námět této diplomové práce pak stanovuje ovládnutí Deníku Sport 

Křetínského společností Czech News Center – jeden z nejmladších českých miliardářů, 

investující také v energetice, je od roku 2004 spojený s největším tuzemským fotbalovým 

klubem AC Sparta Praha, jehož je v současnosti hlavním akcionářem. Změnil se tedy 

přístup Deníku Sport ke Křetínského klubu, když jsou nyní ve společném vlastnictví? Jaké 

etické problémy své práce nyní musí řešit novináři Sportu?  

Otázkou potenciálního Křetínského vlivu na Sport se zabývaly v nedávné době dvě 

                                                           
1
 Společnost CZECH NEWS CENTER a.s. spadá pod koncern CZECH MEDIA INVEST a.s., jenž společně vlastní 

Daniel Křetínský a Patrik Tkáč. 

2
 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. str. 237 
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absolventské práce, ani jedna nepostupovala stejným způsobem. Martin Slabý 

v diplomové práci „Komparace mediálního obrazu FC Viktoria Plzeň a AC Sparta Praha ve 

vybraných českých médiích“ porovnával obsahy Deníku Sport a Mladé fronty DNES během 

fotbalové sezony 2014-2015, Gabriela Lukášková se v práci „Kauza Romana Berbra a 

českých fotbalových rozhodčích ve vybraných médiích“ věnuje více do hloubky jedné 

konkrétní události. 

Naopak v této diplomové práci je pomocí kvantitativní obsahové analýzy a 

kvalitativní analýzy diskurzu (jejich představení viz kapitola 3., jejich praktické uplatnění 

viz kapitola 5. a 6.) provedena komparace mediovaných sdělení referujících o podobných 

událostech (sparťanské mistrovské tituly 2010 a 2014, respektive vypadnutí Sparty 

z kvalifikace Ligy mistrů 2010 a 2014), které Deník Sport publikoval ve vybraných 

obdobích let 2010 (17.-21.5 a 25.-28.8) a 2014 (5.-9.5 a 6.-9.8), tedy před a po převzetí 

periodika Křetínského společností CNC. 

Pro práci je stanovena hypotéza, že se obsahy Deníku Sport po roce 2014 změnily 

ve prospěch fotbalové Sparty. Zjištěné výsledky i další zmiňované okolnosti, týkající se 

obsahů Sportu a práce jeho redaktorů, pomohou osvětlit rozhovory s dvěma 

nejvýraznějšími redaktory jednotlivých období, Pavlem Hartmanem a Jakubem Konečným. 
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1. Vývoj vlastnictví českých médií včetně deníku Sport po roce 1989 
 

Roky 2013 a 2014 patří k těm, které nejvíce hýbaly českým mediálním trhem, co se 

změn vlastnictví týče. Fakt, že se deník Sport dostal v roce 2014 do rukou společnosti 

Czech News Center a.s. českého akcionáře Daniela Křetínského, charakterizuje i v obecné 

rovině tuzemských vlastnických poměrů v médiích dovršení vývoje, který započal pádem 

totality v roce 1989. Vývoj v této oblasti byl po revoluci celkem rovnoměrně rozdělený a 

podobá se změnám, které se děly v dalších zemích střední a východní Evropy po pádu 

Sovětského svazu. 

Toto pětadvacetileté údobí se dá dělit do několika etap, z hlediska periodického 

tisku se dá hovořit o třech: 

 

1.1. Období privatizace 1989 – 1992 

 

Pád komunistického režimu představoval v listopadu 1989 zásadní zlom ve 

vlastnictví českých (československých) médií. Do té doby byl periodický tisk přímo 

napojený na stát – ať už šlo o Rudé právo, Lidovou demokracii nebo Svobodné slovo, 

které vydávaly politické strany, nebo o Mladou frontu, Práci a Československý sport, jež 

spadaly pod státní organizace, či Zemědělské noviny a Obranu lidu, které měly pod sebou 

státní orgány.3 

Redakce byly před revolucí pod vlivem stranické nomenklatury a chyběla jak 

obsahová, tak vlastnická pluralita, vše se řídilo Leninovou tezí „tisk je kolektivní 

organizátor, agitátor a propagandista. To znamená, že veškerá oficiální mediální sdělení 

měla jediný cíl: upevňovat moc vládnoucí síly, a spolu s tím nepřipustit opoziční názor“4.  

Po pádu komunismu bylo jasné, že se tištěná periodika musí převést do 

soukromých rukou. Následovalo kategorické odmítnutí a vymezení se vůči bývalému 

režimu, což s sebou neslo i možná dost dobře nepromyšlenou touhu po takovém 

mediálním prostředí, v němž by se role státu omezila na co nejnižší úroveň. 

                                                           
3
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006. str.88 

4
 ŽANTOVSKÝ, Petr. Druhá mediální revoluce v České republice. Medias res [online]. [cit. 2018-06-16]. 

Dostupné z: http://www.mediasres.cz/media-a-pr/1907-petr-zantovsky-druha-medialni-revoluce-v-ceske-
republice.htm 
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Signifikantním jevem období mezi léty 1989 – 1992 byla tzv. „spontánní 

privatizace“. Tu umožnila neschopnost či neochota zvolených poslanců uzákonit nějaký 

právní předpis týkající se úpravy majetkových poměrů v tištěných médiích. Nová 

demokratická vláda si dala za úkol vytvořit široký mediální zákon, jenže na dlouhou dobu 

se uspokojila novelou zákona o tisku z roku 1966: z něj byly však vyňaty pouze pasáže o 

cenzuře a omezeních vůči soukromým vydavatelům, dál se vlastnickými poměry jeho nová 

úprava už nezabývala. Podle Milana Šmída došlo k neshodám mezi českou a slovenskou 

stranou, kdy tuzemští politici ve snaze odstátnit média narazili na slovenskou vizi 

národních médií5. Jediným zákonem, který však nejasně stanovoval vlastnické poměry 

v médiích, byl zákon o ochraně hospodářské soutěže6, který měl zamezit dominantnímu 

postavení některého subjektu na relevantním trhu. Pokud zde byla překročena hranice 

podílu 30 procent, musel být získán souhlas tehdejšího Ministerstva pro hospodářskou 

soutěž. Problém byl s nejasnou definicí pojmu „relevantní trh“ – třeba vydavatelství 

Verlagsgruppe Passau získalo během let 1991 - 1993 monopolní postavení v oblasti 

regionálního denního tisku – po správním řízení v roce 2001 rozhodl Úřad pro ochranu 

hospodářské soutěže, že regulérnost činnosti VGP lze odůvodnit jeho působením v 

regionálním i celostátním tisku7. 

 

Protože šéfredaktory do redakcí přestala dosazovat KSČ a redakční kolektivy 

odmítaly zásahy vydavatelů, měla celá řada médií v roce 1990 autonomní vedení. Jedním 

příkladem „spontánní privatizace“ za všechny budiž příběh Mladé fronty: ta spadala po 

zrušení Socialistického svazu mládeže (SSM) pod podnik Mladá fronta, nakladatelství a 

vydavatelství (MFNV), který byl řízen nástupnickou organizací SSM Svazem mládeže (SM). 

„Už od ledna 1990 ale vyjednávali tehdejší šéfredaktor Libor Ševčík a předseda rady 

pracovního kolektivu MF Karel Pacner s předsedou SSM/SM Martinem Ulčákem o 

osamostatnění deníku, což Ulčák kvůli ziskovosti MF odmítal.“8 V polovině ledna pak 

                                                           
5
 ŠMÍD, Milan. Vliv vlastnictví médií na jejich nezávislost a pluralitu. [online]. [cit. 2018-06-20]. Dostupné z: 

http://www.louc.cz/pril01/smidvlastnictvi.pdf. str.4 

6
 Zákon č.63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže – v roce 1997 nahrazen zákonem č.143/2001 Sb. 

7
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006. str.29 

8
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006. str.90 
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požadovali delegáti Mladé fronty navrácení tiskárny, kterou podniku odebrala KSČ v roce 

1957. Nedostatek prostředků na vlastní podnikání a investice vedlo MFNV ke komunikaci 

s francouzskou společností Groupe Hersant, veškerá spolupráce ale troskotala na 

dosavadní nesamostatnosti MFNV9. V létě 1990 tedy připravili redaktoři Mladé fronty 

plán, díky němuž by osamostatnili deník MF i časopis Mladý svět. Celý proces, v němž jim 

pomáhala advokátní kancelář Lederer-Zempliner, drželi v tajnosti. Po založení akciové 

společnosti M a F 27.7.1990 následoval zisk loga a ochranné známky Mladá fronta, k níž 

se přidal přívlastek DNES. Přes snahy MFNV a SM udržet kontinuitu stávajícího deníku se 

„odpadlíci“ dohodli s ředitelkou MFNV Koškovou na pronájmu redakčních prostor pro 

nový deník a 1.9.1990 vyšlo první číslo renovovaného a samostatného deníku Mladá 

fronta DNES. To bylo rozesláno také mezi sto tisíc předplatitelů, i když jimi předplacený 

deník v té době paradoxně už neexistoval10.  

Podobně navázali v záři 1990 redaktoři Rudého práva, kteří založili společnost 

Borgis. Jinak vznikly po revoluci dva nové deníky – v dubnu 1990 v návaznosti na samizdat 

Lidové noviny, v květnu téhož roku Hospodářské noviny nově vzniklé společnosti 

Economia.  

Jenže nováčci v sektoru mediálního vlastnictví mohli brzy doplatit na handicap, 

který pocházel z dlouhé totalitní vlády - oproti západním státům s řadu generací 

nepřerušeným demokratickým vývojem zde nebyl dostatečný kapitál k vybudování 

majetkové základny, redakčních budov a tiskáren. Proto se po přijetí zákona o velké 

privatizaci11, který neobsahoval žádná omezení co se vlastnictví médie týče, mohly 

rozběhnout investice zahraničních vydavatelů, kteří si zde během krátké doby dokázali 

vybudovat velmi výhodnou pozici. 

 

 

 

 

                                                           
9
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006. str.91 

10
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006. str.95 

11
 Zákon č.46/2000 Sb., o o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých 

dalších zákonů 
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1.2. Období přechodu českých médií do rukou zahraničních majitelů a 
jejich konsolidace na českém trhu 1993 - 2008 

 

 

Celkově proběhl proces privatizace médií v Česku (dále ještě v Maďarsku a 

pobaltských státech) rychleji než v Polsku a Slovinsku, a to právě díky investicím 

zahraničních společností12. Vzhledem k tomu, že chyběla zákonná restrikce týkající se 

vlastnictví médií, které nebylo navíc posuzováno z hlediska jeho rozdělení v regionálních a 

celostátních denících (jako třeba v Polsku), a v Česku převažoval neoliberální názorový 

přístup, jenž „považoval mediální produkty za zboží jako každé jiné a ponechal proto 

oblast médií mechanismům prostředí volného trhu”13, bylo zdejší prostředí pro zahraniční 

investory více než lákavé. Zprvu postupovali ziskem minoritních podílů ve vlastnické 

struktuře, posléze jim majitelé své podíly prodávali14. 

Jednou z prvních byla francouzská Socpresse SA (spadala pod společnost Groupe 

Hersant), která se angažovala ve více středoevropských zemích. V Česku měla od roku 

1993 majoritní podíl v Mafře, na Moravě pak v regionálních denících Svoboda a Moravský 

demokratický deník. Veškeré své podíly v těchto periodicích pak prodala za miliardu korun 

vydavatelství Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft (100% podíl v Mafře získalo RBVG 

v roce 2006)15. Francouzsko-německo-americké konsorcium Eurexpansion získalo v roce 

1991 kontrolní balík 45 procent ve vydavatelství Economia. Ten posléze postoupilo 

holdingu Handelsblatt-Dow Jones Investments B.V.16 

Vlastní periodika začala vydávat jako jedna z prvních švýcarská společnost Ringier 

AG, která zde působila přes svou dceřinou společnost Ringier ČSFR a.s. (od roku 1993 

Ringier ČR a.s.). V roce 1991 to byl po vzoru švýcarského hospodářského týdeníku Cash 
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 ŠTĚTKA, Václav. Media Ownership and Commercial Pressures: Media and Democracy in Central and 

Eastern Europe. In: Media And Democracy In Central And Eastern Europe [online]. London: The London 

School of Economics and Political Science, 2013 [cit. 2018-06-26]. Dostupné z: 

https://mde.politics.ox.ac.uk/images/Final_reports/stetka_2013_final%20report_posted.pdf. str.2 

13
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006. str.66 

14
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006. str.109 

15
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006. str.112 

16
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006. str.114 
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Československý profit, o rok později první tuzemský bulvární deník Blesk (inspirace 

německým Bildem a švýcarským Blickem)17.  

Nejpočetnější zastoupení měli němečtí vydavatelé, kteří se možná inspirovali 

podobným procesem ve vlastní zemi, kde ještě před sjednocením Německa vstoupili 

západoněmečtí investoři na půdu tehdejší NDR a po úspěchu se přesunul jejich zájem 

logicky dále na východ18. A tak se v Česku nejúčinněji prosadily tři skupiny – pasovská 

Neue Presse Verlags-GmbH (od roku 2000 převzala její mezinárodní aktivity 

Verlagsgruppe Passau Gmbh – VGP), düsseldorfská Rheinisch-Bergische 

Verlagsgesellschaft mbH (RBVG) a Mittelrhein Verlag GmbH (MRV) z Koblenzu. Paradoxně 

ani jedna z nich nepatřila mezi deset největších vydavatelských domů. Je otázkou, proč se 

velcí němečtí hráči na českém trhu neprosadili v takové míře – zprvu váhali nad vstupem 

na dosud neprobádanou půdu, měli zájem jen o celostátní periodika, která ale byla tehdy 

buď méně výnosná, nebo měla už jiného vlastníka. „Byli ochotni vstupovat pouze do 

aliancí, a to s firmou Ringier ČR a.s., která se na trhu již etablovala“19. Příkladem budiž 

spolupráce společnosti Kirchgruppe na vydávání Týdeníku televize mezi léty 1993 a 1996, 

nebo vazba Axel Springer AG na nizozemského vlastníka Ringieru Ringier Springer B.V. 

v letech 1996 – 2000. 

V tomto období mohlo vzniknout podhoubí dnešního stavu české žurnalistiky, 

která nemá ve společnosti příliš silnou pozici. Mediální manažer Michal Klíma jako jeden 

z důvodů jmenuje absenci silné mediální společnosti, která by v tuzemsku po roce 1989 

začala působit (oproti zemím s nepřerušeným demokratickým vývojem se zde tvořily 

společnosti od základů nové a ne formované několik generací)20. Proto se nově vzniklé 

společnosti jako Lidové noviny, Mafra, nebo Economia dostaly do vlastnictví zahraničních 

majitelů. Podle Klímy totiž zahraniční majitelé „pod rouškou dlouhodobě cíleného 

plánování se jen snažili vytěžit v dobách prosperity zisk a neinvestovali do dalšího 

                                                           
17

 ŠMÍD, Milan. Vliv vlastnictví médií na jejich nezávislost a pluralitu. [online]. [cit. 2018-06-20]. Dostupné z: 

http://www.louc.cz/pril01/smidvlastnictvi.pdf. str.8 

18
 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006. str.64 

19
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20
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vývoje“21 Někteří kritici rozložení médií mezi zahraniční vlastníky se tehdy domnívali, že 

skrze ně se budou uplatňovat zájmy cizích států. Odborníci ale upozorňovali, že jde o 

touhu pouze maximalizovat tržní podíl a zisk, což mohlo vést k jiným negativním efektům 

– diktování cen, ztížení vstupu dalších hráčů na trh nebo zmenšování tematické a tím 

pádem názorové plurality v českých médiích22.   

Co se týče výše zmíněného tvrzení, je faktem, že až na RBVG ani jeden z dalších 

německých investorů nevydržel na českém trhu příliš dlouho. Vydavatelství MRV v roce 

1993 získalo kontrolu nad deníkem Expres, z něhož vybudovalo celostátní barevný 

bulvární deník. Konkurenci Blesku představoval jen do roku 1996, kdy jej koupil Ringier ČR 

a.s. a sloučil ho s Bleskem, čímž Expres zanikl. Nepříliš dlouhého trvání se dočkal další 

„kůň“ z koblenzské stáje, deník Slovo, jenž po sloučení se ZN Zemskými novinami přestal 

v únoru 2000 vycházet.23 Mittelrhein-Verlag GmbH ukončil své působení v Česku jako 

první, když v roce 2001 prodal své podíly společnosti První novinová společnost a.s.24 

Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft se stala zásadním hráčem na českém 

mediálním poli po roce 2000 díky zisku stoprocentních podílů ve společnostech MAFRA 

a.s., pod níž spadal celostátní deník Mladá fronta DNES se čtrnácti regionálními mutacemi, 

a v PRESSINVEST a.s., přes níž vlastnila a vydávala Lidové noviny.25 

V roce 2003 tedy kontrolovalo 7 českých celostátních deníků 5 vlastníků – Mladá 

fronta DNES a Lidové noviny spadaly pod Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft, Blesk a 

Sport pod Ringier, Právo pod BORGIS a.s. Zdeňka Porybného (vlastník 91,4 procent), 

Hospodářské noviny pod HD-DJ Investments (později pod Verlagsgruppe Handelsblatt 

GmbH), Haló noviny pod ÚVKSČM26. Navíc, pokud by se braly v potaz jen deníky, jejichž 
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 KLÍMA, Michal. Česká média nikdy neměla silné postavení. Mediaguru [online]. [cit. 2018-06-06]. 
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24
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25
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vydavatelé byli zahrnutí do statistik auditu ABC ČR, bylo v roce 2006 86,25 procenta 

prodaného nákladu celostátních deníků ve vlastnictví zahraničních investorů a podle 

výzkumu MEDIA PROJEKT by to bylo dokonce 87,64 procent27. 

1.3. Období odchodu zahraničních majitelů z českých médií a vstup 
tuzemských investorů 

 

Dlouhá léta po revoluci platilo, že ohrožení svobody a plurality médií v ČR přichází 

spíše z ekonomické než z politické strany. Vlastníci se pohybovali v jakémsi začarovaném 

kruhu – konkurenční boj v oblasti cen jednotlivých výtisků neumožňoval vytvářet zisk 

z pouhého prodeje a tím pádem se snažili kvůli ziskům z inzerce navýšit čtenost, čímž se 

postupně obrušovaly hrany většinových témat. Větší bulvarizace takřka znemožnila 

existenci médií s menšinovým obsahem28. Proto se v období 2001 – 2006 úspěšně 

etablovaly jen nově vzniklé bulvární deníky Šíp a Aha!. Přílišný byl i vstřícný přístup 

k zadavatelům reklamy – monopolistické chování Českého Telecomu kritizovaly jen 

nezávislé listy (Respekt), o zadluženosti CK Fischer informovala jen ČT – všichni ostatní 

čerpali peníze z inzerce Fischeru. „Malý český trh a ekonomické tlaky působily negativně 

rovněž na nezávislost novinářů jako jednotlivců pracujících v ostře konkurenčním 

prostředí. Počet zájemců o novinářskou práci stále převyšuje nabídku míst v redakcích. Při 

konfliktu veřejného zájmu a zájmu vydavatele se redaktoři a reportéři často přiklánějí na 

stranu vydavatele“29. 

Všechna média ale také těžila z ekonomik svých zemí, a proto po vypuknutí 

ekonomické krize se začali zahraniční investoři nejen z Česka stahovat. Prvním náznakem 

změny v tuzemském mediálním prostoru byl v roce 2008 prodej více než 88% podílu ve 

vydavatelství Economia a.s. společností Verlagsgruppe Handelsblatt Zdeňku Bakalovi, 

který tím pádem po týdeníku Respekt ovládal Hospodářské noviny, server ihned.cz, 

týdeník Ekonom a dalších 18 časopisů. Podle Petra Žantovského tak Bakala získal dobré 
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postavení vůči přesně vymezenému a důležitému segmentu publika a navíc tím otupil 

kritický přístup novinářů z těchto médií (zmiňuje aféru, kdy redaktoři Respektu a HN 

nepsali o neklidu a stávce v dole Paskov, ovládaném Bakalovou firmou NWR, nebo o 

finančním daru Bakaly poslaneckým stranám ODS, Věci veřejné a TOP 09)30. 

Faktem je, že od roku 2008 lze nejen v české žurnalistice sledovat trend skupování 

médií majetnými fyzickými osobami skrze jejich firmy a společnosti, čímž postupně 

dochází ke křížovému vlastnictví médií. Horší ziskovost periodického tisku byla a je 

způsobena nejen většími náklady na provoz a nízkými výnosy (klesající prodejnost a 

čtenost novin), ale také čím dál rychlejším nástupem role internetových zdrojů, které 

ukojí potřeby recipientů daleko snáze a rychleji. Podle výzkumníků Masarykovy univerzity 

v roce 2014 byl rozdíl mezi lidmi konzumujícími zpravodajství na internetu a v tištěných 

novinách dvacet procent31. Mezi léty 2008 (1200115 prodaných výtisků/den) a 2014 

(718606 prodaných výtisků/den)32 klesl průměrný denní prodaný náklad sedmi 

nejčtenějších celostátních deníků o více než půl milionu.  

Klíčovou změnou českého mediálního prostředí byl 26. červen 2013, kdy RBVG po 

devatenácti letech ukončila v Česku své mediální aktivity a prodala skupinu MAFRA 

skupině AGROFERT HOLDING a.s, jejímž jediným akcionářem byl podnikatel a miliardář 

Andrej Babiš. Jeho společnost AGF Media a.s. vydávala už od roku 2011 bezplatný týdeník 

5plus2, který razil témata, s nimiž pak šla Babišova strana ANO do parlamentních voleb33. 

V té chvíli se tak počet zahraničních investorů v pěti nejčtenějších českých denících smrskl 

                                                           
30
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na jednoho (Blesk pod křídly Ringier Axel Springer CZ)34. Výsledkem byla velká proměna 

v redakcích, z nichž kromě řadových členů odcházeli šéfredaktoři – z Lidových novin 

Dalibor Balšínek, z MfD Robert Čásenský. Navíc na podzim se Babišovo ANO umístilo 

v parlamentních volbách na druhém místě a z majitele nejčtenějších seriózních novin MfD 

byl rázem místopředseda vlády Bohuslava Sobotky. Podle Václava Štětky se tím uzavíral 

celý proces, započatý odchody zahraničních vlastníků, protože média se dostala pod větší 

tlak státu, ekonomiky a reklamy. Vedle toho se musí zmínit také omezení médií vůči 

činnosti jejich vlastníků, kteří mají primární zdroj příjmů mimo mediální sektor. Příklady 

Zdeňka Bakaly, uhlobarona, vlastnícího Hospodářské noviny, Respekt, Ekonom, 

Aktualne.cz, nebo Andreje Babiše, působícího v zemědělsko-hospodářské oblasti (MfD, 

LN), či Jaromíra Soukupa, šéfa velké mediální agentury Médea Group dokazují, že po 

změně majitelů jsou česká média více sešněrovaná než dřív.35 Petr Žantovský tvrdí, že po 

vstupu Andreje Babiše do Mafry nelze v MfD a LN najít zásadní investigativní materiál 

s Babišovým hodnocením z pohledu ekonomického a politického, ani články o jeho 

spolupráci s STB: „Tuto problematiku by novináři, pokud by se nejednalo o jejich 

chlebodárce, bezpochyby pojali jako námět na velkorysé investigativní reportáže a 

nastolení agendy na mnoho měsíců“36 

Dovršením odchodu zahraničních investorů z českých celostátních tištěných 

periodik pak byla na konci roku 2013 koupě vydavatelství Ringier Axel Springer CZ 

podnikateli Danielem Křetínským a Patrikem Tkáčem37. Celou operaci musel posvětit 

antimonopolní úřad, ale v dubnu 2014 už byla cesta k převzetí firmy (a titulů jako Blesk, 

Aha!, Sport, Reflex, ABC, Svět motorů a jiné) společností Czech News Center volná. 
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Jediným akcionářem se stal Daniel Křetínský, veřejnosti známý jako majitel fotbalové 

Sparty, úspěšný miliardář, podnikající v energetickém průmyslu. 

 

1.4. Vývoj vlastnické struktury deníku Sport po roce 1989 
 

 
 

Vydávání deníku Sport (tehdy pod názvem Československý sport) měl před 

sametovou revolucí i určitou dobu po ní na starost Československý svaz tělesné výchovy 

(spadající do roku 1989 pod tzv. „dobrovolné společenské organizace“)38. Až v červnu 

1992 byla založena společnost Československý sport, s.r.o, která po konci federace místo 

deníku Československý sport „se stejným redakčním kolektivem vydávala deník Sport ve 

třech mutacích – Praha, Brno a Ostrava.“39  Deník skrze stávající společnost 

Československý sport s.r.o. vlastnilo čtrnáct fyzických osob (včetně tehdejších  

fotbalových reprezentantů Václava Němečka, Luboše Kubíka a Ivana Haška. 

Výše podílů v Československém sportu se měnily až v září 1997, kdy došlo ke 

dvacetinásobnému navýšení základního kapitálu. O dva roky později sedm z původních 

společníků své podíly prodalo a objevili se čtyři noví, zanedlouho zase odešli tři další a 

jejich akcie převzali tři stávající členové společnosti.40 

Zásadní změny ve vlastnické struktuře přišly po přelomu milénia, když v roce 2001 

po odchodu některých spoluvlastníků vstoupila do společnosti Československý sport a.s. 

společnost Tipsport a.s., která odkoupila dvacet procent podílu.41 Navíc v témže roce začal 

Ringier ČR a.s. vykupovat podíly původních vlastníků, aby za necelý rok a půl, v lednu 

2003, disponoval osmdesátiprocentním podílem. Netrvalo dlouho a po koupi zbývajícího 

podílu od společnosti TIPSPORT a.s. v listopadu 2003 se Ringier ČR a.s. stal výhradním 

vlastníkem společnosti Československý sport a.s., převedl práva k vydávání deníku Sport 
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na sebe a od 1.1.2004 jediný český sportovní deník vydával sám.42 V té době vycházel 

Sport ve dvou mutacích (Čechy a Moravskoslezská), existovalo už i nedělní vydání (po 

vzoru např. Blesku) – Nedělní Sport43. Prodaný náklad Sportu tehdy převyšoval 75 tisíc 

výtisků denně.44 

Od roku 2010 zaznamenal deník Sport dvě vlastnické změny – nejprve v roce, kdy 

čeští hokejisté vyhráli v Německu titul mistrů světa a Španělsko v Jihoafrické republice 

mistrovství světa ve fotbale, sloučila švýcarská společnost Ringier AG své aktivity na trzích 

střední a východní Evropy s německým vydavatelstvím Axel Springer SE. Po této fúzi se 

vybudovalo 5 nových newsroomů jednotlivých redakcí a posílila se role webu isport.cz. 

O tři a půl roku později přišla zatím poslední vlastnická změna kolem Sportu a 

jemu příbuzných periodik - v prosinci 2013 koupili podnikatelé Daniel Křetínský a Patrik 

Tkáč českou část vydavatelství Ringier Axel Springer. Jako fyzické osoby za něj údajně 

zaplatili téměř pět miliard korun. Potvrdily se tak zprávy, že vydavatelství chce zahraniční 

majitel dlouhodobě prodat (v polovině 2013 se spekulovalo o zájmu Andreje Babiše, než 

koupil Mafru), celou transakci musel ještě v první polovině roku 2014 posvětit Úřad pro 

ochranu hospodářské soutěže45. 30. dubna 2014 tak veškeré aktivity Ringier Axel Spinger 

AG převzala společnost Czech News Center. Nemálo odborníků si všimlo věci v tuzemsku 

dosud nevídané – deník Sport jako „jediný český sportovní deník tak nově (spolu)vlastnil 

Daniel Křetínský, který je zároveň majitelem největšího českého fotbalového klubu - AC 

Sparta Praha“46. Nicméně, podle statistik se stal Daniel Křetínský se svým holdingem 
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Czech Media Invest47 nejsilnějším hráčem na českém trhu, co se zásahu čtenářů 

periodického tisku týče48. 
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2. Teoretická část 

 

2.1. Role novináře 

  

Analýza obsahů Deníku Sport o Spartě ve vybraných obdobích (viz kapitola 5.3) se 

zaměřuje také na roli redaktorů Sportu, jakou měli v rámci zkoumaných událostí, mj. na 

jejich vztahy se zástupci mediovaného subjektu (např. s trenérem Jozefem Chovancem 

v srpnu 2010 v době kolem vyřazení od Žiliny v kvalifikaci Ligy mistrů).  Jasnou odpověď 

nabízí jeden z oslovených redaktorů Pavel Hartman, který v rozhovoru s autorem této 

práce řekl, že „žádný novinář si nemůže dovolit vnášet do práce antipatie vůči někomu.“49 

Jaké jsou tedy kladeny nároky na roli novináře a na jeho profesi? 

V kapitole 2.4 je popsáno, na základě čeho novináři vybírají informace, které poté 

šíří k publiku. Dle Trampoty je jasné, že tento výběr a samotné zpracování zpráv „je 

výrazně ovlivněno individualitou redaktora i mediální organizací“50, v níž působí. Na čem 

se odborníci shodují, je fakt, že novináři k výkonu své profese nepotřebují zvláštní 

teoretickou erudici, zásadní je schopnost hbitě pracovat s informacemi (vyhledávat, třídit 

a zpracovávat) nebo umění objevovat zdroje a kontakty a udržovat s nimi vztahy.  

Pozici novináře ovlivňuje několik vlivů – vždyť už samotné jeho přijetí do příslušné 

redakce určuje, o jaké typy osobností dané médium stojí. Protože se „o žurnalistice 

obecně mluví jako o otevřené profesi“51, vstupují do mediálního procesu lidé z různých 

oblastí vzdělání, bohužel často bez znalosti etických norem. Podle McQuaila lze vymezit tři 

úrovně vlivů na praxi novináře – 1) jde o úroveň společenskou, kdy platí předpoklad, že 

žurnalistika přichází do styku s elitami daných společností a referuje o významných 

událostech, proto se musí řídit danými zásadními principy, což bývá „svoboda slova, 

rovnost všech občanů a právní stát“52; 2) novinářskou práci ovlivňují vlastní mediální 

organizace, které se řídí danými zásadami trhu, „právním a regulačním systémem, 
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strukturou vlastnictví a kontroly nebo spojení s politiky“53. V tomto kontextu se nesmí 

zapomínat na to, že tvorba zpravodajství není otázkou činnosti jednotlivce, ale určitého 

redakčního rozdělení práce a rolí – například z hlediska role editora – redaktora, nebo 

z hlediska hierarchie (elév, redaktor, starší redaktor, „novinářská hvězda“54); 3) sociální 

založení samotného novináře, jež předurčuje jeho přístup k událostem (neutrální 

zprostředkovatel vs. angažovaný obhájce spravedlnosti), informacím nebo i k publiku. 

Podle Trampoty se zde promítají i postoje k politice nebo k náboženství.  

Existují různé pohledy na to, jaký by měl být ideální novinář. V osmdesátých letech 

minulého století vypracovali autoři Weaver a Wilhoit studii American Journalist, v níž 

popisují typického amerického novináře jako „bělocha protestantského vyznání 

s bakalářským stupněm vzdělání a věkem kolem 31 let“55. Samozřejmě takové pojetí nelze 

v dnešní době považovat za reprezentativní, ale platí, že novináři se často stávají mladí 

lidé, kteří využívají žurnalistickou profesi coby přestupní stanici někam dál a často po 

určité době odchází „na druhý břeh“, tedy do oblasti PR a marketingu, mediálních a 

reklamních agentur.  

Roli novináře by měly tvarovat a řídit profesní normy, založené na stanovených 

etických principech. Ty by měly být naplněny morálními ideály, které „obsahují vše, o čem 

člověk přemýšlí a co činí vzhledem k nejhlubší rovině svého lidství: k uskutečňování 

dobra“56. O klíčovém etickém problému této práce, tedy o střetu zájmů, pojednává 

následující kapitola 2.2. Moravec jmenuje ale i další hraniční otázky, jež mívají vliv na 

dodržení etických norem žurnalistické profese. Jde o 1) narušování soukromí, což se týká 

především bulvárních novinářů referujících o citlivých soukromých informacích celebrit 

nebo obětí trestných činů; 2) o příjímání úplatků, které mají ovlivnit formu zveřejnění 

informace, nebo její zatajení; 3) o klamání, které vede k dezinformování publika; 4) o 

osobní účast na zprávě, kdy se novinář mění z pozorovatele dění na přímého účastníka 

(jako příklad uveďme situaci redaktora francouzského deníku Le Monde Daniela 
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 MCQUAIL, Denis. Žurnalistika a společnost. str. 26 

54
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Psennyho, který se stal 14. listopadu 2015 přímým svědkem situace, kdy zranění lidé po 

útoku v koncertním sále Bataclan v Paříži vybíhali přímo pod okna jeho hotelu – etické 

dilema, zda událost monitorovat z hlediska žurnalistické profese, nebo zda pomoci 

postiženým lidem, vyřešil vlastní účastí na ději, pomocí obětem a nakonec vše odnesl i 

zraněním57); 5) plagiátorství, tedy převzetí původní informace od jiného novináře a 

podání jí jako svojí, i když „v některých případech je velmi obtížné rozlišit mezi opisováním 

a rešeršní prací“58. 

 

2.2.  Střet zájmů a novinářská etika 

 

Ačkoliv se četné studie o novinářské nezávislosti, profesionalitě a etice zmiňují o 

„propasti mezi obecně rozšířeným a proklamovaným dodržováním zásad liberální 

žurnalistiky“59, přesto trend, kdy čeští investoři začali vstupovat do českých médií (viz 

kapitola 1.3), započal v tuzemské žurnalistice období nejistoty ohledně její nezávislosti. 

Václav Moravec jmenuje jedním z etických problémů právě střet zájmů, který „nastává 

zpravidla při posuzování práce novináře s jeho mimopracovními aktivitami.“60 Pod tímto 

pojmem jsou popsány jevy jako politická kariéra novináře, nebo poradenská činnost 

novináře pro politický subjekt. Od roku 2006 je potřeba vypíchnout další možný etický 

konflikt českých novinářů. 

Poté, co vlivný podnikatel Zdeněk Bakala získal podíl v silném názorovém časopisu 

Respekt, se členové redakce brzy dostali pod tlak událostí kolem kauzy privatizace bytů 

OKD Bakalovými firmami. Respekt se k tomuto tématu postavil pasivně, což se snažil 

vysvětlit jeho šéfredaktor Erik Tabery ve svém editorialu v roce 2013: „Zvažovali jsme 

pouze otázku, zda o jeho aktivitách vůbec psát, či nikoli. Rozhodli jsme se pro druhou 

variantu, a to kvůli čtenářům, kteří každý text o majiteli čtou s podezřením a nedůvěrou. 
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Ani oni, ale ani my sami bychom při nejlepší vůli neměli stoprocentní jistotu, jestli naše 

psaní podvědomě neovlivňuje vztah k vlastníkovi. A je korektní to čtenářům přiznat, což už 

jsme v minulosti udělali.“61 Střet zájmů, do něhož se redaktoři Respektu vůči svému 

majiteli dostali, byl ale očividný a odpovídal popisu nepřímého vlivu na obsah 

zpravodajství, „když redaktoři jsou si vědomi zájmů vlastníka a podřizují jim způsoby 

informování o událostech.“62 

V době psaní citovaného editorialu, na podzim 2013, navíc už i nejčtenější 

nebulvární deník Mladá fronta DNES spolu s celým vydavatelstvím Mafra patřil podnikateli 

a politikovi Andreji Babišovi. Jeho slova „já můžu tady veřejně prohlásit na zdraví mojich 

čtyř dětí a dvou vnuček, že já v žádném případě nebudu nikdy zasahovat do práce 

redaktorů v Mafře,“63 se mu brzy vrátila jako bumerang, protože se objevila nahrávka 

Babišova telefonátu redaktorovi Lidových novin, který neinformoval o tiskové konferenci 

politického hnutí ANO 2011. „Novinář se zdráhal odpovídat, Babiš na něj ale tlačil. 

Redaktor Lidových novin po jeho naléhání řekl, že pokyn nepsat o tiskové konferenci 

Babišova hnutí ANO 2011 dostal od vedoucího domácího zpravodajství LN Vladimíra 

Křivky. Rozhovor, který trval více než tři minuty, pak Babiš zakončil tímto vzkazem: 

„Doufám, že kluci vědí, co dělají. Asi nevědí, s kým mají tu čest.“64 Ostatně, na změnu 

mediálního obrazu Mladé fronty DNES a Lidových novin upozorňuje například studie 

sdružení Free Czech Media65: „Nejde jen o to, že výrazně narostl počet článků, které o 

Babišovi referují (v MfD ze 176 na 1155, v LN ze 148 na 782), což by se ještě dalo vysvětlit 

jeho novými vládními funkcemi, ale změnilo se především jeho hodnocení a celkové 
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vyznění informací o něm. Jen orientačně třeba v MfD stoupl počet pozitivních článků z 30 

na 202, počet kritických klesl ze čtyř na nulu. LN stoupl počet pozitivních článků z 20 na 

162 a počet kritických klesl z šesti na pět.“66 

Situaci, do které se redaktoři Mafry a Respektu, potažmo vydavatelství Economia 

dostali, výstižně popsala novinářka Saša Uhlová. Na otázku v rozhovoru pro Mediahub, 

zda hraje nyní v jejich profesi roli fakt, že se bojí udělat si špatný obraz u jednoho 

z vlivných majitelů médií, odpověděla takto: „Jednání člověka bývá motivováno více 

faktory. Říct, že existenční strach je jediné, co ovlivňuje novináře, si nedovolím, protože to 

je nepřípustná redukce. Ale určitě to nějakou roli hraje. Novináři hodně fluktuují v rámci 

pár deníků tam a zpátky, takže když máš problém s Babišem, můžeš jít k Bakalovi. No a 

když jsi u Babiše a kritizuješ Bakalu a u Babiše už tě nechtějí, jsi v háji. A naopak.“67 

Počátky současných problémů české žurnalistiky je možné vidět podle Moravce 

v porevolučním období 1989. Tehdejší novináři se vymezovali proti jakékoliv normativní 

regulaci, kterou po zkušenostech ze čtyřicetileté komunistické totality odmítali. „Diskuze o 

etických aspektech práce novinářů, které s sebou přinášejí samoregulační pravidla, se po 

listopadu 1989 stávaly úvahami téměř kacířskými.“68 Média postupně své redakční 

kodexy přijímala, v roce 1995 byl schválen Kodex České televize, o tři roky později přijal 

svůj etický kodex také Syndikát novinářů ČR. Ten se týká tří částí: 1) „Právo občanů na 

včasné, pravdivé a nezkreslené informace, 2) Požadavky na vysokou profesionalitu 

v žurnalistice, 3) Důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu médií.“69 Proti 

střetu zájmů se vymezuje část druhá, která také apeluje na fakt, že novináři mají být 

zodpovědní za svá publikovaná díla. Z tištěných médií přijal etický kodex časopis Týden 

v roce 1998, pak následovaly Hospodářské noviny a v březnu 2002 Mladá fronta DNES. 

Jeho schválená verze po koupi Mafry Agrofertem Andreje Babiše obsahuje v preambuli 
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tvrzení, že „Politické zájmy vlastníka či jiných politických skupin ani mimomediální 

obchodní aktivity jediného akcionáře nejsou v redakční části médií vydávaných Společností 

nijak zohledněny. O všech aktivitách vlastníka a jím přímo či nepřímo ovládaných firem, 

spolků, sdružení a dalších takových subjektů informují redakce stejně a vyváženě, jako o 

všech ostatních osobách, které s vlastníkem spojeny nejsou.“70 Z předcházejících odstavců 

této kapitoly je však zřejmé, že se v Mafře naplnil jeden ze čtyř vzorců vztahů, 

definovaných Herbertem Altschullem, mezi obsahem zpráv a jejich finančními 

podporovateli, tedy zájmový: „média odráží zájmy financujícího subjektu – finanční 

skupiny, politické strany, apod. Společnosti ovládající soukromá média mají často další 

zájmy v jiných oblastech průmyslu, nebo dokonce zájmy politické, a ty mohou prosazovat 

při produkci zpráv.“71  

Proces vstupu vlivných podnikatelů do českých médií se vztahuje i k Deníku Sport, 

který od roku 2014 vlastní společnost Czech News Center (CNC) předsedy představenstva 

AC Sparta Praha, Daniela Křetínského (viz kapitola 1.4). Z hlediska zaměření jediného ryze 

sportovního deníku v Česku vyplývá, že Křetínského ambice nemohly odpovídat jevu 

prolínání mediálního a politického vlivu, tak jako tomu je o Respektu nebo Mladé fronty 

DNES. Jak upozornil Luděk Mádl ve svém shrnutí ligového podzimu 2016, „nejméně ze 

všech si na podzim na sudí mohla stěžovat Sparta, jejímž barvám naopak sudí odpustili 

několik pokutových kopů. Což deník Sport vyřešil hodnoticími titulky "Spartě se nestraní" a 

"Penalty proti Letenským: souhra náhod". Nezmiňujeme to náhodou.“72 Jak vyplývá 

z rozhovoru s redaktorem Sportu Pavlem Hartmanem, příslušníci redakce si střetu zájmu 

vědomí byli: „Není ideální, aby deník Sport, jehož hlavním obsahem je fotbal, vlastnil 

majitel jednoho z největších fotbalových klubů v zemi. Podle mě jde o jasný střet zájmů, 

který ve vyspělé společnosti nemá místo. I na tohle příkladu je vidět, v čem ještě Česko 
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musí dospět.“73 

Otázce mediálního obrazu AC Sparta Praha v Deníku Sport po jeho koupi 

společností CNC Daniela Křetínského se věnuje analýza této práce (viz kapitola 6.) 

rozebraly ji také dvě jiné absolventské práce. Martin Slabý v diplomové práci „Komparace 

mediálního obrazu FC Viktoria Plzeň a AC Sparta Praha ve vybraných českých médiích“ 

neshledal ve sledované sezoně 2014 – 2015 významnější protežování Sparty na úkor rivala 

Viktorie Plzeň co se obsahu analyzovaných textů týče. „Naopak u zastoupení témat 

týkajících se Sparty a Plzně se převaha ve prospěch Letenských projevila více a totéž se dá 

do určité míry říci i o titulních stranách.“74 To Gabriela Lukášková ve své bakalářské práci 

„Kauza Romana Berbra a českých fotbalových rozhodčích ve vybraných médiích“ 

naznačila, že Deník Sport sloužil v roce 2015 jako nástroj k mocenskému boji v českém 

fotbale, v němž se jednalo o osamostatnění Ligové fotbalové asociace.75  

2.3. Novinářské žánry 

 

Podle Jiráka a Köpplové jsou to „slohové útvary, které spojujeme s žurnalistickou 

produkcí“76. V ní je třeba rozlišovat dva základní směry – zpravodajství a publicistiku. 

Podle Osvaldové má zpravodajství „funkci informační a definiční, snaží se aktuální události 

bez prodlení zachytit, popsat a předat. Doménou publicistiky, ať už se k recipientům obrací 

písmem, zvukem nebo obrazem, je hledání souvislostí, vyslovování názorů, komentářů, 

mínění a stanovisek k většinou již známým faktům.“77 Klíčovým rozdílem je fakt, že 

publicistika oproti zpravodajství pracuje s událostí značně subjektivně a místo faktického 

mapování, co, kdy a kde se stalo, na ni nahlíží s otázkami jakým způsobem, co z toho plyne 

apod. Publicistika předpokládá osobní angažovanost a vyjádření postoje či názoru, 

zatímco zpravodajství by mělo vycházet ze zásad aktuálnosti, přesnosti, jasnosti, 
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vyváženosti a objektivity. Podle Trampoty v moderní liberálně demokratické spojují svá 

očekávání od zpravodajství s tzv. normativními požadavky, přičemž „nejčastěji se jedná o 

objektivitu, vyváženost a nestrannost.“78   

Základním zpravodajským útvarem je zpráva, dalšími pak referát, rozšířená zpráva 

nebo zpravodajský článek. Mezi publicistické žánry, které jsou i námětem vlastní analýzy 

této práce (viz kapitoly 5.2 a 5.3) patří glosa, poznámka, reportáž, fejeton, interview a 

článek např. v podobě analýz, úvodníků nebo komentářů79. 

Analýza textů Deníku Sport o fotbalové Spartě ve vybraných obdobích potvrzuje 

tvrzení Jiráka a Köpplové, že „pro současnou novinářskou produkci je příznačné postupné 

rozvolňování ustavených žánrových norem spojené se subjektivizací zpravodajství 

oslabující zpravodajskou stylovou rovinu referátu a posilující prvky emocionality příznačné 

pro nezpravodajská sdělení.“80 U sportovních obsahů je tendence mísení fakt a emocí 

větší než např. u politických či ekonomických textů, v Deníku Sport se navíc projevuje jev 

tzv. infotainmentu, což je pojem slučující anglické výrazy pro zábavu (entertainment) a 

informaci (information). Je to jak otázka nerozlišení zpravodajských a publicistických 

(názorových) částí, ale i volba jazyka: například v textu ze 6. května 2014 „Titul doručilo 

DHL“81 jsou hned v prvním odstavci slova jako „vytoužené“, „komplimenty“, úhlavního 

soka“, což podle Karla Šebesty neodpovídá jedné ze zásad objektivity, které „prospívá 

neutrálnost výrazová, tedy užívání spisovného jazyka, .... upřednostňování ustálených 

způsobů vyjadřování.“82  

2.4. Zpravodajské hodnoty a gatekeeping  

 

Ve světě se každý den stane miliony událostí různých významů a není v moci 

médií, o všech informovat. Jednoznačná kritéria, podle nichž se dá tvořit obsah 
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zpravodajství, nabízí Osvaldová: pokud událost „koresponduje s organizačními a 

kulturními kritérii dané společnosti, probíhá v aktuálním a krátkém časovém intervalu a 

kopíruje periodicitu médií, je jasná a jednoznačná,… důležitým katalyzátorem je i účast 

osobností, skupin nebo národů, které jsou obecně považovány za důležité.“83 

Klíčovou roli ve výběru zpráv hrají tzv. gatekeepeři (česky hlídači), již se podle 

konceptu amerického sociologa Whitea probírají velkým množství informací a stanovují, 

které z nich „projdou mediální branou dál“. Pojem „gatekeeper“ pochází ale od sociologa 

Lewina, jenž tak popsal rozhodovací procesy lidí při nákupu potravin, a vztáhnul ho na 

sociální a psychické mechanismy ovlivňující rozhodování člověka84.  

Ač se laické veřejnosti může zdát, že úloha gatekeepera předurčuje novináře 

k samostatnému a subjektivnímu výběru informací, které propustí publiku, podléhá řadě 

vlivů – podle Ruβ-Mohla to jsou organizační a technické podmínky redakce, jejich výběr 

zpravodajských agentur, jež posílají zprávy, nebo vliv očekávání redakčních kolegů85. 

Podle Trampoty to jsou redaktorovy představy o své profesi, vliv rutin (tlaky od publika, 

mediální organizace a zdrojů) a vliv v rámci mediální organizace (zvláště vztahy mezi 

redaktorem a editorem)86.  

Výběr informaci, které proniknou do obsahů médií, určují tzv. zpravodajské 

hodnoty. Podle McQuaila jde o „kombinace myšlenek o tom, co bude zajímat publikum, a 

určitých předpokladů týkajících se významu a důležitosti události.“87 Mezi zpravodajské 

hodnoty řadí Ruβ-Mohl čas, blízkost, status, dynamiku, valenci (mocenství), identifikaci a 

obrazovou prezentaci. První z nich, otázka časová, zahrnuje nejdůležitější aspekt 

zpravodajství, aktuálnost88. Ta je spjatá s faktorem kontinuity události, protože už 

skončené děje dostávají přednost před těmi probíhajícími. Další hodnotou je blízkost, 

neboli relevance (větší prostor v médiích dostane teroristický útok v evropském 
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velkoměstě, při němž zemřou desítky lidí, před teroristickým útokem v Africe/Asii, který si 

vyžádá stovky obětí). Hodnota nazvaná status představuje význam místa, kde se událost 

stala (nepoměrně více prostoru dostanou volby prezidenta v USA než obdobný politický 

proces v Lotyšsku. Dalším faktorem, který má vliv na zpravodajství je dynamika události, 

což znamená míru překvapivosti či senzačnosti jejího obsahu (např. na titulní stránku 

Deníku Sport 18. května 2010 se dostala vedle relevantních informací o hokejovém 

mistrovství světa nebo sparťanských vyhlídkách pro Ligu mistrů také bizarní zpráva, že 

běžce na lyžích Lukáš Bauera porazil v anketě Král bílé stopy travní lyžař89). Faktor valence 

obsahuje známou pravdu, že i „negativní reklama je reklama“, obecně platí, že „konflikty, 

války, katastrofy a další neštěstí, násilné činy a kriminalita mají samy o sobě vysokou 

zpravodajskou hodnotu.“90 Velkou roli hraje faktor identifikace, tedy možnosti ztotožnění 

recipientů s popisovanou osobností (často se v televizním zpravodajství mluví o 

„hlubokém lidském příběhu“), nebo vysoká citová hodnota informace („zvířecí“ reportáže 

na závěr zpravodajských relací určitých tuzemských TV). 

Svou roli při zkoumání mediálních obsahů hraje také teorie nastolování agendy, 

podle níž „jsou média schopna odvádět pozornost veřejnosti od skutečně důležitých témat 

a připoutávat ji k méně důležitým“91 – ať už zmíněnou přehnanou medializací nebo tím, že 

jsou zábavnější a přitažlivější pro čtenáře (v případě novin k tomu může docházet 

neuvedením klíčového tématu na titulní stránce, protože se periodikum chce „prodat“ 

méně důležitým, zato atraktivnějším tématem – opět parafrázováno na sportovní situaci, 

fotka fotbalistů Sparty či Slavie prodá číslo lépe než fotka úspěšného veslaře).  

V českém sektoru je pak patrná míra určité unifikace informace – tj. když většina 

médií vychází ze stejných zdrojů – na jedné straně nutí nedostatek peněz na dopisovatele 

redakce k zakoupení připraveného agenturního zpravodajství, na straně druhé za to může 

malá nabídka témat. V malé zemi jako je Česko se po příletu olympijských medailistů 

nemůže psát o čtyřech desítkách cennými kovy ověšených sportovců, ale třeba jen o 

několika jedincích. Různorodost a pestrost témat pak logicky nemůže být moc široká. 
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2.5. Stereotypizace 

   

Stereotypy utváří sekundární lidské vnímání sociální skutečnosti, tedy vznikají tím, 

že „konkrétní mediální sdělení (fotografie, film, zpráva) může být nejen reprezentací svého 

denotátu (toho, co je vidět na fotografii…), ale vypovídat ještě o nějakém hodnotícím 

prvku ve vědomí jedince či ve skupinovém povědomí.“92 Dochází k ní zvláště v případech, 

kdy publikum nemá vlastní zkušenost s jinou skupinou lidí a svůj názor si vytváří podle 

toho, co o daných lidech prezentují média, nebo pod dojmem odlišností a vesměs 

negativních asociací.    

V současné době je patrná v žurnalistice silná tendence oprostit se od představy, 

že zpravodajství je „žánr prezentující pohled na svět perspektivou bílého heterosexuálního 

muže.“93 Určité události byly totiž pravidelně líčeny jako záležitost konkrétního etnika, 

sociální skupiny nebo sexuální orientace. Konotace mediovaných obsahů jsou pro dané 

skupiny lidí značně určující. Současný trend záměrného se vyhýbání stereotypizaci  

komentují odpůrci politické korektnosti hlasitým vytím. Novinář Daniel Deyl se snažil 

tento současný zvyk liberálních médií popsat jako snahu o zlehčení integrace menšin do 

běžného společenského života. Lidé by podle něj měli projevovat vzájemnou úctu pouze 

v závislosti na věku, pohlaví a společenském postavení, nikoliv na etniku, rase či 

náboženství94. Na opačné straně zmiňuje Trampota studii Karhanové a Homoláče, která 

upozorňuje na možný negativní efekt této „ochrany před stereotypizací“ – „při pozitivním 

zobrazení Roma pak mohou média paradoxně přispívat k posílení stereotypního obrazu 

etnika, pokud přehnaně zdůrazňují pozitivní stránky slušného Roma a nevědomky ho tak 

označují za výjimečného.“95 

Stereotypizace je jev ve sportovní žurnalistice značně rozšířený a týká se už 

samotné prezentace oblíbených sportovních odvětví. Tento nešvar komentovala studie 

Uliho Gleicha z univerzity v Koblenzi, kterou cituje Ruβ-Mohl: „Zejména televize se 
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koncentruje na několik populárních druhů sportu, jako je fotbal, lehká atletika, závody 

Formule 1, tenis, házená a basketbal.“96 Jindy jsou zase sportovci vykreslováni jako ideály 

životního stylu a vzory a o to větší poprask způsobí zprávy o jejich problémech 

v mimosportovním životě. 

I k tématu této práce se váže jeden konkrétní stereotyp – bývalý stoper Sparty 

Tomáš Řepka byl vždy známý pro svou nekompromisnost na trávnících co se hry, ale také 

chování týče. Jeho pověstné „blikance“, prohřešky proti pravidlům, se staly dokonce 

předlohou pro nový internetový magazín, jehož je sám Řepka moderátorem97. Kolem 

Řepkovy osobnosti se vytvořil stereotyp fotbalového gaunera, který média přiživovala 

častou rekapitulací jeho hříchů. Například když Řepka neslavně končil ve Spartě, přinesl 

server iDnes.cz článek s následujícím perexem: „Nepříčetný, s brunátným obličejem a z 

několika centimetrů řval na horlivého pořadatele. Když mu sudí dal červenou kartu, při 

odchodu ze hřiště vztekle praštil do televizní kamery. Scéna ze září 2007 z ligového zápasu 

v Teplicích je asi nejznámějším "blikancem" Tomáše Řepky během jeho druhého angažmá 

ve Spartě, které právě skončilo.“98 V textu není ani jednou zmíněno, že právě Řepkův gól 

zařídil Spartě v květnu 2010 titul. McQuail tuto tendenci nazývá předpojatostí, což 

znamená soustavné odchylování se od neutrální linie. „Dochází k ní v různých podobách, 

zejména selektivní pozorností k určitým tématům, selektivním opomíjením jiných, 

jednostrannou interpretací nebo činěním implicitních negativních či pozitivních 

hodnotových soudů“99. Jak dokládá analýza v této práci (viz kapitola 5.3.1), Deník Sport se 

od tohoto proudu 17. května 2010 odchýlil a Řepku na titulní stránce vyobrazil jako 

„SuperToma“100 a na dalších stránkách rekapituluje jeho příběh během uplynulé sezony. 
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2.6. Účinky médií 

 
Jak bylo uvedeno v představení analýzy diskurzu (viz kapitola 3.2), zásadní je nejen 

zkoumání mediálních obsahů (textů a obrazových příspěvků), ale také se musí brát v potaz 

role společnosti a diskurz jejího vnímání daného tématu. Jestliže tedy fotbalový klub AC 

Sparta Praha platí za nejvýznamnější a nejsledovanější101 fotbalový klub v Česku, lze při 

referování o něm očekávat jiné účinky na publikum než v případě jiných tuzemských 

sportovních celků. Navíc u soukromých komerčních médií se projevuje trend 

„přizpůsobení obsahu a charakteru nabízených produktů tomu, aby přilákal, připoutal a 

pokud možno udržel pozornost příjemců“102, jde o tzv. komercionalizaci. 

Podle Burtona lze buď sledovat chování médií v určitém kontextu, z něhož se pak 

vyvodí možné účinky, nebo zkoumat příjemce a opět se pídit po daných výsledcích, jaký 

vliv to či ono sdělení zanechalo. V tomto ohledu je důležitým faktorem kontext, protože je 

třeba posuzovat interakce mezi médii a recipienty, jejich zaangažovanost a znalosti a 

předpoklady, které se do procesu komunikace vnáší. Burton předkládá tzv. „kultivační 

teorii, jež předpokládá silné účinky médií, a etnografickou teorii, která vidí hlavní díl 

aktivity v samotném publiku“103. 

Dříve se mediální analytici domnívali, že je možné vysledovat rychlé účinky médií 

na publikum. Zde se však dopouštěli kardinálního omylu, protože si neuvědomili zásadní 

skutečnost: chování jednotlivců uvnitř publika nelze generalizovat, žádný člověk 

nereaguje stejně, ani k mediovanému sdělení nepřistupuje ve stejné životní či sociální 

situaci, se stejnými znalostmi nebo v podobném rozpoložení. Individualita recipienta 

teorii krátkodobého účinků médií nevyvrací, značně znesnadňuje, ba dokonce 

znemožňuje její uskutečnění. 

Druhá teorie, dlouhodobých účinků médií na publikum je pravděpodobně 

platnější, avšak ani u ní nelze přímo dokázat, že se lidské postoje, názory a chování 
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změnily pod dojmem pravidelného příjmu určitých mediálních sdělení.  

Bavíme-li se o sportovním zpravodajství, musíme zvážit jeho specifikaci – pokud 

recipienti viděli popisovanou událost (např. důležitý fotbalový zápas české ligy, 

donedávna velmi pravděpodobně přenášený veřejnoprávní televizí), tak na rozdíl od 

příjemců politických nebo kulturních zpráv (tedy lidí, kteří danou událost pravděpodobně 

neviděli) mají na věc svůj názor a náhled (ne nadarmo se říká, že co Čech to trenér). 

Další představou o účincích médií je vyvolání pocitu neklidu, až paniky nebo 

veřejného pohoršení. Toho lze opět docílit útokem na základní lidské pudy, své o tom 

mohou dosvědčit příjemci bulvárních obsahů, ale i zainteresovaní sportovní fanoušci. 

Mnohé soutěže a závody, které nejsou v porovnání s jinými tak významné, jsou díky 

sponzorům a komerčním vlivům exponované na přední stránky novin a do hlavních 

televizních zpravodajských relací. 

Posledním článkem studia mediálních účinků může být fakt, že žurnalistika je 

schopna prosazovat určitý pohled na svět (na elity, na společnost, i na média samotná), 

protože vytváří určité hodnoty, které jsou považovány za určující. Mimo jiné může jít také 

o utvrzování v názorech, často stavěných pouze na mediálním sdělení – dříve platné 

tvrzení „dávali to v televizi, tak to bude pravda“ dnes naštěstí pomalu přestává platit.  
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3. Metody zkoumání médií 

 

Podle Burtona lze rozlišovat už přístupy ke studiu médií – a to buď z pohledu 

analýzy, nebo právě výzkumu. Oba druhy se liší tím, že v případě analýzy se jedná o 

„možné přístupy ke kritickému vyhodnocení role médií ve společnosti, jejich fungování, 

popřípadě účinků na příjemce“104 (v čemž je zahrnut hlubší rozbor obsahů z hlediska 

sémiotického, sociologického nebo psychoanalyticko-kritického), naopak pokud jde o 

metody výzkumu médií, jedná se o praktické pracovní postupy, které slouží k získání 

objektivně měřitelných výsledků (nejlépe k tomu slouží obsahová analýza (viz kapitola 

3.1), používá se také deníčkový výzkum, sběrné nebo hloubkové rozhovory). 

Samotné metody výzkumu médií pak Trampota s Vojtěchovskou rozdělují na tzv. 

kvantitativní a kvalitativní. Jak už složení slov napovídá, kvantitativní rozbory měří 

statistiky a číselné údaje a odpovídají na základní otázku „Kolik?“, přičemž charakteristická 

je vysoká míra standardizace, tzn. „že průběh sběru dat probíhá u všech zkoumaných 

prvků vzorků shodně“105. Konkrétní stanovení kontur kvantitativního výzkumu, užitých 

v této práci, je představeno v kapitole 4. 

Pomocí kvantitativní analýzy by se mělo docházet za pomoci měření frekvence 

výskytu proměnných přesnějších výsledků a s její pomocí lze zkoumat či porovnávat větší 

mediální celky nebo stav a vývoj v různých médiích. I v analytické části této práce tedy jde 

o průzkum obsahů několika vydání Deníku Sport z hlediska referování o fotbalovém klubu 

AC Sparta Praha, aby pak výsledky z jednotlivých období mohly být postaveny proti sobě 

ke komparaci. Oproti tomu kvalitativní metody dávají nebo ponechávají větší prostor 

lidskému faktoru – velmi zásadní pro výsledek je interakce výzkumníka a zkoumaného 

objektu. Tím, že nejde o standardizované metody, dochází vždy k jedinečné reakci, v níž 

svou roli hrají mezilidské vztahy. Takový proces je pak ovlivněn individuálními vzorci 

chování, vnímání a pocitů, které má každý člověk (analytik, recipient) jiné. Oproti 

kvantitativní metodě lze jít více do hloubky, protože se leckdy naskytne, že zkoumaný 

objekt poskytne neočekávané informace. Také z tohoto důvodu budou nápomocny 
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rozhovory s redaktory, jejichž výpovědi by měly osvětlit některé výsledky výzkumu. 

3.1. Kvantitativní obsahová analýza 

 

Bývala používána už v devatenáctém století, ale její definici podal až v padesátých 

letech dvacátého století psycholog Bernard Berelson. Jejím cílem je pojednat velké 

množství dat, o vymezení reprezentativního vzorku určitého typu mediovaných sdělení, o 

určení jednotlivých částí a o vytvoření přehledu, kolik položek pod jednotlivými určeními 

se ocitlo.  

Ve druhé polovině dvacátého století se tato metoda rozšířila do oblasti vědních 

disciplín (historie, psychologie, politologie, apod.). Takzvanou mediální agendu zkoumali 

už na přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století Američané McCombs a 

Shaw. „V roce 1968 započali výzkum Chapel Hill Study na North Carolina Univesity v USA 

s cílem prozkoumat, jakým tématům se média věnují. Využili kategorizaci mediálních 

obsahů do několika základních tematických kategorií“106. Mezi ony kategorie patřily 

politika, ekonomika, zločin nebo počasí. V podstatě odrážel už tehdy jeden z možných 

způsobů užití – kvantitativní výzkum může srovnávat obsahy médií z různých zemí, obsahy 

o stejném subjektu v různých obdobích, nebo posuzovat míru naplnění očekávání 

veřejnosti, tzn., zda recipientům předkládají média různorodé obsahy řazené podle 

určitých společenských norem (témata zmíněná výše).  

Hlavním úkolem je odhalit a popsat, jaké jevy prezentují různé mediální obsahy 

(zprávy, reklama, apod.), jde o „kvantitativní, systematický a objektivní popis zjevného 

obsahu komunikace“107. Velkým kladem je systematičnost, díky níž jsou výsledky snadno 

ověřitelné, přenositelné a objektivní – neovlivnitelné výzkumníkem, jenž analýzu provádí. 

Lze je jasně řadit a zobrazit v tabulkách.  Také zabraňuje nepodloženým tvrzením a 

zevšeobecněním (každý konkrétní výrok se dá ověřit a spočítat), umožňuje přesně popsat 

zkoumaný materiál, vymezit si pole zkoumání, vyvarovat se nesprávných soudů – 

výsledkem bývá zjištění, vypovídající o nějakém typu chování médií. 

Je třeba mít na paměti několik nedostatků tohoto přístupu – je zřejmé, že výsledky 
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obsahové analýzy médií nevypovídají víc, než je zjištěno – nehovoří o vlivech na publikum, 

o vnímání publika, ani o zvýšení či snížení čtenosti a sledovanosti. Horší důsledky, při 

špatné interpretaci výsledků analýzy, může způsobit opominutí interních vztahů mezi 

jednotlivými částmi textu. Výzkumník musí také pamatovat na fakt, že zřejmě nebude 

odhalena ani vnímána různorodost diskursů, skrze něž může být sdělení chápáno. 

Samozřejmě nelze ovlivnit ani rozdíl v přístupu výzkumníka a příjemce k analyzovanému 

materiálu – proto je třeba doplňovat její výsledky jinými analýzami, třeba právě 

kvalitativními postupy analýzy textů. 

Po stanovení cíle výzkumu je zásadním bodem přípravné fáze formulování 

výzkumné otázky nebo hypotézy – Trampota a Vojtěchovská uvádí, že volba je závislá na 

tom, zda zkoumáme dosud neznámou oblast (výzkumná otázka), nebo se opíráme o už 

zjištěné výsledky a můžeme předjímat možný výsledek analýzy (hypotéza)108.  

Výzkumná otázka by neměla být příliš jednoduchá a obecná, aby se na ni nedalo 

odpovědět předem. Pokud ji posléze sledujeme při samotné analýze, je důležité k ní každý 

zjištěný jev vztáhnout a zjistit, zda je relevantní, nebo ne – jinak se může stát projekt 

povrchní.  

Každý výzkumník musí před započetím analýzy teoreticky analyzovat daný 

problém a provést rešerši, zda o kýženém tématu už bylo něco zpracováno, nebo zda je 

zpracování tématu vůbec relevantní – lze díky tomu formulovat hypotézy: „Hypotézy jsou 

v rámci hypoteticko-deduktivního postupu základními stavebními kameny, z nichž se 

postupně budují velké vědecké teorie“109. Jejich vyslovení usnadní následný sběr a analýzu 

dat, přičemž laicky řečeno jde vlastně o takovou věštbu, vyřčení očekávání o chování 

pozorovaného jevu, pokud má na něj vliv jiný jev a jeho změny – jde o předpověď toho, co 

čekáme, že nám přinese analýza. Navíc, pokud si téma výzkumník dostatečně nastuduje 

teoreticky, lze formulovat poměrně přesné hypotézy, odpovídající výsledku analýzy 

zkoumaného jevu. Mezi základní znaky hypotéz patří, že vychází ze současného stavu 

vědění; nelze z nich vyvodit dva protichůdné významy – proto je třeba korektní formulace; 

není dané, že musí být platné – slouží ke zkoušce určité oborové teorie; v rámci vědy má, 
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z důvodu neustálých změn, pouze dočasný status. Navíc, i když se nepotvrdí, jejich 

neplatnost posouvá vědecké zjištění dál – výzkumník buď zjistí, kde udělal chybu, nebo že 

dosavadní poznatky o nějakém jevu nejsou dostatečné. 

Samozřejmě, při promýšlení projektu jde o to zjistit, jak nosné téma je – pokud do 

něj nelze zcela proniknout, je zbytečné se o něj pokoušet. Vedle toho je nutné téma úzce 

vymezit – „široce zadaná témata často autora svádějí k rekapitulování již publikovaných 

zjištění“110. 

Následuje určení výběrového vzorku – lze určit ohraničení časové, nebo z hlediska 

zvoleného média k analýze. A v neposlední řadě je klíčové vybrat a definovat jednotku 

měření, což znamená zvolení relevantního klíčového slova či pojmu, jež výzkumník hledá, 

vybírá a třídí. Po vystavení systému, v němž bude docházet ke třízení vybraných dat, dojde 

ke kódování obsahů a analýze a interpretaci shromážděných dat, z nichž vyjde závěrečné 

shrnutí zjištěného.  

 

3.2. Kvalitativní obsahová analýza: analýza diskurzu 

 

Kvalitativní techniky zkoumání médií hledají latentní sdělení, pomáhají analyzovat, 

proč nesou rozdílné texty a příspěvky totožné prvky a jakou představují symboliku, 

přičemž zcela zásadní je osobnost výzkumníka. Celé kouzlo i záludnost tohoto přístupu 

spočívá v tom, že oproti jedné straně mince, na níž stojí volné pole působnosti a 

zkoumání, se staví ta druhá, tedy svět, kde nejsou předepsané žádné rámce jako u 

kvantitativních metod a výzkumník tak hledá nové cesty.  

Mezi kvalitativní způsoby zkoumání patří sémiotická, strukturální, (kritická) 

analýza diskurzu, narativní a obrazová analýza. Tato práce se zabývá analýzou diskurzu. 

Nevýhodou oproti kvantitativní metodě je, že lze zpracovat menší vzorek sdělení 

(vybraného materiálu), problematickou se může stát značná subjektivní stránka věci – 

výzkumník do analýzy přináší své znalosti, sociální zkušenosti apod.  

Při užití tohoto typu analýzy jsou – jak bylo popsáno výše – naprosto nezbytné 

zkušenosti výzkumníka, který k porozumění a výkladu obsahu využívá své znalosti 

kulturního, historického, společenského, politického kontextu. Jeho úspěch je závislý spíše 
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na přesvědčivosti argumentace a méně na reliabilitě a validitě výsledků111.  

Diskurz je vnímán jako soubor všech příspěvků k určitému tématu, které o něm 

vytváří ve společnosti konkrétní obraz. Samotný obsah diskurzu, který se projevuje 

v psaných nebo obrazových příspěvcích, je sociálně podmíněn a ovlivňuje, „co je v daném 

tematickém poli „normální“ a co nikoli, co budeme očekávat, a co naopak vnímat jako 

irelevantní.“112. Převedeno na případ fotbalové Sparty, vzhledem k jejím historickým 

výsledkům (jde o první tým historické tabulky české ligy113, Sparta má nejvíce titulů – 12 

českých a 21 československých) a bývá považována za nejbohatší tuzemský klub114) je 

mediální i společenský diskurz nastaven tak, že právě Letenští mají vyhrávat tituly a být 

úspěšní. Proto se novináři při referování o nich řídí striktnějšími a přísnějšími kritérii než 

jaká mají u menších, regionálních klubů.  I očekávání společnosti (zde myšlena sportovní 

veřejnost) jsou postavena na určitém významu, který reflektuje pozici Sparty v českém 

fotbalu. 

Tradice diskurzivní analýzy lze dělit do tří proudů: 1) jde o postupy diskurzivní 

psychologie nebo konverzační analýzy, 2) lingvistická tradice kritické diskurzivní analýzy, 

kterou zastupují např. N.Fairclough, R.Wodaková nebo T. van Leeuven, a jež se orientuje 

na otázky moci, dominance nebo sociální nerovnosti, 3) sociologicko-politická linie (neboli 

post-strukturální) G. Roseové115. Otcem moderního pojetí výrazu „diskurz“ byl ale 

v šedesátých letech 20. století Michel Foucault. Podle Sedlákové klade Foucalt ve svém 

pojetí větší důraz na významové struktury, sociální praktiky, pravidla, vědění a moc než na 

jednotlivé významy výpovědí, promluv a textů116. 

Základním postupem diskurzivní analýzy je interpretace, která se může pod vlivem 
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času a kontextu měnit – úlohou výzkumníka je tedy přesvědčivě argumentovat a vysvětlit 

své výsledky. Pak je možné porozumět procesům, které tvarují jedince při produkci a 

prezentaci určitého pohledu na svět, skutečnost či určitý objekt. Sedláková uvádí čtyři 

možnosti postupu při analýze diskurzu: první z nich je koncept „jazykově orientované 

analýzy J.P.Geeho“117, který pojmenoval sedm okruhů, jež jsou informačně naplněny 

v každém jazykovém výroku: zvýznamňování, sociální aktivity, identity, vztahy, politiku 

sociálních statusů,  propojení/rozdělení a znakové systémy a vědění. Druhou variantou je 

koncept N.Fairclougha, který se i přes své zakotvení v lingvistice snaží o analýzu širšího 

kontextu aktuálních kulturních a sociálních jevů118. Třetí je sociálně politické pojetí 

analýzy diskurzu T.A.Dijka, jenž „prosazuje analýzu vztahů mezi diskurzy, strukturami 

moci, věděním a společenskými nerovnostmi.“119 Čtvrtou variantou může být přístup G. 

Roseové, která zkoumala sdělení v oblasti obrazů, nikoliv jazykových textů. 
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4. Metodologie 

 

4.1. Cíl práce 

 

Cílem práce je zanalyzovat publikované obsahy týkající se fotbalového klubu AC 

Sparta Praha, které vyšly v deníku Sport ve vybraných obdobích let 2010 a 2014. Jde o 

zhodnocení, zda se změnilo referování jediného českého sportovního deníku o 

nejúspěšnějším českém fotbalovém klubu poté, co jeho předseda Daniel Křetínský ovládl 

vydavatelství, pod něž spadá i deník Sport. 

4.2. Stanovení hypotézy 

 

Pro diplomovou práci byla stanovena hypotéza, že se obsah v deníku Sport po 

převzetí jeho vydavatele Danielem Křetínským změnil ve prospěch AC Sparta Praha. 

4.3 Popis sledovaného vzorku 

 

Sledovaným vzorkem této práce bude klub AC Sparta Praha v publikovaných 

obsazích Deníku Sport, přičemž bude zkoumán ve čtyřech předem stanovených obdobích, 

které byly zvoleny na základě párové příbuznosti. Jedná se o dvě období, kdy Sparta 

získala titul (17. -21. květen 2010 a 5. - 9. květen 2014), a dvě období, kdy překvapivě 

skončila v kvalifikaci o Ligu mistrů. (25. - 28. srpen 2010 a 6. - 9. srpen 2014). 

4.4. Použité metody 

 

K první fázi svého výzkumu využiji metodu kvantitativní obsahové analýzy, přičemž 

prvotní oporou bude databáze Newton Media SEARCH, tedy největší tuzemský 

elektronický archiv mediálních obsahů. V nastavení rozšířeného vyhledávání použijeme 

klíčové slovo „Sparta“ a zadáme požadovaný časový úsek. Mezi prohledávané zdroje 

zařadíme Deník Sport (Nedělní Sport do hledání nezahrnuji). Protože ve sportovním 

prostředí ČR působí řada oddílů, které nosí jméno Sparta, musíme také stanovit, jaké 

výsledky pro tuto analýzu budou relevantní.  
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Předmětem zkoumání nebudou texty, v nichž je A tým AC Sparta Praha ve vedlejší 

roli: a) figuruje v nich jako jeden z vícera aktérů (např. pozvánka na ligové kolo), b) je 

jedním z mnoha soupeřů referovaného týmu, c) jde o bývalé působiště hráče, d) je zmíněn 

pouze ve statistikách, tabulkách a přehledech. Dále pracovat nebudeme ani s texty 

pojednávajícími o B týmu či dorostu AC Sparta Praha, o fotbalovém klubu Sparta Brno, ani 

o hokejovém mužstvu HC Sparta Praha, ani o dalších spojeních s názvem „Sparta“, 

netýkajících se fotbalového A týmu. 

Po tomto hrubém utřídění materiálů bude další fáze kvantitativní analýzy vycházet 

z  průzkumu tištěných vydání Sportu v daných obdobích. Analyzovat se budou ryze 

publicistické příspěvky, důležitý bude přehled užitých žánrů a také soupis autorů, kteří se 

na obsazích podíleli. Kromě toho půjde také o výskyt sparťanské tematiky na titulní 

stránce Deníku Sport - jak je uvedeno ve výše zmíněných kritériích relevance výběru, 

půjde o položky na titulních stránkách výhradně spojené s A týmem AC Sparta Praha.  

Další rozměr analýzy obsahů Sportu bude kvalitativní z hlediska analýzy diskurzu, 

z níž poté vzejde porovnání publicistických příspěvků o Spartě podle stanovených párů 

vybraných období. Vedle sebe se tak postaví texty o titulu z roku 2010 a materiály z roku 

2014, stejně tak hodnocení neúspěchu Sparty v boji o Ligu mistrů v roce 2010 a 2014. 

Předchozí analytické postupy by měly vést ke zjištění, jak pracuje Deník Sport 

s veřejně známými informacemi a jakým způsobem interpretuje události týkající se 

analyzovaného tématu.   
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5. Analytická část 

 

5.1. Výchozí situace 

 

Nejúspěšnější klub historie české fotbalové ligy AC Sparta Praha se ocitl na konci 

prvního desetiletí nového milénia v situaci, kterou dlouho nezažil – poprvé od roku 1984 

chybělo jeho jméno na poháru pro vítěze české (do roku 1993 československé) ligy déle 

než jednu sezonu. Letenští na neúspěchy nebyli zvyklí – v éře samostatného Česka vyhráli 

jedenáct ze třinácti ročníků, než je v letech 2007 a 2008 dvakrát připravil o titul největší 

rival – Slavia. „Sešívaní“ svým protivníkům navíc zasadili ještě jednu ránu – svou 

historickou účastí v Lize mistrů v sezoně 2007 – 2008 je připravili o pozici jediného 

českého týmu, který si kdy milionářskou soutěž zahrál. 

Nezdary Sparty se začaly paradoxně kupit ve chvíli, kdy získala stabilního majitele 

– od roku 2004 je spojena se jménem Daniela Křetínského, kdy finanční skupina J&T 

odkoupila letenský klub od německého podnikatele Axela Diekmanna. Noví majitelé 

museli doplatit více než 230 milionové dluhy za stavbu tréninkového centra Sparty na 

Strahově a navíc brzy zjistili, že dělat fotbal v českých podmínkách výdělečně jde jen 

s Ligou mistrů. „Máme dlouhodobější plány. Pokud bude symbióza se Spartou fungovat, 

zůstaneme trvale. V první fázi chceme případný finanční výnos znovu do klubu investovat. 

Za čas, pokud budeme úspěšní, je možné uvažovat o dividendách. Právě touto formou 

chceme inkasovat výnosy z naší investice. Ze Sparty bychom vystoupili, jen pokud by 

nebyly dobré výsledky a jako akcionáři bychom zklamali.“120   

Takto hovořil nejvyšší zástupce zájmů J&T  ve Spartě Křetínský v rozhovoru pro MF 

Dnes před zápasem Ligy mistrů s Manchestrem United na podzim 2004, kdy se možná 

neúčast v Lize mistrů v dalších letech vůbec neočekávala. Přesto přišla a Křetínského 

predikce o úspěšném fungování klubu absolutně neplatily. O rok později se Sparta 

ztrapnila v základní skupině milionářské soutěže výkony proti švýcarskému Thunu, s nímž 

7. prosince doma na Letné odehrála bezgólovou derniéru a od té doby až dosud žádné 

jiné utkání Ligy mistrů nesehrála. Přesto Křetínský svému novému „koníčku“ zcela 

                                                           
120

 ŠVÉD, Jan. Sparta, to je adrenalin za miliony. IDnes.cz [online]. 18.10.2004 [cit. 2018-06-20]. Dostupné z: 

https://fotbal.idnes.cz/sparta-to-je-adrenalin-za-miliony-dq2-/fotbal.aspx?c=A041017_201524_fotbal_rou 
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podlehl: "Nevynechám jediný zápas, někdy se kouknu i na trénink, poznávám hráče, s 

některými si tykám. Ačkoliv nosím brýle, tak na vzdálenost sto padesáti metrů rozeznám 

každého našeho fotbalistu podle pohybu“,121 neskrýval brněnský rodák nadšení z faktu, že 

může působit v klubu svého srdce.  

Přesto, několikaletá absence v prestižní soutěži a zacpání kohoutku přivádějícího 

miliony ovlivnily původní plány společnosti J&T  i Křetínského. „Samozřejmě účast, 

respektive neúčast v Lize mistrů ovlivňuje rozpočet dramaticky. Současně jsme ale ve 

Spartě podnikli řadu opatření, aby byl náš rozpočet v zásadě vyrovnaný i při neúčasti v Lize 

mistrů a při „pouhé" účasti v Evropské lize. Na druhou stranu - účast v Lize mistrů je 

samozřejmě naším hlavním cílem“122, potvrdil v roce 2009 vystudovaný právník změnu 

strategie avizované při příchodu na Letnou.  

 

5.1.1. AC Sparta Praha v sezoně 2009 – 2010 

 

Do nového ročníku vstupovali sparťané v létě 2009 s vědomím, že tentokrát už jim 

titul uniknout nesmí. Tým měl stát na pevných základech kolem zkušených matadorů 

Blažka, Řepky, Sionka a Bergera a byl doplněný třeba o talentované vicemistry světa do 

dvaceti let z roku 2007 Střeštíka a Kaloudu. Jenže brněnští odchovanci se výrazněji 

neprosadili a Berger ve své poslední sezoně kariéry odehrál pouhé dva zápasy a pak pro 

nekončící zranění v zimě definitivně skončil. I tak Sparta, která vstoupila do sezony třemi 

remízami v řadě, patřila celý rok k nejlépe bránícím týmům a hnána góly Wilfrieda 

Bonyho, ale i Juraje Kucky nebo mladičkého Václava Kadlece směřovala do velkého 

ligového finále. Ačkoliv se do čela tabulky poprvé dostala až po dvacátém kole, 

v závěrečném utkání sezony měla jednu jistotu – porazí-li doma Teplice, bude mistrem. 

Souboj na dálku s Jabloncem a Ostravou byl velmi dramatický, protože Letenští dlouho 

nemohli překonat teplickou obranu. Dvě minuty po změně stran však naskočil na roh 

Tomáš Řepka, a coby velmi sporadický střelec rozhodl. „Byl to můj životní gól. A 
                                                           
121

 ŠVÉD, Jan. Sparta, to je adrenalin za miliony. IDnes.cz [online]. 18.10.2004 [cit. 2018-06-20]. Dostupné z: 

https://fotbal.idnes.cz/sparta-to-je-adrenalin-za-miliony-dq2-/fotbal.aspx?c=A041017_201524_fotbal_rou 
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 GALLISTL, Vladan. O prodeji Sparty neuvažujeme, říká Křetínský. Tyden.cz. [online]. 2009 [cit. 2015-12-

12]. Dostupné z: http://mediasearch.newtonmedia.cz.ezproxy.is.cuni.cz/news.php?uqid=9dd7bfb0-f7df-
40e0-b407-3a766210c997 
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nejdůležitější a nejtěžší titul, který jsem se Spartou vyhrál,“123 glosoval svou chvíli slávy 

šestatřicetiletý Řepka. 

 

5.1.2. AC Sparta Praha v létě 2010 před sezonou 2010 - 2011 

 

V létě zůstal mistrovský kádr takřka beze změn, navíc přivedl do zálohy 

z anglického Readingu špílmachra Marka Matějovského, na hrot k Bonymu robustního 

Kweukeho z Dunajské Stredy a krýt záda Blažkovi měl zkušený Daniel Zítka z Anderlechtu 

Brusel124. Navíc v kvalifikaci Ligy mistrů pokračovala její devíza z předchozí sezony, tedy 

neprostupná defenziva. Ve druhém předkole svěřenci Jozefa Chovance vyřadili lotyšskou 

Ljepaju jasně 5:0. Jenže k prvním psychickým ránám v podobě prohry s ligovým nováčkem 

z Hradce Králové v úvodním kole nové sezony a porážce na hříšti Českých Budějovic se 

přidala také nedisciplinovanost v následující fázi kvalifikace Ligy mistrů – v Poznani za 

rozhodnutého sparťanského postupu obdrželi červené karty matadoři Sionko 

s Matějovským a navíc se vykartoval i střelec Bony125. První zápas play-off Ligy mistrů tak 

zastihl Letenské ve velké nepohodě, čehož využila podceňovaná Žilina. Před vyprodanou 

Letnou se Chovancův výběr sesypal po změně stran, kdy zásahy Ceesaye a Oravce 

rozesmutnili celý sparťanský národ126. Kritika týmu navíc narostla po víkendové blamáži 

s tehdy se zvedající Plzní a tragický týden zakončila odveta v Žilině, kdy opět Ceesay přidal 

definitivní razítko na konec nadějí Sparty na milionářskou soutěž. Po tomto výpadku 

čekala Letenské skupina Evropské ligy, avšak bylo jasné, že vzhledem k losu kvalifikace 

byla ztráta Ligy mistrů obrovským neúspěchem.  
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5.1.3. AC Sparta Praha v sezoně 2013 – 2014 

 

Po zisku jedenáctého českého titulu přišlo pro Spartu tříleté období půstu, během 

něhož povstal největší rival desetiletí. Viktoria Plzeň uzmula dva ze tří titulů a navíc se 

probojovala dvakrát do Ligy mistrů, soutěže, která Letenským od podzimu 2005 uniká. 

Sezona, jež pro celý fotbalový svět vrcholila očekávaným mundialem v Brazílii, začala pro 

Spartu tragicky – první soutěžní zápas přivedl v rámci druhého kvalifikačního kola 

Evropské ligy na Letnou neznámý Häcken a bojovní Švédové dokázali dorovnat 

dvougólové manko a do odvety vezli nadějný výsledek. Sparta si spravila chuť při startu 

domácí ligy, když roznesla Jihlavu 4:1. Ani vysoká výhra svěřence Vítězslava Lavičky 

nenakopla tak, aby na severu Evropy potvrdili roli favorita. Před necelými třemi 

tisícovkami diváků v Göteborgu sparťané prohráli 0:1 a poprvé od roku 1994 skončili 

v evropských pohárech už po dvou zápasech127. Obrovská blamáž však paradoxně nakopla 

rudý tým k velké ligové jízdě – v polovině zápasů nasázeli Letenští svým soupeřům tři a 

více gólů a produktivní trio Hušbauer, Lafata, Dočkal ovládlo statistiky soutěže. 

Dominance byla tak velká, že ani nevadila první porážka v sezoně, která přišla až ve 27. 

kole v Teplicích. Zaváhání druhé Plzně v Jablonci totiž na Letnou přineslo vzápětí dvanáctý 

český titul128. 

 

5.1.4. AC Sparta Praha v létě 2014 před sezonou 2014 – 2015 

 

Po suverénní ligové sezoně větřili na Letné konec téměř devítiletého půstu v Lize 

mistrů, téměř neměnili mistrovský kádr, a odpich měli skvostný – slaboučkou estonskou 

Levadii smetli doma sedmi góly, přičemž o pět z nich se postaral kanonýr Lafata. I vstup 

do nového ročníku české ligy byl suverénní, Sparta vyhrála první dvě kola a navíc vstoupila 

dobře i do třetího předkola milionářské soutěže, když porazila švédské Malmö 4:2. Jenže 
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pak se vše začalo bořit. V odvetě ve Švédsku nedokázali Letenští ani jednou skórovat, 

naopak svými chybami nabídli zkušenému útočníkovi domácích Rosenbergovi dva góly. 

Mužstvo trenéra Lavička tak druhý rok po sobě nepřešlo v evropských pohárech přes 

průměrný švédský celek, na rozdíl od předchozího roku čekalo sparťany alespoň – 

nakonec úspěšné – play-off Evropské ligy.  

 

5.2 Kvantitativní analýza 

5.2.1. Sparta získala titul 2010 

 

V prvním zkoumaném období, od pondělí 17. května do pátku 21. května 2010 

vyšlo v Deníku Sport 48 příspěvků, které se týkaly klíčového výrazu.  

V šestnácti textech je Sparta hlavním aktérem, v pětadvaceti se ocitá ve vedlejší 

roli a sedm textů je zcela mimo oblast sledovaného zájmu.  

Stěžejním motivem 16 textů je zisk ligového titulu, který Sparta měla jistý po výhře 

nad Teplicemi 15. května. Letenští tak po dvouleté odmlce opět kralovali českému 

fotbalu. Navíc byl příběh okořeněn faktem, že klíčovou výhru nad Teplicemi 1:0 zařídil 

stoper a mnohdy zatracovaný kapitán Tomáš Řepka. Jeho osobnost byla mediálně 

zajímavá nejen kvůli množství prohřešků v minulosti, ale také tím, že příliš často góly 

nestřílel. V dalších dnech z analyzovaného úseku se řeší také letní kvalifikace Ligy mistrů, 

do níž Sparta už několik let nepronikla. 

Ve zbylých 25 textech se objevují buď ligové dozvuky v ostatních týmech, které 

bojovaly do posledního kola o titul (Jablonec, Ostrava), nebo se řeší další věci spjaté 

s uplynulým ročníkem, či s tím nadcházejícím. 

V pondělí 17. května vyšlo osm textů o Spartě a jejím titulu, tedy polovina 

z celkového počtu ve sledovaném období. Z hlediska umístění textů v pondělním vydání je 

dobré zmínit, že jde o hlavní zprávu dne, tedy všechny příspěvky jsou na prvních pěti 

stranách. Z hlediska žánrového se jedná třikrát o zprávu, v jednom případě jde o rozhovor, 

anketu a foto příběh. 

Jak je zmíněno výše, hlavní postavou je Tomáš Řepka, jenž se objevuje ve čtyřech 



 

 

44 

příspěvcích. Nejprve na titulní straně, jejíž hlavním motivem je koláž, v níž je Řepka 

zachycen v kostýmu Supermana. Kromě vyvrcholení fotbalové ligy obsahuje titulní strana 

jen jedno další téma, a sice hokejové mistrovství světa, kde se trápil český tým. 

Na stránkách dva a tři je rozhovor s Tomášem Řepkou, jehož autory jsou Michal 

Petrák a Pavel Hartman. Dále obsahuje poznámku Štěpána Filípka k Řepkově osobě. Mezi 

dalšími, pro tuto práci nepodstatnými útvary, nalezneme anketu (s hráči na téma Tomáš 

Řepka), foto shrnutí sezony Tomáše Řepky a statistické vyjádření uplynulého víkendu. 

Na straně čtyři je představení mistrovského kádru očima Jaromíra Blažka, 

brankáře Sparty, přičemž hodnoceno bylo 15 hráčů. Dvakrát se rozebírají oslavy 

Letenských – na straně pět je reportáž Michala Petráka z plavby šampionů po Vltavě, 

jednou jde o stručný souhrn tří zásadních momentů kola.  

V úterý 18. května vychází Sport se čtyřmi příspěvky, přičemž jeden je na titulní 

straně a zbylé tři na straně osm. Z tohoto hlediska je zřejmé, že deník o Spartě mnoho 

dalších nových informací neměl, ale aktuálnost dozvuků zisku titulu letenský klub dostala 

na titulní stranu. Nicméně jejím hlavním tématem je hokejové mistrovství světa a fakt, že 

si ČR zachovalo naději na čtvrtfinále. Mezi dalšími šesti motivy se věnují Spartě dva, 

konkrétně informace o nasazení Sparty do LM a upoutávka na přiložený plakát Tomáše 

Řepky. 

Na straně osm nabízí Pavel Hartman analýzu toho, jak podle něj mohou mistři 

uspět v evropských pohárech a čeho se mají vyvarovat. Aby se do nich dostali, je podle 

jeho názoru nutné zlepšit hodně věcí. Daná tematika je navíc rozebrána v rozhovoru 

Roberta Neumanna se sparťanským obráncem Ondřejem Kušnírem a je popsána také ve 

zprávě.  

V názorové sekci na straně devatenáct je komentář Štěpána Filípka na téma 

správnosti rozdělení ligových stupňů vítězů. 

Ve středu 19. května vychází ve Sportu 3 příspěvky, které pojednávají o Spartě, ani 

jeden z nich není de facto výrokem novináře Sportu, v jednom případě jde o citát Jozefa 

Chovance a krátké vysvětlení k němu a zbylé dva texty jsou komentáře přispěvatelů 

Sportu k uplynulému dění.  

Na titulní straně o Spartě není ani jedna zmínka, kraluje téma úspěchů českých 

hokejistů proti Kanadě, kromě dvou dalších hokejových témat je zde jednou tenis a 
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dvakrát fotbal, přičemž se týká jiných týmů české nejvyšší soutěže. 

Autory zmíněných komentářů jsou sparťanský fanoušek Bombito, který přispívá 

v rámci pravidelné rubriky, a bývalý fotbalista Ladislav Vízek, rovněž pravidelně píšící pro 

Sport. Příspěvky vychází na stranách čtrnáct a devatenáct, z čehož vyplývá, že tematika 

sparťanského titulu se pomalu vyčerpává a dominují jiné události.  

Ve čtvrtek 20. května, ani v den následující se Sparta na titulní stranu nedostane, 

neboť dominují témata hokejového šampionátu. V celém vydání je na sparťanskou notu 

navázána pouze na straně 17 anketa s porotou Sportu, která rozebírá vhodnost Tomáše 

Řepky být příkladem malým fotbalistům. 

V pátek 21. května vychází na straně 14 zpráva Stanislava Hraběte o stavu 

zraněného fanouška, který byl napaden po oslavách sparťanského titulu. Na straně 21 je 

pak tradiční karikatura sportovní osobnosti, jež dle redaktorů Sportu nejvíce hýbala děním 

uplynulého týdne. Poměrně očekávaně se na malbě objevuje sparťanský kapitán, Tomáš 

Řepka. 

 

5.2.2. Sparta získala titul 2014 

 

Kontext druhého zkoumaného období tvoří fakt, že Sparta po tříleté odmlce 

získala titul díky zaváhání konkurenční Plzně už tři kola před koncem. Mistry se stali 

Letenští navzdory tomu, že sami ve 27. kole prohráli na hřišti Teplic. 

Mezi pondělím 5. května a pátkem 9. května 2014 tak výsledné číslo hledání tvoří 

66 příspěvků, které obsahovaly klíčový výraz. 

Ve třiadvaceti textech je Sparta hlavním objektem, důvodem zájmu je zisk 

ligového titulu, ale také chování jejích fanoušků na utkání v Teplicích (1:3). Ve dvaadvaceti 

textech je Sparta uvedena ve vedlejší roli a v kontextu, ve zbylých jde o jiné sportovní 

týmy než námi sledovaný.  

V pondělí 5. května vyšlo ve Sportu 6 příspěvků, které zmiňovaly Spartu jako hlavní 

objekt dění, přičemž hlavním motivem byl sparťanský zisk titulu. Šlo o zásadní sdělení dne, 

a proto jsou všechny tyto příspěvky na úvodních třech stranách včetně té titulní. 

Z hlediska žánrového členění se jedná v jednom případě o zprávu, jednou o rozhovor, 
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komentář, analýzu a nakonec profil mistrovské sestavy Sparty. 

Jak bylo řečeno, hlavním tématem je zisk sparťanského titulu, přičemž titulní 

straně dominuje nápis „MISTŘI“, kde je písmeno „S“ nahrazeno sparťanským kulatým 

znakem, a dvojice hráčů Krejčí – Lafata ve vítězné pozici. Kromě toho toto vydání láká 

ještě na reprezentační nominaci hokejistů trenéra Růžičky a na téma boje FAČRu proti 

vulgarismům v ochozech.  

Na straně dva je zpravodajský text Jakuba Konečného a Hynka Preislera o průběhu 

událostí, které v neděli přivály titul na Letnou. Také jsou zde dva krátké zpravodajské 

rozhovory s Tomášem Vaclíkem ze Sparty (autor Jan Podroužek) a Pavlem Horváthem 

(autor Hynek Preisler). 

Třetí strana obsahuje analýzu Jakuba Konečného, který v pěti bodech nabízí své 

důvody, proč Sparta získala titul. Stejný autor připojuje pod analýzu komentář, v němž 

rekapituluje letenskou cestu k titulu od roku 2011. 

Na straně čtyři nacházíme představení mistrovského kádru očima Miroslava 

Baranka, vedoucího mužstva (hodnoceno 20 hráčů). 

V úterý 6. května byla Sparta nejčastěji ze sledovaného období hlavním aktérem 

příspěvků Sportu, vešla se celkem do deseti příspěvků, což znamená skoro polovinu všech 

příspěvků za sledované období. Obsah týkající se Sparty je publikován na stranách 1, 2, 4, 

8, 19 a 20 a jedná se o pestrou škálu žurnalistických žánrů: kromě dvou zpráv jsou 

zahrnuty analýza, reportáž, anketa, komentář, glosa a dvakrát názorové fórum. Stejně tak 

témat příspěvků je několik – od představení klíčové sparťanské trojice Dočkal-Hušbauer-

Lafata přes informace o vývoji situace kolem řádění letenských fanoušků v Teplicích až 

třeba po vzpomínku šéfredaktora Lukáše Tomka na zesnulého kolegu a bývalého 

místopředsedu představenstva Sparty Lukáše Přibyla.  

Titulní straně dominuje fotka tří sparťanských hráčů Lafaty, Dočkala a Hušbauera, 

které titulek Sportu nazývá „Tři králové“. Na stránce jsou další dvě témata, rozebírá se 

válka FAČRu s chuligány a poutá se na rozhovor s Tomášem Hertlem před MS v hokeji. 

Strany dva a tři obsahují dvoustránkovou analýzu tří pilířů Sparty v mistrovské 

sezoně, redaktoři Jakub Konečný s Hynkem Preislerem rovněž oslovili v anketě vybrané 

experty, aby popsali důležitost zmiňovaných hráčů pro Spartu 

Na straně čtyři jsou jediným tématem oslavy Sparty, které mapuje reportáž Jana 
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Podroužka.  

Na devatenácté straně nalezneme komentář Lukáše Tomka v rubrice Odpískáno. 

Šéfredaktor vzpomíná na zesnulého kolegu Lukáš Přibyla a snaží se jeho životní zásady 

přenést na koloběh ve Spartě. Je zde i krátká glosa Štěpána Filípka a anketa v názorovém 

fóru sparťanských fanoušků na téma nepokojů sparťanských chuligánů v Teplicích. 

Ve středu 7. května je hlavním motivem titulní strany fotka trenéra Lavičky a 

titulek hlásající, že fotbalová Sparta potřebuje pro evropské poháry „seřídit“. V rámci toho 

je zde naznačena analýza uvnitř čísla včetně odhadů možných posil pro Letenské. Kromě 

Sparty je na titulní straně pozvánka na hokejové MS a také upoutávka na přílohu Český 

fotbal s tématem návštěvy anglických fotbalistů na hřišti pražské ČAFC. 

Na stranách dva a tři je komentář Karla Haringa, jak podle něj může Sparta uspět 

v pohárech, na obdobné téma pak také analýza Jakuba Konečného a rovněž jeho zpráva o 

tom, kolik si kdo ze Sparťanů vydělal za titul. 

V názorové rubrice přidává svůj komentář ke sparťanskému titulu Ladislav Vízek a 

také letenský fanoušek Petr Kolář. 

Titulní straně ve pátek 9. května dominuje fotka Jaromíra Jágra před blížícím se 

zápasem Česka na MS v hokeji. Ve spodu je ale citace Vítězslava Lavičky na adresu 

letenské posily Radoslava Kováče a velký znak Sparty. 

Jinak je zde sparťanské téma obsaženo až na stranách dvanáct a třináct, kde Jakub 

Konečný ve velkém dvoustránkovém rozhovoru vyzpovídal letenského kouče Vítězslava 

Lavičku. 

5.2.3. Sparta vypadla z kvalifikace Ligy mistrů 2010 

 

Třetí zkoumané období, tedy mezi středou 25. srpna a sobotou 28. srpna 2010, 

přineslo 76 výsledků. Z nich musíme ale odpočíst 33 textů, v nichž se referovalo buď o 

Spartě hokejové, která v té době slavila úspěch v letní European Trophy, nebo šlo výsledky 

dorostu či B mužstva fotbalové Sparty. 

Z úvodní kvantitativní bilance tohoto úseku vyplývá, že textů, přímo se týkajících 

fotbalového A týmu pražské Sparty, vyšlo ve Sportu 43. V 17 příspěvcích je Sparta ve 

vedlejší roli a dále je nezkoumáme. 

Tématem tohoto období je především vypadnutí Letenských z předkola fotbalové 
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Ligy mistrů, v němž nestačili na podceňovanou slovenskou Žilinu. Kromě pozápasových 

referátů a analýz se ve Sportu ocitá pod palbou tehdejší trenér Sparty Jozef Chovanec, 

který současně zastával post generálního sportovního manažera. Pozornost novinářů se 

kromě toho věnovala také následnému losu Evropské ligy a také ligovému zápasu Sparty 

v Brně, kde Pražané vyhráli vysoko 5:0.  

V den odvetného zápasu v Žilině 25. srpna vychází Sport s nápisem „Zázraky se 

dějí“129 na titulní stránce. V parafrázi na biblický příběh vyvedení Izraelců Mojžíšem 

z Egypta přes rozbouřené moře je zde v pozici spasitele Jozef Chovanec, který má své 

svěřence převést přes žhavý žilinský trávník. 

Na ni navazuje dalších celkem 10 příspěvků, které vesměs představují situaci 

Sparty před duelem se Žilinou. Na straně dva je poznámka Karla Häringa, který příliš 

nevěří zázraku v podobě postupu Sparty do LM. Na dvoustránkovém analytickém 

„otvíráku“ o odvetném utkání Letenských v Žilině spolupracoval Häring s Pavlem 

Hartmanem, s nímž si všímají možného ohrožení pozice trenéra Chovance. Pavel Hartman 

se k jeho osobě obrací v reportáži z Chovancových rodných Kočkovců, již doplňuje 

rozhovor s Chovancovým známým a dávným sousedem. Po interview Karla Häringa 

s gólmanem Jaromírem Blažkem uzavírá naplněnou dvoustranu pohled majitele Žiliny 

Antošíka. 

Na straně číslo čtyři Pavel Hartman vyzpovídal před zápasem kouče Žiliny Pavla 

Hapala, rozhovor uvádí překvapivé prohlášení českého trenéra, že „Favoritem je stále 

Sparta“130. Pavel Kalouš nabízí v analýze zejména sparťanským fanouškům poslední 

naději, jíž může být příklad klubů, které zvládly v odvetě otočit manko a postoupit. 

V názorové sekci na straně sedmnáct rozebírá aktuální dění kolem Sparty ve svém 

komentáři Ladislav Vízek, pravidelný přispěvatel Sportu. Nechybí ani pohled ze 

sparťanského kotle prostřednictvím komentáře Svatopluka Samlera 

Sparta ani odvetu v Žilině nezvládla a po další porážce se ve čtvrtek 26.srpna hlásá 

titulní stránka Sportu „AU! Slovenská facka č.2“131. Titulní fotografií je moment těsně 
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 Zázraky se dějí. Sport. 25.8.2010. str. 1. 

130
 Favoritem je stále Sparta. Sport. 25.8.2010. str. 4. 

131
 AU Slovenská facka č.2. Sport. 26.8.2010. str. 1. 
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poté, co míč přešel brankovou čáru a gólman Blažek jej bezmocně sleduje. 

V dalším obsahu čtvrtečního vydání pak redaktoři Sportu rekapitulují ve svých 

textech zápas a zamýšlí se nad možnými důvody sparťanského neúspěchu.  

Hlavní dvoustranu dva a tři uvozuje poznámka Karla Häringa, který směřuje své 

myšlenky ke kritice trenéra Chovance. Reportáž z utkání Karla Häringa a Pavla Hartmana 

doplňuje analýza Pavla Kalouše, jenž rozebírá největší slabiny tehdejšího mužstva Sparty. 

Svůj pohled na věc přidává trenér slovenských Michalovců Vlastimil Petržela. 

Na čtvrté stránce jsou zprávy o střetu sparťanských chuligánů s těmi žilinskými a o 

zásahu policie proti nim. Krátce jsou zde ve zprávě Karla Häringa spojeny také hráčské 

ohlasy, z nichž jako hlavní důvod sparťanské blamáže vychází neproměňování velkých 

šancí. 

Vydání uzavírá komentář Stanislava Hraběte na straně sedmnáct, který rozebírá 

osobnost trenéra Sparty Jozefa Chovance.  

I páteční Sport 27. srpna nese sparťanské vyřazení z LM na titulní stránce. Hlavním 

motivem je problém Jozefa Chovance s vlastními hráči a evidentně také s novináři, jimž 

nechce po neúspěších odpovídat na otázky. 

I následujících 5 stran se věnuje vystoupení Sparty v evropských pohárech, na 

tematické dvoustraně dva a tři jsou rozebrány tahy Jozefa Chovance a příčiny 

sparťanského neúspěchu v kvalifikaci LM se Žilinou v analýze Karla Häringa. Pod ní je 

rozhovor Pavla Kalouše s Jozefem Chovancem. Kalouš také vytvořil analýzu toho, kdo ve 

Spartě v probíhající sezoně zaostává. 

Na straně čtyři je rozhovor Pavla Hartmana s úspěšným žilinským 

trenérem Pavlem Hapalem. V kontrastu s tím je nadále probírána situace a výkon Sparty. 

Sparťanskou tematiku v tomto vydání doplňuje strana dvacet jedna v názorové 

části, kde glosář Adama Nenadála rozebírá jeden z pozápasových výroků sparťanského 

kouče. Jeho osobnost je ztvárněná ještě karikaturou.  

Ač sobotní příspěvky Sportu 28.sprna k problematice sparťanského působení 

v Evropě nejsou tak četné jako v předešlých dnech, dostane se na titulní stránku Tomáš 

Necid, hlavní český vyzyvatel Sparty ve skupině Evropské ligy. Na titulce je ale také 

informace, že Chovanec by měl ve Spartě zůstat jako trenér. 

Další texty uvnitř vydání se věnují právě rozlosování skupin druhé nejprestižnější 
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klubové soutěže – na dvoustraně dva a tři dominuje zprávě Karla Häringa sdělení, že Jozef 

Chovanec dále povede Spartu. Kromě rozhovoru s Erichem Brabcem, jehož vyzpovídal 

Pavel Hartman, je zde také anketa s experty ohledně šancí Sparty na postup. Vedle toho 

nechybí dvě ankety mezi fanoušky a odborníky na témata, jací hráči by měli opustit 

Letnou a co kádru chybí. Nepovedený týden Pražanů glosuje v pravidelné rubrice 

v názorové části na straně patnáct Jaromír Bosák, který se vyjadřuje ke svému komentáři 

utkání mezi Spartou a Žilinou vysílaného na ČT. 

 

5.2.4. Sparta vypadla z kvalifikace Ligy mistrů 2014 

 

Sparta hrála třetí, předposlední předkolo Ligy mistrů proti švédskému Malmö. Ve 

sledovaném období čekala Letenské po domácí výhře 4:2 odveta ve Skandinávii, kterou 

ale Pražané prohráli 0:2 a podle pohárové matematiky v kvalifikaci LM skončili. 

Ve čtvrtém zkoumaném období, mezi šestým až devátým srpnem 2014, přinesl 

Sport klíčový výraz „Sparta“ v 58 textech. Ve 33 z nich se obsah týká Sparty jen okrajově, 

takže zbývá dvacet pět příspěvků. 

Ve středu 6. srpna vychází Sport s výzvou na titulní straně, aby Sparta zvládla 

odvetu předkola Ligy mistrů v Malmö – český mistr má využít náskoku z prvního utkání a 

outsidera jasně vyřadit.  

Na stranách dva a tři následují příspěvky Jakuba Konečného z místa zápasu, jedná 

se o analýzu a reportáž, přičemž důležitou roli hrají informace o tom, že Sparta má dost 

velké ztráty v sestavě kvůli zranění, protože se její marodka před duelem ve Švédsku 

rozšířila o Maria Holka. Konečný také posílá z Malmö analýzu přínosu Davida Lafaty 

v začínající sezoně evropských pohárů. 

Na čtvrté straně je rozhovor Jakuba Konečného s Ondřejem Švejdíkem na téma 

jeho spolupráce s „posilou“ Letenských, Radkem Kováčem 

Vydání obsahuje na straně devatenáct také dva názorové texty, tedy komentáře 

fanouška Sparty Petra Koláře a Ladislava Vízka, týkající se aktuálního dění.  

I čtvrteční titulní stránka se týká Sparty a přináší zprávu o další letenské blamáži na 

půdě švédského týmu, po prohře v Malmö 0:2 zhasla Spartě další naděje na účast v hlavní 

fázi Ligy mistrů.  
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Na úvodní dvoustraně je vedle reportáže Jakuba Konečného také jeho poznámka k 

tématu, na straně čtyři pak jeho rozhovor se zklamaným Davidem Lafatou. Téma 

sparťanského vyřazení pak na téže straně uzavírá analytické hodnocení Sparťanů 

pohledem Jakuba Konečného. 

Po velkých vítězstvích jsou velebeni hráči, po velkých prohrách jsou první na 

pranýři trenéři. A tak není divu, že v pátek 8. srpna se Sport ubírá tradičním směrem – 

začíná řešit roli trenéra. Vítězslav Lavička se dostává už na titulní stránce pod drobnohled 

a nepřidává mu srovnání s úspěšnějším trenérem Pavlem Vrbou.  

Nicméně Spartě se přímo věnují jen 4 příspěvky. Na stranách dva a tři nabízí svůj 

pohled na věc v analýze Jakub Konečný, který připojil i rozhovor se záložníkem Lukášem 

Váchou. K problematice se vyjadřuje i poznámka Štěpána Filípka. 

Na straně čtyři pak Karel Häring analyticky srovnává osobnosti trenérů Lavičky a 

Vrby. 

Sobotní Sport má sice na titulní stránce opět téma spojené přímo se Spartou, a 

sice Tomáše Necida, jehož Zwolle má stát Spartě v cestě za postupem do Evropské ligy, 

ale už tak nějak předznamenává, jakým směrem se toto vydání bude ubírat. Většina z 

osmi textů se týká problémů českých týmů v předkolech evropských pohárů, z nichž 

nakonec zůstala v boji o hlavní fázi soutěží jen Sparta.  

Bližší osobní pohled přidává na straně devatenáct komentář Jaromíra Bosáka 

k tématu neúspěchu Sparty potažmo českých klubů v evropských pohárech. 
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5.3. Kvalitativní obsahová analýza: analýza diskurzu 

5.3.1. Sparta získala titul 2010 

 

Sparťanský titul ve fotbalové lize je nejvýraznějším momentem uplynulého 

sportovního víkendu v polovině května 2010 a logicky se mu Deník Sport v pondělí 17. 

května věnuje prioritně. Tato událost je zařazena mezi tři hlavní body 30. kola tehdejší 

Gambrinus ligy, Sparta figuruje také ve výroku kola, jehož autorem byl jablonecký stoper 

Petr Pavlík. „Velkoklub s takovým rozpočtem, jako má Sparta, by měl být deset bodů před 

námi, a ne s námi hrát do poslední chvíle o titul. Myslím, kdyby pan Pelta mohl a měli jsme 

takový rozpočet jako Sparta, tak jsme jinde.“132 Tato věta jabloneckého kapitána přímo 

odpovídá diskurzu, v jakém se v tuzemském prostředí mluví o fotbalové Spartě, tedy že to 

je klub s jasným cílem pro každou sezonu: zvítězit (viz kapitola 3.2). Zde Pavlík vyjadřuje 

lehké zpochybnění kvalit sparťanského kádru a Sport ji vybírá právě pro její určitou 

kontroverzi za výraznou. 

Jasným mužem kola byl pro fotbalovou veřejnost Tomáš Řepka a není 

překvapením, že i Sport ho jako stěžejní postavu v boji o titul „propírá“ hned ve čtyřech 

příspěvcích. Zajímavý je rozhovor s Řepkou, v němž se letenský kapitán vyjadřuje, pro 

sebe specificky, velmi stručně a úderně. V některých odpovědí i poměrně upřímně 

odpovídá na otázky týkající se jeho soukromí. Část otázek směřuje na zmiňovaný 

stereotyp (viz kapitola 2.5), v němž je Řepka považován za nezkrotného fotbalového 

„raubíře“ a lze si všimnout, že ani respondent se tomuto svému společenskému vymezení 

tolik nebrání a je si ho vědom. 

 Redaktoři Sportu se vydali zmapovat také sparťanskou plavbu parníkem, během 

níž se na Vltavě slavil titul. Nechybí zmínky o tom, jak dlouho který fotbalista slavil a kolik 

toho po zisku titulu mistři naspali, což je důkazem, že po úspěchu jsou sportovci často 

přístupní i všetečnějším dotazům a pustí si novináře k tělu nehledě na to, k jakému médiu 

patří.  

V anketě na téma důležitosti Tomáše Řepky pro Spartu odpovídají jeho spoluhráči 

a není divu, že všechny odpovědi kapitána a autora rozhodujícího gólu sezony velebí. O 
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Řepkovi pak píše v komentáři také Štěpán Filípek, který ho přirovnává k postavě doktora 

House ze známého amerického seriálu a vyjadřuje tak, jak moc je Řepka pro Spartu 

důležitý: „Je na Řepkovi závislá až běda, v dobrém i ve zlém. Stejně jako fiktivní nemocnice 

v New Jersey na svérázném podivínovi Dr. Houseovi“133. Z pozdějšího vývoje událostí134 

však vyplynulo, jak notně nadsazená paralela a předčasný úsudek to byly, protože přínos 

Tomáše Řepky na Letné v celkovém měřítku jako zcela pozitivní hodnotit nelze. A ještě je 

třeba zmínit koláž fotografií, která shrnuje celou Řepkovu sezonu. Ta byla sama o sobě 

natolik pestrá, že by bylo zbytečné přisuzovat autorům koláže nějakou touhu po ovlivnění 

jejího vyznění. Vlastní gól v důležitém utkání, nepotrestaný ostrý zákrok 

v nejsledovanějším zápasu sezony se Slavií a samozřejmě zlatý gól Teplicím. Řepka byl 

v rámci české ligy natolik výjimečným a výstředním jedincem, že už jen jeho samotná 

účast v zápasech psala příběhy. 

V úterý, 18. května, jsou dozvuky zisku titulu dostatečným důvodem, aby se Sparta 

objevila na titulní stránce Deníku Sport, i když nyní už v posunutém kontextu, a sice 

v tematice jejího letního boje o evropské poháry. Klíčovou informací zprávy je, že Letenští 

budou nasazení při losu předkol Ligy mistrů. To znamenalo splnění základního 

předpokladu pro to, aby Sparta mohla sebevědomě vzhlížet k milionářské soutěži a mít 

naději, že se tam po několika letech opět probojuje.135 Sport ale přichází vzápětí s vlastní 

analýzou, podle níž Sparta nevyužívá dobře svého ekonomického zázemí a hráčského 

potenciálu. Plynule tak navazuje na už zmiňovaný pondělní výrok 30. kola Petra Pavlíka, že 

Sparta by se svým rozpočtem měla vyhrávat ligu na míle před ostatními. 

Zajímavý pro další zkoumání a porovnání je bod 2 analýzy, který naráží na nedobře 

promyšlenou přestupovou politiku Letenských, kteří v každém přestupovém oknu 

přivedou a prodají několik hráčů, čímž narušují stabilitu a kontinuitu v kádru. „Například 

před touto sezonou na Spartu dorazilo hned sedm nových tváří, do základní sestavy se z 

nich však prosadila jediná - Rakušan Hoheneder. Prudnikov, Kuncl, Střeštík, Kovba, Jirouš, 

                                                           
133

 FILÍPEK, Štěpán. Letenský Dr. House. Sport. 17.5.2010, str. 2. 

134
 Řepka o rok později vypadl ze sparťanské sestavy a v prosinci 2011 z klubu odešel. Nutno dodat, že ne 

v dobrém. 

135
 Sparta hrála základní skupinu Ligy mistrů naposledy v sezoně 2005/2006. 



 

 

54 

Kalouda skončili na lavičce nebo už v klubu ani nejsou.“136 Tím, že Sparta měla ve funkci 

trenéra a sportovního manažera zároveň Jozefa Chovance, bylo poměrně jednoduché (na 

rozdíl od období v srpnu 2014) nalézt viníka nepovedených transferů. V ostatních bodech 

analýzy redaktor Sportu Pavel Hartman bez obalu popisuje neduhy několik dnů 

korunovaného mistra, všímá si chyb v obraně a neefektivnost v útoku. Z textu plyne jasný 

závěr: atributy, které dovedly Spartu k prvenství v Česku, za hranicemi stačit nebudou. 

Rozhovor s Ondřejem Kušnírem rozebírá výše zmíněnou tematiku, pro letenského 

beka je jasnou prioritou letní postup do Ligy mistrů, s tazatelem (podle zkratky jde o 

Roberta Neumanna, tehdejšího fotbalového redaktora Sportu) se shoduje na problémech 

v ofenzivě a na tom, že evropská laťka je nastavena daleko výše než ta česká.  

Ve středu 19. května se ve Sportu objevuje citát Jozefa Chovance, který se 

poněkud mlhavě vyjadřuje k budoucnosti jednoho z členů mistrovského kádru, Luboše 

Kaloudy. Vicemistr světa do 20 let z roku 2007 patřil k těm, jejichž angažmá mělo Spartě i 

samotnému hráči pomoci nahoru, ale výsledný efekt se nakonec nedostavil. Chovanec 

jednou větou zmíní také možnost rozšíření realizačního týmu na Letné. Sport takovéto 

vybrané výroky nekomentuje, jde o distribuci aktuální a stručné informace z úst 

vybraného aktéra ze sportovního prostředí k publiku. 

Nejzajímavější ze zbylých příspěvků o Spartě v tomto období je komentář Ladislava 

Vízka v rámci rubriky „Přesné trefy“. Vízek navazuje na Sport v tom, že si všímá takřka 

filmového rozuzlení příběhu Tomáše Řepky. Rovněž o výkonech Letenských se Vízek 

zmiňuje jako o nedostatečných v porovnání s Evropou. Jakožto bývalý fotbalista ale věc 

tolik nerozebírá: „Ať už hrála Sparta jakkoli, a že mě z jejích výkonů často bolely oči, 

během sezony udržela neporazitelnost. Takže mistrem ligy je hlavně za tenhle úžasnej 

výkon.“137 Oproti Sportu, který ji vynechal (což je překvapením) zmiňuje důležitou věc: 

Sparta získala titul po dvouletém panování největšího rivala Slavie. „Fanoušci dva roky 

trpěli, protože k rudejm barvám mistrovská trofej patří.“138  
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5.3.2 Sparta získala titul 2014 

 

Sparta v květnu 2014 získala titul po tříleté pauze a navíc tři kola před koncem 

sezony, což ji pochopitelně katapultovalo na první stránky Deníku Sport v pondělí 5. 

května. Na výroční den Pražského povstání vyšel Sport s titulní stranou obsahující klíčové 

sdělení z víkendu, že ačkoliv Sparta prohrála poprvé v sezoně, přesto díky zaváhání 

pronásledovatelů z Plzně může slavit. Víkendové dění nabídlo také jednu paralelu k roku 

2010139, a sice řádění fanoušků. Jestliže ale tehdy provázely zisk titulu zprávy o řádění 

ostravských rowdys, tentokrát se jedná přímo o chuligány Sparty, kteří rozpoutali 

v Teplicích nepokoje. Těm se ale Sport zevrubněji v pondělním vydání už nevěnuje140. 

 V textu s titulkem „Titul přihrál Spartě Kopic“141 je rozebrána klíčová okolnost 

víkendu: Jablonec obral sparťanského pronásledovatele Plzeň o body a díky tomu mohli 

Letenští, i přes vlastní prohru v Teplicích, slavit zisk mistrovského trůnu. K tomu se váže 

rozhovor s tehdejším gólmanem Sparty Tomášem Vaclíkem, který klíčový duel sledoval 

v televizi. Jde o klasické zpravodajské interview, v němž hráč vyjadřuje radost ze zisku 

titulu a zároveň malé rozpaky nad tím, že ho sparťané vlastně neoslavili na hřišti. K tomu 

se váže věta, že „jsme si titul v klíčovém zápase vykoukali u televize, ale stejně to má teď i 

Juventus.“142 Z ní vyplývá i poněkud zavádějící titulek rozhovoru, který využil toho, že 

Vaclík přirovnal sparťanskou situaci při zisku jistoty titulu jako hráči turínského gigantu, o 

jejichž oslavách rozhodla prohra konkurenčního AS Řím den předtím, než sami měli 

nastoupit143.  

Hodně zajímavý text pro naše zkoumání přichází vzápětí, protože Jakub Konečný 

v komentáři s názvem „Spartu teď čeká maturita“144 hodnotí Spartu jako tým, který jediný 
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měl získat (a nakonec získal) ligový titul a je aktuálně dobře připravený na složení 

maturitní zkoušky v podobě kvalifikace do Ligy mistrů. Svěřenci Vítězslava Lavičky si podle 

něj krizí prošli už na samém začátku sezony, kdy vypadli s „bezejmenným“ švédským 

Häckenem. „To byl moment, který ji mohl vykolejit. Zatímco rozzuření fanoušci žádali 

hlavu sportovního ředitele Hřebíka, rozčarované vedení mělo pifku na kouče Vítězslava 

Lavičku, kterému do té doby poskytovalo servis jako žádnému jeho předchůdci. K 

obligátnímu řešení, tedy vyhazovu Lavičky či Hřebíka, však šéf klubu Daniel Křetínský 

nesáhl, pohárová ostuda Spartu nerozložila.“145 Naopak díky výpadku hráli Letenští o 

několik zápasů méně než konkurenční Plzeň a soustředění na jednu soutěž jim vyneslo 

skvělou sezonu, v níž v době zveřejnění článku měli na kontě 22 výher z 27 zápasů. 

V související analýze Jakub Konečný své předchozí myšlenky rozvádí v bodech: od krachu 

s Häckenem se Sparta odrazila ke skvělé sezoně, v níž jí fungovali především 

nadstandardní krajní hráči Costa s Kadeřábkem a také střední záložníci Dočkal 

s Hušbauerem, které zastihl uplynulý ročník ligy opravdu ve velké formě. Analýza je 

pojmenovaná „Pět stupňů ke zlaté“146, protože pojednává čistě o kladech mistrovské 

Sparty v uplynulé sezoně.  

Prvotní pochyby nad oprávněností Konečného nadšeného hodnocení zahání dvě 

věci: zaprvé, vyjádření Pavla Hartmana v rozhovoru s autorem této práce, že „v tomhle 

směru byla dál Lavičkova Sparta z roku 2014 než ta Chovancova z roku 2010. Proto i s 

menší individuální hráčskou kvalitou mohla slavit titul už tři kola před koncem a ne se 

strachovat do posledního kola, jako tomu bylo v případě hráčsky kvalitnější Chovancovy 

Sparty“147, zadruhé pak pohled do statistik samostatné české ligy, který říká, že 79 bodů 

Lavičkova mistrovského výběru zůstává dosavadním maximem pětadvacetileté existence 

tuzemské fotbalové soutěže148.  

V úterý 6. května je ústředním tématem titulní strany Sportu trio sparťanských 

tahounů Dočkala, Hušbauera a Lafaty, které si mezi sebe rozdělilo čelní příčky tabulky 
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nejlepších střelců a nahrávačů ligové sezony. Zjištění Sportu, že jejich podíl na gólové 

produkci Letenských je takřka sedmdesátiprocentní, je logickým vysvětlením, proč právě 

trio „D-H-L“ je na úvodní straně. Následující dvoustrana potvrzuje a dále rozvádí 

důležitost zmíněných tří hráčů pro Spartu. Zaujme citace Bořka Dočkala ze sparťanského 

fanzinu „Sparta do toho“, který byl v době publikování analyzovaného vydání Sportu 

devět dní starý, protože vyšel před domácím zápasem Sparty s Libercem. I když se tím 

vlastně porušila jedna ze zpravodajských hodnot (viz kapitola 2.4), tedy aktuálnost, 

Dočkalova slova „je to hezký pocit, ale to je vše. Nesedím doma na gauči a na stropě se mi 

nepromítají moje dosavadní asistence“149 svou stálou platnost měla i proto, že sparťanský 

záložník počet svých asistencí do 6. května nezvýšil. 

Na další straně je reportáž ze sparťanských oslav, které se narychlo uspořádaly po 

ztrátě Plzně v Jablonci a potvrzení prvního místa pro Spartu. Nechybí podrobná foto 

reportáž. Kontury textu jsou v zásadě stejné jako u srovnatelné události, popisované 

Michalem Petrákem v roce 2010 (viz kapitola 5.3.1.) 

Oprávněnosti zisku titulu se věnuje ve své glose Štěpán Filípek, který vyzdvihuje 

také radost ze hry, která byla při zápasech Sparty cítit. Samozřejmě ale nezapomíná 

varovat, že „co může stačit doma, nemusí být dost v Evropě.“150  

Šéfredaktor Sportu Lukáš Tomek v rubrice „Odpískáno“ vzpomíná na svého 

dobrého kamaráda Lukáše Přibyla, který krátce před svou smrtí v roce 2012 nastoupil na 

Spartu a coby nový místopředseda představenstva nastavil takové změny, které mohly 

dopomoci k zisku titulu. Přibyl jakožto bývalý novinář chtěl změnit také vztah klubu 

k médiím a k veřejnosti, což Tomek glosuje vzpomínkou, že v období poslední vlády Jozefa 

Chovance na Letné nebyly vztahy mezi Deníkem a Spartou ideální. 

Ve středečním Sportu je na titulní stránce trenér Vítězslav Lavička a palcový titulek 

hlásající, že Sparta potřebuje pro boj o Ligu mistrů ještě vylepšit. Čtyři obecně nastíněné 

body blíže rozebírá následující dvoustrana, kde Karel Häring vysvětluje, proč je důležitý 

být opatrný při posilování kádru a plánování přípravy před kvalifikací evropských pohárů. 

Tento text i následná analýza Jakuba Konečného se pohybují v mezích diskurzu uvažování 
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českých novinářů o budoucích českých reprezentantech v mezinárodních soutěžích – 

pojednávaný tým má v očích novinářů před sebou velké letní úkoly v podobě udržení 

stávajících opor a správného posílení kádru, vylepšení největšího negativa uplynulé 

sezony, neméně důležitým bývá uváděn faktor štěstí při losu.  

Ve čtvrtečním Sportu Sparta na titulce figuruje jen krátkou anoncí rozhovoru 

s trenérem Lavičkou uvnitř čísla. Samotné interview vede Jakub Konečný a má k ruce 

několik informací, ke kterým se trenér Lavička staví jako k takřka hotovým – odcházejícího 

gólmana Vaclíka by měl nahradit David Bičík, toho času působící v Turecku. Textem 

rezonuje křehký vztah trojúhelníku Křetínský-Hřebík-Lavička, ale z diplomatických slov 

trenéra jakýkoliv výkyv od neutrálu vypozorovat nelze. 

 

5.3.3. Sparta vypadla z kvalifikace Ligy mistrů 2010 

 

Sparta se v srpnu 2010 ocitla pod palbou kritiky, když po domácí porážce se Žilinou 

ve třetím předkole Ligy mistrů padla i v domácí lize s tehdy ještě podceňovanou Plzní. 

Případný třetí krach během jednoho týdne by znamenal nejen konec Letenských v boji o 

milionářskou soutěž, ale značné ztížení pozice trenéra Jozefa Chovance.  

Jeho osobnost se ocitá v hlavní roli i na titulní stránce Sportu v první analyzovaný 

den, středu 25. srpna: Chovanec figuruje ve trochu křiklavé koláži v parafrázi na bájný 

přechod Izraelitů přes moře v roli Mojžíše, který má své sparťanské svěřence převést do 

další fáze kvalifikace Ligy mistrů, i když se tento počin po úvodní domácí porážce povedl 

za dvacet let jen šesti klubům. Velký optimismus nesdílí ani redaktoři Sportu, poslaní na 

Slovensko referovat o průběhu odvety.  

Karel Häring v úvodní poznámce přirovnává situaci Letenských k bezvýchodnosti 

chilských horníků, zavalených v dole. Jejich přežití bylo takřka zázrakem, v nějž ale Häring 

v případě Sparty nevěří. „Ve výčtu bodů, kterými by mohla Sparta uspět, by se měly 

objevovat fotbalové kvality. Ale disponuje jimi současný Chovancův výběr? Její dlouhodobě 

nejsilnější stránkou je defenziva. V ofenzivě, do které se musí pustit, má rezervy.“151 Se 

svým kolegou Pavlem Hartmanem pak Häring zmiňuje obtížnou pozici trenéra Chovance, 

v článku na hlavní dvoustraně spekulují o pevnosti jeho pozice: „Od víkendu se příznivci 
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rozdělili na dva tábory a spekuluje se o tom, nakolik je pozice generálního manažera 

ohrožena.“152 Toto téma rezonuje i reportáží Pavla Hartmana z Chovancova rodiště 

Dolných Kočkovců, kterou uvozuje perex se slovy „Chovancovi půjde o trenérský život“.153 

Důkaz, že „na paškálu“ je právě Chovanec, přináší i náznak toho, že se trenér a generální 

manažer v jedné osobě dobře nestará o mužstvo Sparty. „Jestli je pravda, že se Chovanec 

objeví na tréninku jen dvakrát za týden, tak jak to může v mužstvu vypadat“154, cituje 

Sport předsedu klubu v Dolných Kočkovcích pana Michalce. Otázkou je, odkud se 

respondent dozvěděl takové spekulace. Středeční Chovancovu „rozborku“ doplňuje 

komentář Ladislava Vízka, který si nebere servítky ohledně údajné nekoncepčnosti 

přestupů a řízení klubu: „Hlavním problémem je, že se trenérovi a vedení naprosto 

vymknul z rukou ligový mančaft.“ … Celý to skoro vypadá, že nejlepší by bylo ten mančaft 

na Letný rozpustit.“ … „Těm klukům prostě někdo musí pořádně vypláchnout mozky. 

Vyčistit atmosféru“155, upozorňuje Vízek na to, že nejen výsledky mohou být na Letné pod 

Chovancovým vedením špatné. 

Sparta v Žilině prohrála 0:1 a titulní stránka Sportu ve čtvrtek 26. srpna obsahuje 

fotku bezmoci gólmana Jaromíra Blažka v situaci těsně po inkasovaném gólu. Uvozující 

text končí jasným vzkazem: „Pokud chce Sparta napravit katastrofální vstup do sezony, 

musí přijít razantní změny. Padne kouč Chovanec?“156 Následující dvoustrana se týká 

rozboru nezdařené odvety v Žilině, přičemž redaktoři Sportu Karel Häring s Pavlem 

Hartmanem neopomenou dvakrát zmínit, že pozice trenéra Chovance je po ztrátě nadějí 

na LM ohrožena. I použití poměrně výrazných slovních spojení jako „Sparta zažila 

ponížení“157 dokládá, že nepostup Sparty byl překvapivý i pro novináře. Ostatně, potvrzení 

přinesl rozhovor autora této práce s Jakubem Konečným a otázka na velikost šoku, jaký 

mělo představovat vypadnutí se Žilinou, „proti které byla Sparta jasným favoritem, a navíc 
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šlo o přímý postup do Ligy mistrů.“158 

To, že za neúspěch nese v první řadě vinu Jozef Chovanec, vyjadřuje v poznámce 

Karel Häring, jenž nepřijímá „polehčující okolnosti“, kterými pro Letenské mohly být 

absence důležitých hráčů. „V kvalitě jednotlivých hráčů nejsou na této úrovni velké rozdíly. 

Ale někdo z fotbalistů musí jejich schopnosti dostat. Na Spartě se to nedaří. A za to nese 

zodpovědnost generální sportovní manažer Jozef Chovanec.“159   

Rozbor sparťanského neúspěchu si z jiné strany vzal na starost Pavel Kalouš – ten 

si všímá nesouladu v nově složené stoperské dvojici Hoheneder-Hejda, která nastoupila 

v Žilině. Zde nelze spekulovat o vině kouče, protože vzhledem k absenci opor Řepky a 

Brabce nešlo jinak a Kalouš tak jako klíčový faktor neúspěchu Sparty v Žilině jmenuje 

chyby stoperů. 

Z obou naposledy zmíněných textů plyne, jaký důraz kladli redaktoři Sportu na 

úroveň odbornosti, s jakou hodnotili a popisovali důvody letenského propadáku se 

slovenským týmem.  Například Pavel Kalouš ve své analýze využil oblíbeného prostředku 

sportovních novinářů, a sice statistiky: „Byla to už sedmá varianta složení obranné čtveřice 

v nové sezoně“160. Samotný význam věty znamená v diskurzu fotbalového prostředí 

jednoznačnou věc – pokud trenér v tak brzké části sezony musí formovat rozdílnou 

sestavu obranu už posedmé, je to důkaz nefunkčnosti. Kalouš platnost svého článku 

zaštituje citováním několika odborníků (bývalí hráči, fotbaloví trenéři), což je právě u 

Deníku Sport jeden ze signifikantních jevů. 

Názorová strana čtvrtečního Sportu přináší karikaturu Jozefa Chovance, který je na 

pranýři kvůli zjevně nepříliš zvládnuté dvojroli trenéra a generálního sportovního 

manažera. Ve svém zápisníku se k jeho osobě vyjadřuje také Stanislav Hrabě, jenž na 

příkladu toho, jak nechce blízké Chovancovo okolí komentovat jeho pozici, práci a 

výsledky ve Spartě, vykresluje celkovou bídnou a neupřímnou situaci v českém fotbale, 

kde to upřímní „schytají od úctyhodné zbabělé většiny. Pochlebování se totiž bere jako 
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 Rozhovor s Jakubem Konečným, viz Příloha 2. 
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 HÄRING, Karel. Kdo to chce vidět, tak to vidí. Kdo ne... Sport. 26.8.2010. str. 2. 
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 KALOUŠ, Pavel. Zklamání? Hoheneder. Sport. 26.8.2010. str. 3. 
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nejběžnější prostředek komunikace“161. V tomto textu se skrytě upozorňuje na to, že 

negativní články Sportu nesou nelibou odezvu ze strany klubů, v tomto čase z Letné. 

Tento trend v českém sportovním prostředí, kdy jakákoliv kritika ze strany novinářů je 

brána za vykopání válečné sekery, potvrdil i Pavel Hartman v rozhovoru pro tuto práci: „V 

Česku je obvyklé, že trenéři i kluby hledají za názory, které jim nejsou po chuti, spiknutí 

novinářů, anebo celých mediálních titulů.“162 

Největší „ofenzivu“ proti Chovancovi si Sport nechal na pátek 27.srpna. Titulní 

strana uvozená výkřikem „Výmluvy namísto pokání!“163 jasně dává najevo, že výpovědní 

hodnota Chovancova vyjádření z předchozího dne byla – kulantně řečeno – neuspokojivá. 

Celé téma vychází z rozhovoru s Jozefem Chovancem, který v něm odpovídá značně 

vyhýbavě, někdy až alibisticky. Rozhovor je veden velice přímo, Pavel Kalouš ho uvozuje 

dotazem „Za pár dní by se ve Spartě mělo sejít představenstvo a řešit i vaši budoucnost. 

Jak se budete hájit?“164, pokračuje zmínkou, že Chovancův odchod chtěli v předchozím 

týdnu i fanoušci Sparty. „Neblesklo vám takové řešení hlavou?“ a „Skutečně jste si nikdy 

neřekl, že by třeba Spartě prospělo, kdybyste sám odešel?“165 jsou i ve sportovním ranku 

velmi přímé dotazy a Chovanec se svými odpověďmi dostává do stále více se utahující 

smyčky. Z rozhovoru pak Sport vyvozuje také pětici hráčů, která nejvíce zklamala trenéra, i 

když ji nejmenoval, a vedle toho také pětici, která zůstala nejvíce za očekáváním. Jasné 

hodnocení trenérovi pak vystavuje velká analýza, jež se týká šesti bodů včetně progresu 

hráčů, disciplíny týmu a herního projevu, v nichž si Chovanec vysloužil známku 3-. „Pane 

Chovanče, jaký fotbal chcete hrát? Co hodláte týmu vštípit? Kolikrát jen tahle otázka 

mířila na letenského generálního sportovního manažera, ale jasnou a konkrétní odpověď 

se od něj nikdo nikdy nedočkal.“166 K Chovancovu stylu hodnocení neúspěchu v kvalifikaci 

Ligy mistrů se ironicky v názorové rubrice vyjadřuje i Adam Nenadál, který reaguje na 
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 HRABĚ, Stanislav. Neptejte se na Chovance aneb Kdo má vlastní názor, je nepřítel. Sport. 26.8.2010. str. 

17. 
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 Rozhovor s Pavlem Hartmanem, viz Příloha 1. 
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 Výmluvy namísto pokání! Sport. 27.8.2010. str. 1. 
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 KALOUŠ, Pavel. Nebyli jsme k hráčům dost agresivní. Sport. 27.8.2010. str. 2. 
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výrok „Na rozdíl od jiných týmů budeme hrát Evropskou ligu“: „Určitě znáte spoustu lidí 

podle toho, zda označí láhev za poloprázdnou nebo za poloplnou. Chovanec ji bez 

rozmýšlení bere za naplněnou až po okraj.“167 

Stejný autor ale následující den vyzdvihuje upřímně sebevědomou reakci Sparťanů 

na los Evropské ligy. Srovnává ji s alibistickým odmítáním role favorita, kterého se dopustil 

před odvetou trenér Žiliny Pavel Hapal. „Lepší odhodlání, než zbabělý strach ze slova 

favorit.“168 Sport v sobotu vedle informací z losu druhé nejprestižnější evropské klubové 

soutěže přináší také zprávu o tom, že na Letné žádné personální změny v realizačním 

týmu nechystají. Vychází z informací nejmenovaného, ale velmi spolehlivého zdroje 

deníku. 

5.3.4 Sparta vypadla z kvalifikace Ligy mistrů 2014 

 

Sparta jela v srpnu 2014 do švédského Malmö s jasným cílem – potvrdit roli 

favorita a po domácí výhře dokonat na hřišti soupeře postup do play off Ligy mistrů. 

Hlavní prostor dostal v den zápasu David Lafata, který se v průběhu dvou předkol trefil 

tehdy už osmkrát a měl být hlavním tahounem Sparty i v Malmö. Redaktor Sportu Jakub 

Konečný si na následující dvoustraně všímá paralely mezi sparťanským střelcem a 

švédským fotbalistou Ibrahimovičem. „Když si člověk představil Ibrahimovičovo obří ego – 

a dal jej do kontrastu s Lafatovým skromným vystoupováním.“169 Ve sportovním diskurzu 

často dochází k podobné „mytizaci“ referovaných osobností, skrze identifikaci méně 

významné postavy s vybranou „superstar“ daného oboru se publiku snáze přiblíží její 

význam170. 

Jinak se Konečný věnuje absenci defenzivní opory Maria Holka ve výpravě Sparty – 

ten kvůli zranění z ligového duelu v Jihlavě ve Švédsku chyběl, a proto Konečný o tématu 

hovoří také s Ondřejem Švejdíkem, sparťanským stoperem. Ke sparťanské cestě do 
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 NENADÁL, Adam. Proč patří Chovanec k Monty Pythons. Sport. 27.8.2010. str. 21. 
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Malmö se vyjadřuje i stálý expert Sportu Ladislav Vízek ve svém pravidelném názorovém 

okénku. Ten upozorňuje na to, že Spartě může v konečném účtování chybět pátý gól, 

vstřelený na vlastním hřišti. „Nicméně věřím tomu, že tahle Sparta si dnes dvougólovej 

náskok a postup do dalších bojů v Lize mistrů pohlídá.“171 

Jenže víra nestačí a Sparta na hřišti Malmö prohrála 0:2 a vypadla z dalšího boje o 

Ligu mistrů. Titulní stranu Sportu ve čtvrtek 7. srpna zdobí velký nadpis „Selhali!, vedle 

fotky zklamaných Sparťanů je ve stručnosti, ale velmi výstižně popsán děj středečního 

večera: „Sparta předvedla po přestávce katastrofální výkon plný křeče. S pěším fotbalem a 

bez šancí.“172  

Na úvodní tematické dvoustraně se k zápasu vrací Jakub Konečný živou reportáží, 

v níž bez oklik líčí děj odvety. Sparta i za nepříznivého stavu 0:2 podle něj měla šance na 

vstřelení gólu a tím na převrácení postupových počtů na svou stranu. Jenže zůstala 

neproduktivní a opět po roce překvapivě vypadla se švédským týmem. V následující 

poznámce se Konečný dopouští (v kontextu následujícího vývoje) chybného a 

předčasného závěru, že ačkoliv v domácí lize je pozice Sparty opět suverénní jako 

v minulosti (vychází z předchozího ročníku, který ze strany Letenských skutečně skvělý byl, 

nicméně roky 2011-2013 dobré nebyly a sezony následující po té mistrovské 2014 také 

ne), v Evropě na tehdejšího konkurenta Plzeň ztrácí. Reportér utkání Konečný přináší na 

straně 4 ještě rozhovor s Davidem Lafatou, který po hattricku v úvodním duelu s Malmö 

vyšel v odvetě naprázdno. Otázky pokládá Konečný přímé a odpovídající situaci. „Za stavu 

0:0 jste měl solidní příležitost, ne?“ – „Dá se říct, že jste odvetu nezvládli v hlavě?“ – „Co 

vaší hře chybělo ve druhém poločase, kdy jste měli hru víc pod kontrolou?“173  

Zamyslíme-li se nad kontextem krátkého popisu sparťanského výkonu na titulní 

straně a výpovědní hodnotou kladených otázek, minimálně nás může zarazit nesoulad 

vyřčeného. Předvedla Sparta tedy opravdu tak katastrofální výkon ve druhé půli, když 

Jakub Konečný říká Lafatovi, že měli ve druhém poločase více ze hry? Odpovědí může být 

Konečného vyjádření pro tuto práci, že „švédský tým byl v té době hodně silný, opíral se o 
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hráče, které jsme viděli i na letošním MS. A svou kvalitu potvrdil už tehdy i postupem do 

LM.“174 V tom případě z jeho pohledu nebylo sparťanské vyřazení úplným propadákem, 

protože byl očitým svědkem zápasu. Naopak editor Sportu, který byl odpovědný za titulní 

stranu, i z hlediska většího účinku na publikum zvolil expresivnější popis děje. 

V pátek osmého srpna se na titulce Sportu objevuje osoba trenéra Sparty 

Vítězslava Lavičky a podle obyčeje sportovních novinářů se řeší jeho budoucnost. Sport 

zanalyzoval příčiny letenského neúspěchu v předkole LM a Jakub Konečný také vybral šest 

hráčů, kteří zůstali v odvetě v Malmö za očekáváním. Konečný v hodnocení zmiňuje 

Lavičkovu nejistotu, co se mentálního nastavení mužstva týče a také nepovedená střídání, 

kterými kouč nedobře reagoval na vývoj utkání, což se týkalo i vyslání ofenzivní posily 

Breznaníka na hřiště za obránce Costu. „Místo aby Sparta začala hrát na tři obránce, 

utopila se letenská posila na levém beku. Nevyšlo ani nasazení bojovníka Romana 

Bednáře, který dvěma nesmyslnými fauly zhatil závěrečný tlak hostí.“175 Ze článku a 

informací Sportu od člena představenstva Sparty Jakuba Otavy ale vyplývá, že ani Lavičku 

nechtějí na Letné hned odstavit. Štěpán Filípek si však i ve své poznámce všímá přílišné 

lidskosti, s jakou letenský trenér přistupuje k hráčům. Coby nesmírně distingovaný 

gentleman jeho vystupování jakoby nezapadlo do drsného a často hulvátského 

fotbalového prostředí, což se může právě jako v Malmö obrátit proti němu. „Populární 

kouč v Malmö působil bezradně a absolutně nepřipraven, stejně jako celý tým. A mnozí 

z těch, na něž nejvíc sází, ho zradili výkonem či chováním.“176 Ve sportovní žurnalistice je 

častá stereotypizace, že přátelští a slušní lidé se neprosadí proti ambiciózním buldokům. 

Příklady právě Vítězslava Lavičky (coby hráč sedminásobný mistr československé ligy a 

v trenérské roli dovedl k titulu v české lize Slovan Liberec a právě Spartu), nebo Filipa 

Pešána (hokejisty Bílých tygrů Liberec přivedl k extraligovému zlatu a stříbru) však 

dokazují, že ne vždy zmiňovaný stereotyp „lidskost je projevem slabosti a neúspěchu“ 

platí. 

Na následující straně přináší Karel Häring srovnání situace a kádrů trenérů 
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 Rozhovor s Jakubem Konečným, viz Příloha 2. 
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Vítězslava Lavičky a Pavla Vrby. Zatímco Vrba po necelých třech letech dotáhl regionální 

Plzeň do skupiny Ligy mistrů s Barcelonou a AC Milán, Lavička Spartu ani na druhý pokus 

nepřetáhl přes podceňovaného švédského soupeře se značně konsolidovanějším týmem. 

Jak ukazuje vývoj posledních sezon (Sparta se trápí poslední dvě sezony už v předkolech 

Evropské ligy) a vysvětluje Pavel Hartman v rozhovoru s autorem této práce, je to 

dlouhodobější trend: „Nejen tato dvě vyřazení v kvalifikaci, ale celá dlouhodobá neúčast 

sparťanů mezi evropskou elitou má společného jmenovatele: je to nekoncepční řízení 

klubu. Sparta nemá jasně definovaný způsob hry, tudíž ani neví, jaké hráče z hlediska 

typologie potřebuje, aby pasovali právě do daného způsobu hry.“177 
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6. Srovnání publicistických textů 

6. 1. Období zisku titulu 2010 a 2014 

 

Deník Sport přistupuje v obou sledovaných obdobích k tématu podobně – po zisku 

sparťanského titulu v roce 2010 se ve sledovaném období objevuje osm publicistických 

příspěvků178, o čtyři roky později po stejné události o tři příspěvky více ve 

zkoumaném segmentu, o jedno vydání chudším, protože 8. května 2014 kvůli státnímu 

svátku Sport nevyšel179. Rovněž zajímavý je počet letenských motivů na titulních stranách 

Sportu, ve druhém sledovaném období je na nich Sparta pokaždé uvedena, z toho třikrát 

jako hlavní „poutač“, zatímco v roce 2010 byla hlavním tématem dne jen jednou. Tuto 

rozdílnost lze ale logicky vysvětlit tím, že svou roli sehrála jiná sportovní událost, v roce 

2010 jí bylo mistrovství světa v hokeji. Tehdejší vývoj kolem národního týmu vedeného 

Jaromírem Jágrem upozadil ve sledovaném období sparťanský titul. Toto téma je 

rozebráno v kapitole 2.6, jedná se o upřednostnění tématu na titulní straně z hlediska 

předpokládaného účinku na publikum. V roce 2014 neměla letenská korunovace ligovými 

šampiony „konkurenci“ a navíc roli sehrálo jasné sportovní hledisko, kdy se Sparta stala 

mistrem tři kola před koncem. 

Rozdíl je ale vidět v přístupu Sportu k analýze triumfu Letenských – v prvním 

sledovaném období vychází už druhý den (úterý 18. května) jasný soupis věcí, na nichž 

musí Sparta vzhledem k chystanému útoku na Ligu mistrů zapracovat.  Podle Sportu 

nevyužívá Sparta dost dobře svého ekonomického a hráčského potenciálu. Zajímavá pasáž 

náleží hodnocení předsezonních nákupů, kdy si autor analýzy Pavel Hartman všímá, že ze 

sedmi nově příchozích hráčů se jich do základu neprosadilo šest. „Přitom generální 

sportovní manažer Jozef Chovanec vždy ujišťuje, že všechny posily jsou sparťanskými 

špiony i jím osobně před příchodem na Letnou proklepávané… Klíčový rozpor slov a 

činů.“180 Tři dny po zisku titulu tedy Sport přichází s jasným hodnocením sparťanské 

přestupové politiky, kterou neshledává jako systematicky řízenou a úspěšnou.  
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Pokud jde o druhé sledované období, zaujme hned v pondělním „pomistrovském“ 

vydání (5. května) hodnotící komentář Jakuba Konečného, který tehdejší mistrovskou 

sestavu vidí bez viditelných slabin a věští jí slibnou budoucnost: „Sparta zkrátka dospěla, a 

tak ji čeká maturita v podobě kvalifikace Ligy mistrů. Splňuje všechny předpoklady pro to, 

aby náročnou zkoušku zvládla.“181 Zmínku o nepříliš zdařile vedené politice během 

přestupního okna najdeme až ve středu 7. května v komentáři Karla Häringa, který 

upozorňuje na možný důvod předchozího krachu s Häckenem v létě 2013. Pokud se 

podíváme na konečný výsledek posil, z osmi nově příchozích hráčů se jich prosadilo víc 

než v předchozím sledovaném období, tedy tři (Costa, Dočkal a Mareček). Dalším 

objektivním důvodem menší kritičnosti Sportu ke Spartě ve druhém období může být fakt, 

že titul získali Pražané tři kola před koncem a jejich konečný bodový zisk 79 bodů je dosud 

nejvyšším v historii české ligy. 

Sám Pavel Hartman v rozhovoru s autorem této práce vysvětluje svůj názor na oba 

porovnávané tituly a týmy, které je získaly: „Silnější z hlediska individuálních kvalit byl tým 

z roku 2010. Připomeňme si kostru týmu. V bráně se střídali Jaromír Blažek, reprezentant 

Česka, a Matúš Kozáčik, později reprezentant Slovenska. Ve stoperské dvojici hráli Tomáš 

Řepka a Erich Brabec, oba už měli za sebou zahraniční angažmá, Řepka dokonce v Premier 

League či v Itálii. Ve středu zálohy byl Juraj Kucka, který později přestoupil do Itálie. Na 

hrotu působil Bony Wilfried, kanonýr, jenž se z Letné prostřílel až do Manchesteru City. 

Mistrovský titul 2014 stál hlavně na nadějných hráčích, kteří vykopali na EURO 

devatenáctek stříbro - Pavel Kadeřábek, Jakub Brabec, Ladislav Krejčí. Jejich potenciál byl 

vysoký, ale tehdejší kvalita šampionů 2014 mi přišla v porovnání s kvalitou šampionů 2010 

v dané době o fous nižší. Důkazem budiž třeba porovnání hrotových útočníků. Na jedné 

straně Wilfried, který se následně dokázal prosadit v konkurenci top útočníků světa v 

Premier League, na druhé straně David Lafata, na české poměry sice excelentní kanonýr, 

ovšem zároveň snajpr, který se v zahraničí nedokázal prosadit ani v průměrné rakouské 

lize.“182 

I názor Jakuba Konečného, který vyjádřil v rozhovoru pro tuto práci, v podstatě 
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obhajuje rozdílný přístup Sportu ke sparťanskému titulu v letech 2010 a 2014: „V první 

řadě bych chtěl upozornit, že do deníku Sport jsem nastoupil v září roku 2011, takže 

hodnotit cokoli předtím z hlediska fungování redakce nemůžu. Ze sportovního hlediska mi 

přijde určitě cennější titul z roku 2014, neboť tým po celou sezonu předváděl velmi dobré 

výkony a vytvořil řadu rekordů soutěže (počet získaných bodů, vstřelených gólů, vyhraných 

všech 15 domácích zápasů…). V roce 2010 se Sparta k titulu spíš "proremizovala", herně to 

tak přesvědčivé nebylo, i když samozřejmě sezona bez porážky se cení.“183  

 V rozboru Deníku Sport s datem 7. května 2014 ještě zaujaly informace o výši 

prémií hráčů za mistrovský titul, což v porovnávaném období o čtyři roky dříve zveřejněno 

nebylo. K tomu se vyjádřil Jakub Konečný takto: „Můj styl práce je prostě takový, že když o 

nějakém klubu píšu, snažím se získat co nejlepší kontakty a věnovat se věci skutečně do 

hloubky.“184  

 

6.2. Období krachu v předkole LM 2010 a 2014 

 

V obou obdobích byla Sparta jediným reprezentantem českého fotbalu v kvalifikaci 

nejprestižnější evropské klubové soutěže. Do Ligy mistrů se Letenští pokoušeli probojovat 

v roce 2010 proti Žilině a o čtyři roky proti Malmö. Ze sportovního hlediska šlo o obdobné 

situace: tuzemský mistr Sparta je Deníkem Sport předem označen jako favorit a přes 

slovenský, respektive švédský celek má podle předpokladů přejít. Letenští nicméně v obou 

případech selžou a následuje kritika. Ostatně, Pavel Hartman uvádí v rozhovoru s autorem 

této práce, že „oba neúspěchy stavím na stejnou úroveň. Sparta je klubem, který tradicí, 

výší rozpočtu a tréninkovými podmínkami musí patřit ke stabilním členům základní 

skupiny Ligy mistrů. Pokud tomu tak není, je to neúspěch. Bez ohledu na to, kdo proti 

Letenským zrovna stál.“185 

V roce 2010 zkoumáme vzorek čtyř vydání Sportu kolem druhého hracího dne 

předkola se Žilinou, v roce 2014 se zaměřujeme na dny kolem odvety předkola v Malmö. 
                                                           
183

 Rozhovor s Jakubem Konečným, viz Příloha 2. 
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Faktický rozdíl je v tom, že Sparta v prvním období utrpěla už na vlastní půdě překvapivou 

porážku 0:2 a v žilinské odvetě (z pohledu Sparty 0:1) potvrdila svou kapitulaci, zatímco ve 

druhém období až nečekaně jasná prohra 0:2 v Malmö znamenala konec šancí na Ligu 

mistrů. 

Deník Sport má v obou obdobích Spartu každý den na titulní stránce, vždy shodně 

je vystoupení Sparty v evropských pohárech nejzásadnějším motivem, přičemž pikantní 

shoda nastává v sobotních vydáních (28.8.2010 a 9.8.2014), kdy dominuje titulní straně 

český fotbalista Tomáš Necid jako budoucí soupeř Sparty Evropské lize, přičemž v prvním 

případě je hráčem CSKA Moskva, v tom druhém je spojován se zájmem nizozemského 

Zwolle. 

Shoduje se také fakt, že v obou případech se pod tlakem ocitl trenér. Při prvním 

výpadku šlo o osobu trenéra Jozefa Chovance, o čtyři roky později se spekulovalo o 

chybách Vítězslava Lavičky. Jestliže s prvním jmenovaným přinesl Sport dva dny po 

prohrané odvetě v Žilině rozhovor, reakce Lavičky na prohru v Malmö do konce 

sledovaného období nepřišla. 

Liší se počet publicistických příspěvků – druhou prohru v Žilině a její následky 

obsáhl Sport ve 19 textech, odvetu s Malmö Sport tak neobsáhl – zde klesl počet 

příspěvků na 14.  

Obdobně je na tom srovnání redaktorů, kteří se na zmíněných příspěvcích podíleli 

– v roce 2010 jsou nejpilnějšími dopisovateli Karel Häring s Pavlem Hartmanem, kteří 

v daném období napsali více než polovině textů. Dále se zapojil se čtyřmi texty Pavel 

Kalouš, jednou Adam Nenadál, jednou Stanislav Hrabě a stejně tak externí dopisovatelé. 

Naproti tomu v roce 2014 je pod devíti ze čtrnácti textů podepsán Jakub Konečný, 

přičemž další autoři mají po jednom příspěvku – z redaktorů Sportu Štěpán Filípek a Karel 

Häring, z externích přispěvatelů Ladislav Vízek s Jaromírem Bosákem a fanoušek Sparty 

Petr Kolář. 

Jak je možný takový rozdíl v četnosti příspěvků a různorodosti jejich tvůrců ve 

dvou naprosto shodně důležitých tématech? Navíc přihlédneme-li k jasně danému bodu, 

že spíše v roce 2014 šlo o překvapivý výpadek, protože o čtyři roky dříve bylo předkolo 

rozehráno špatně už od prvního zápasu. Odpovědi nabízí oba oslovení novináři Deníku 

Sport: „Můj názor je, že hodně záleží na konkrétních redaktorech, kteří o dané události 
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píší. Někdo se snaží jít více do hloubky, a tudíž najde i více témat k pitvání. Jiný to přejde 

jedním článkem. Samozřejmě záleží i na vedení redakce. To musí zvažovat mimo jiné také 

to, jestli větší množství negativních hodnocení, třeba výkonů a hry Sparty, neodradí 

čtenáře. Deník Sport je totiž deníkem úspěchu. Pokud informuje o úspěších, lidé si ho víc 

kupují. Takže i tohle je možná za tím nepoměrem“186, nabízí svůj pohled na uvedený rozdíl 

Pavel Hartman, který byl jedním z nejaktivnějších redaktorů píšících o Spartě ve dvou 

sledovaných obdobích v roce 2010. Jakub Konečný nabízí trochu nečekaný pohled: „Za 

prvé v průběhu času se v redakci prohlubuje specializace jednotlivých redaktorů na 

jednotlivé kluby, v roce 2010 to zřejmě tak striktně rozděleno nebylo. Za druhé redaktor, 

který cestuje na venkovní zápas, má z logiky věci vždy největší prostor. A za třetí - 

nezapomínejte, že byl srpen, tedy měsíc dovolených, takže možná prostě nebyli ani lidi, ale 

prostor v novinách se pokrýt musel. A jako dodatek: na odvetu do Žiliny jeli tři píšící 

redaktoři deníku Sport, proto byla skladba lidí, kteří o zápase psali, mnohem pestřejší. 

Naopak do Malmö jsem z ekonomických důvodů letěl jako jediný redaktor já, a proto jsem 

toho taky nejvíc napsal“187. Konečného slova potvrzují teze zmíněné v kapitole 2.1., že na 

roli novináře mají kromě společenských a individuálních faktorů vliv také mediální 

organizace a jejich přizpůsobování se tržnímu prostředí. 

Samozřejmě, z širšího kontextu třetího zkoumaného období vyplývá, že Deník 

Sport měl jasné výtky hlavně na adresu trenéra Sparty Jozefa Chovance, o němž i 

v následujících dnech vyšly četné názorové či analytické příspěvky. Jeho negativní 

publicitu ve Sportu nelibě neslo i fanouškovské fórum Spartaforever: „Kdo v týdnu nečetl 

deník Sport, neviděl, jak po hlavě Chovance stéká v nebývalém množství mediální sliz a 

žluč.“188 Fakticky situace zašla v sezoně 2010-2011 do krajnosti, kdy Sparta omezila 

komunikaci s Deníkem Sport pouze na oficiální tiskové konference – na jaře 2011 zástupce 

šéfredaktora Štěpán Filípek adresoval právě fanouškovskému fóru Spartaforever tato 

slova: „Pořád dokola se mezi sparťany objevuje omyl, že to byla Sparta, kdo rozvázal 
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smlouvu o mediálním partnerství. Bylo to jinak: udělal to Sport kvůli pokusům zasahovat 

do obsahu deníku (sám jsem byl jednoho svědkem). Tím, jak se Sparta chová, sama zvyšuje 

riziko nezáměrné, nepřesné informace. Klidně si necháme jakýkoli problém či sporné téma 

vysvětlit (ještě dříve, než o něm napíšeme) – jenže klub zarytě mlčí. Sparta pro své chování, 

které začalo loni v říjnu, neměla žádný důvod. Chtěli jsme se ho dozvědět, vyžádali jsme si 

stanovisko klubu – a nikde ani slovo výhrad. Spartu jsme vyzvali ke schůzce, ale 

nereagovala. Vůbec nás to nefrustruje, jak si myslíte, jen je škoda, že si dospělí lidé 

nedokážou sednout ke stolu, i kdyby se třeba na ničem neshodli. My za to však 

nemůžeme.“189  

Pavel Hartman k tématu zhoršení komunikace Sparty s Deníkem Sport a o 

následném zlepšení těchto vztahů mluví takto: „Kdy přesně se vztahy začaly lepšit, si už 

přesně nepamatuji. Ale samozřejmě, že komunikace se Spartou se zlepšila, poté co Daniel 

Křetínský, majitel Sparty, koupil vydavatelství, do kterého náleží i deník Sport. Byl by sám 

proti sobě, kdyby jedna jeho firma nekomunikovala s druhou.“190  

Na druhou stranu si nelze nevšimnout, že na analýzách a rozborech sparťanské 

blamáže ve čtvrtém období se podílí hlavně Jakub Konečný, přičemž zbytek redakce spíše 

mlčí a na adresu Sparty se nevyjadřuje. Tedy, skrytý kritický hlas se možná vyjádřil na 

titulní straně Sportu 7. srpna, kdy úvodní fotografii zklamaných Sparťanů doplňuje text o 

katastrofálním výkonu pražského mužstva. Uvnitř vydání pak ale podobně tvrdá slova 

nezazněla a (viz kapitola 5.3.4.) třeba rozhovor Jakuba Konečného s Davidem Lafatou, 

nebo Konečného reportážní zpráva ze zápasu vůbec nekorespondují s tvrzením, že 

sparťané hráli bídně, naopak navozují dojem, že nebýt absence Holka a nulové útočné 

produktivity, Liga mistrů by byla Praze blíže než Malmö. 

K výše uvedenému nabídl vysvětlení Pavel Hartman: „Všechno vychází z toho, kolik 

lidí z redaktorského týmu se stará o daný klub. V roce 2014 byl jasnou jedničkou na klub z 

Letné Jakub Konečný. A tak psal valnou většinu článků. Dříve bylo portfolio redaktorů na 

Spartu, ale i na ostatní kluby, větší. Zároveň to však není tak, že by o daných klubech mohli 
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psát jedině ti, kteří se o ně z redaktorského hlediska starají. Pohledy, glosy mohou psát 

všichni redaktoři deníku Sport. I o Spartě“191, vysvětluje Hartman, jehož slova potvrzuje 

tabulka k danému období192. Jakub Konečný monitoroval sparťanskou pouť kvalifikací Ligy 

mistrů z hlediska zpravodajského i publicisticko-analytického, další autoři Štěpán Filípek, 

Karel Häring, Jaromír Bosák téma doplnili svými názorovými texty. 

Z kontextu srpna 2014 lze pochopit, že obecně velká neúspěšnost českých klubů 

v předkolech evropských pohárů mohla blamáž Sparty v očích médií i veřejnosti mírně 

vyvažovat. Pokud ale bereme v potaz fakt, že Sparta figurovala v obou sledovaných 

obdobích ve Sportu jako hlavní zástupce českého fotbalu v pohárové Evropě a že na ní 

byla kladena největší odpovědnost za výsledky tuzemského fotbalu, jsou mediální výstupy 

v Deníku Sport odlišné. 
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 Rozhovor s Pavlem Hartmanem, viz Příloha 1. 
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Závěr 

Před čtyřmi lety byl v českém sportovním prostředí dovršen obchod, který zde do 

té doby neměl obdoby – vstup společnosti Czech News Center Daniela Křetínského do 

vydavatelství Ringier Axel Springer (viz kapitola 1.4) znamenal, že jeden z nejbohatších 

Čechů193 začal po nejbohatším českém fotbalovém klubu AC Sparta Praha vlastnit jediné 

ryze sportovní české denní periodikum, Deník Sport.  

Úkolem této práce proto bylo potvrdit, nebo vyvrátit stanovenou hypotézu, že se 

obsah v deníku Sport po převzetí jeho vydavatele Danielem Křetínským změnil ve 

prospěch AC Sparta Praha (viz kapitola 4.2). K tomu byly použity metody kvantitativní 

obsahové analýzy a kvalitativní analýzy diskurzu, které byly uplatněny na výzkum 

stanovených párových období: na dobu kolem zisku posledních dvou sparťanských titulů, 

tedy 17.-21.května 2010  a 5.-9.května 2014, a na údobí posledních dvou výpadků Sparty 

z kvalifikace Ligy mistrů, tedy 25.-28.srpna 2010 a 6.-9.srpna 2014. 

V teoretické části (viz kapitola 2.) jsou popsány žánry, které byly analyzovány 

pomocí diskurzivní analýzy, zpravodajské hodnoty a etické principy žurnalistické profese, 

jež mohly mít vliv na práci redaktorů Sportu během referování o Spartě ve stanovených 

obdobích a hlavně představen nejožehavější problém celého tématu, tedy střet zájmů.  

Srovnání kvantitativní analýzy květnových období 2010 a 2014, během nichž 

Sparta vyhrála ligový titul, přineslo rozdílné výsledky. Četnost příspěvků Sportu o titulu 

2010 je méně frekventovaná než v roce 2014. Vysvětlení jsou dvě: první z nich nabízí fakt, 

že v daném období v roce 2010 celý český národ žil dramatickou cestou hokejové 

reprezentace světovým šampionátem v Německu a jak je vysvětleno v kapitole 3.2, deník 

Sport upřednostňoval hokejový obsah před fotbalovým. Druhé vysvětlení podává 

hodnocení oslovených redaktorů Sportu k oběma letenským titulům. „Ze sportovního 

hlediska mi přijde určitě cennější titul z roku 2014, neboť tým po celou sezonu předváděl 

velmi dobré výkony a vytvořil řadu rekordů soutěže (počet získaných bodů, vstřelených 

gólů, vyhraných všech 15 domácích zápasů...). V roce 2010 se Sparta k titulu spíš 

"proremizovala", herně to tak přesvědčivé nebylo, i když samozřejmě sezona bez porážky 
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se cení“194, řekl Jakub Konečný. Pavel Hartman odůvodňuje vyšší frekvenci příspěvků 

Sportu o titulu v roce 2014 navíc tím, že na papíře lehce slabší mužstvo prostě hrálo 

daleko lépe než jeho „papírově“ silnější předchůdce o čtyři roky dříve: „Mistrovský titul 

2014 stál hlavně na nadějných hráčích, kteří vykopali na EURO devatenáctek stříbro - 

Pavel Kadeřábek, Jakub Brabec, Ladislav Krejčí. Jejich potenciál byl vysoký, ale tehdejší 

kvalita šampionů 2014 mi přišla v porovnání s kvalitou šampionů 2010 v dané době o fous 

nižší.“195 

I výsledky kvantitativní analýzy uplatněné na dvě období neúspěchu v Lize mistrů 

vykazují rozdíly, a to hned ve dvou oblastech: 1) negativní téma řešil Sport častěji v roce 

2010 – tehdy vyšlo o 5 publicistických příspěvků více než v roce 2014; 2) liší se pracovní 

rozdělení v redakci, které vyčlenilo pro mapování sparťanské konfrontace se Žilinou v roce 

2010 o několik členů více než v roce 2014, což potvrzují slova Jakuba Konečného: „Na 

odvetu do Žiliny jeli tři píšící redaktoři deníku Sport, proto byla skladba lidí, kteří o zápase 

psali, mnohem pestřejší. Naopak do Malmö jsem z ekonomických důvodů letěl jako jediný 

redaktor já, a proto jsem toho taky nejvíc napsal“196. Pavel Hartman přichází s trochu 

odlišným odůvodněním: „Samozřejmě záleží i na vedení redakce, které primárně určuje 

obsah novinového vydání i obsah webového zpravodajství. To musí zvažovat mimo jiné 

také to, jestli větší množství negativních hodnocení, třeba výkonů a hry Sparty, neodradí 

čtenáře. Deník Sport je totiž deníkem úspěchu. Pokud informuje o úspěších, lidé si ho víc 

kupují. Takže i tohle je možná za tím nepoměrem.“197 Zmíněná slova souvisí s vlivy na 

novinářskou profesi, které popisuje kapitola 2.2 – práce redaktorů Sportu je tedy 

formována i tím, že si jeho čtenáři raději přečtou více obsahu o úspěšných sportovních 

akcích a výkonech než aby zpětně a opětovně prožívali zklamání. 

Z hlediska analýzy diskurzu byly vyvozeny závěry, že ve sledovaných obdobích 

sparťanského neúspěchu měli redaktoři Sportu tendenci se vyjadřovat kritičtěji o vyřazení 

s Žilinou v roce 2010, kdy se pod velkou kritikou ocitl Jozef Chovanec. Na důvod této, pro 
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někoho až ofenzivy proti bývalému reprezentantovi a reprezentačnímu trenérovi 

odpověděl Pavel Hartman takto: „Ze strany redaktorů deníku Sport nebyl vztah s Jozefem 

Chovancem vypjatý. Za něj nemůžu hovořit. Jozefu Chovancovi neškodilo vystupování. 

Naopak, na tiskových konferencích i při rozhovorech pro média umí být velmi příjemný a 

málokdy ztratí glanc. Emoce si profesionálně hlídá. Nepamatuji si, že by vůči médiím 

vyhlásil bobřík mlčení. Jeho problémem byla nízká trenérská odbornost. Je typem trenéra-

praktika. Vycházel z vlastní kariéry. Zjednodušeně řečeno: trénoval tak, jak dřív sám 

trénoval coby hráč. Jenže fotbal se mezitím výrazně vyvinul, což on nezachytil a nechtěl se 

to ani učit. On byl jako hráč prototypem libera, ale moderní fotbal se hraje zónově. Za jeho 

éry se presink téměř nepoužil, teď se bez něj týmy neobejdou. Kouč Chovanec tohle 

neuměl naučit.“198 Odlišnost referování v době neúspěchu Sparty v letech 2010 a 2014 tak 

lze vysvětlit tím, že trenér Chovanec se svým silným výběrem nedokázal naplnit očekávání 

fotbalových novinářů, ale také, že sportovní důsledky blamáže byly v roce 2010 vyšší: 

„Větší zklamání představovalo určitě vyřazení se Žilinou, proti které byla Sparta jasným 

favoritem, a navíc šlo o přímý postup do Ligy mistrů. Po Malmö by musela přejít ještě přes 

jednoho protivníka, navíc švédský tým byl v té době hodně silný, opíral se o hráče, které 

jsme viděli i na letošním MS“199, vysvětluje Jakub Konečný svůj názor. 

Z výsledků provedených analýz v této diplomové práci nelze potvrdit stanovenou 

hypotézu, že se obsah Deníku Sport po vstupu Czech News Center Daniela Křetínského 

změnil ve prospěch AC Sparta Praha. To ostatně potvrzuje Pavel Hartman v rozhovoru 

s autorem této práce: „Daniel Křetínský absolutně nezasahuje do práce redaktorů. Kdyby 

tomu tak bylo, nemohl bych v deníku Sport pracovat. Za prvé proto, že by mi to vlastní 

svědomí nedovolilo. Za druhé proto, že bych musel být už dávno vyhozen, neboť jsem o 

Křetínského Spartě napsal dost článků, ve kterých jsem ji rozhodně nechválil“200. 

 

 

 

                                                           
198

 tamtéž 

199
 Rozhovor s Jakubem Konečným, viz Příloha 2. 

200
 Rozhovor s Pavlem Hartmanem, viz Příloha 1. 
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 Summary 

The structure of the Czech media ownership has been changed since 2008. In 2014 was 

finished the transfer, when the Daniel Křetínský’s company Czech News Center bought 

publishing house Ringier Axel Springer. The importance of it was that Daniel Křetínský as 

the owner of AC Sparta Prague became the co-owner of the only Czech sporting 

newspaper Deník Sport. 

The main task of this diploma thesis was to confirm or disprove the hypothesis, that the 

content of Deník Sport was changed to work in AC Sparta Prague’s favour in 2014. In this 

way the media analysis of the selected periods of Deník Sport was used, the most 

important periods (Sparta won the league title in May 2010 and May 2014; Sparta lost in 

the Champions League qualifying phase in August 2010 with Žilina and in August 2014 

with Malmö) were compared. 

The comparison brings different results – regarding Sparta’s title there were more articles 

about in 2014, which has 2 explanations: 1) in 2010 there was the Ice Hockey World 

Championship, where the Czech team was successful and the importance of it was for 

Deník Sport higher than the Sparta’s title; 2) the importance of Sparta’s title in 2014 was 

bigger than in 2010, because Sparta won the league with the all-time highest amount of 

points, although the squad of the 2014 champions wasn’t so high-rated like the team in 

2010.  

Also there is a different number of articles regarding Sparta’s disappointment in 

Champions League – Deník Sport was more concerned with the fiasco with Žilina in 2010, 

when there were more staffers they wrote about it than in 2014. The interviews with the 

Deník Sport’ stuffers Jakub Konečný and Pavel Hartman have explained, that the different 

financial conditions and changed running costs caused difference and in 2010 there were 

3 staffers they went to Slovakia to write about the match with Žilina and on the other 

hand in 2014 there was the only Jakub Konečný, who traveled to Malmö.  

The result of the analysis of the Deník Sport’s content in selected periods in 2010 and 

2014 can’t confirm the hypothesis, that the only Czech sporting newspaper was changed 

to work in AC Sparta Prague’s favour in 2014 after the Daniel Křetínský’s company Czech 

News Center became the owner of Deník Sport. 
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Přílohy 

Příloha 1: Rozhovor s Pavlem Hartmanem, redaktorem Deníku Sport  

 

Fotbalová Sparta v posledních osmi letech vyhrála dvakrát titul – jaký její tým (2010, 
nebo 2014) byl z Vašeho pohledu silnější?  
Silnější z hlediska individuálních kvalit byl tým z roku 2010. Připomeňme si kostru týmu. V 
bráně se střídali Jaromír Blažek, reprezentant Česka, a Matúš Kozáčik, později 
reprezentant Slovenska. Ve stoperské dvojici hráli Tomáš Řepka a Erich Brabec, oba už 
měli za sebou zahraniční angažmá, Řepka dokonce v Premier League či v Itálii. Ve středu 
zálohy byl Juraj Kucka, který později přestoupil do Itálie. Na hrotu působil Bony Wilfried, 
kanonýr, jenž se z Letné prostřílel až do Manchesteru City. Mistrovský titul 2014 stál 
hlavně na nadějných hráčích, kteří vykopali na EURO devatenáctek stříbro - Pavel 
Kadeřábek, Jakub Brabec, Ladislav Krejčí. Jejich potenciál byl vysoký, ale tehdejší kvalita 
šampionů 2014 mi přišla v porovnání s kvalitou šampionů 2010 v dané době o fous nižší. 
Důkazem budiž třeba porovnání hrotových útočníků. Na jedné straně Wilfried, který se 
následně dokázal prosadit v konkurenci top útočníků světa v Premier League, na druhé 
straně David Lafata, na české poměry sice excelentní kanonýr, ovšem zároveň snajpr, který 
se v zahraničí nedokázal prosadit ani v průměrné rakouské lize.  
 
Sparta zažila v posledních osmi letech dvě velká zklamání v boji o Ligu mistrů - 2010 
vypadla s Žilinou, v roce 2014 s Malmö. Jaký z těchto dvou jmenovaných neúspěchů byl 
podle Vás větší? A v čem?  
Oba neúspěchy stavím na stejnou úroveň. Sparta je klubem, který tradicí, výší rozpočtu a 
tréninkovými podmínkami musí patřit ke stabilním členům základní skupiny Ligy mistrů. 
Pokud tomu tak není, je to neúspěch. Bez ohledu na to, kdo proti Letenským zrovna stál. 
Nejen tato dvě vyřazení v kvalifikaci, ale celá dlouhodobá neúčast sparťanů mezi 
evropskou elitou má společného jmenovatele: je to nekoncepční řízení klubu. Sparta nemá 
jasně definovaný způsob hry, tudíž ani neví, jaké hráče z hlediska typologie potřebuje, aby 
pasovali právě do daného způsobu hry. Pro české kluby je to nezbytnost, protože oni 
mohou prorazit do Evropy jedině s perfektním týmovým výkonem, při kterém bude každý 
hráč znát přesně svoji roli, a všechny role budou do sebe zapadat. V tomhle směru byla dál 
Lavičkova Sparta z roku 2014 než ta Chovancova z roku 2010. Proto i s menší individuální 
hráčskou kvalitou mohla slavit titul už tři kola před koncem a ne se strachovat do 
posledního kola, jako tomu bylo v případě hráčsky kvalitnější Chovancovy Sparty.  
 
Z textů, které vyšly v roce 2010 období před a po odvetě s Žilinou, vyplývá, že 
podstatným strůjcem neúspěchu byl trenér Jozef Chovanec. Byla jeho osobnost 
problematická čistě z hlediska sportovního, nebo mu v očích novinářů (a ve vztazích s 
nimi) škodilo jeho vystupování (při rozhovorech, na tiskových konferencích)?  
Jozefu Chovancovi neškodilo vystupování. Naopak, na tiskových konferencích i při 
rozhovorech pro média umí být velmi příjemný a málokdy ztratí glanc. Emoce si 
profesionálně hlídá. Nepamatuji si, že by vůči médiím vyhlásil bobřík mlčení. Jeho 
problémem byla nízká trenérská odbornost. Je typem trenéra-praktika. Vycházel z vlastní 
kariéry. Zjednodušeně řečeno: trénoval tak, jak dřív sám trénoval coby hráč. Jenže fotbal 
se mezitím výrazně vyvinul, což on nezachytil a nechtěl se to ani učit. On byl jako hráč 
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prototypem libera, ale moderní fotbal se hraje zónově. Za jeho éry se presink téměř 
nepoužil, teď se bez něj týmy neobejdou. Kouč Chovanec tohle neuměl naučit.  
 
V Deníku Sport vyšel v den odvety v Žilině jeden článek uvozený větou „Chovancovi 
půjde o holý život“, o dva dny později v hodnocení dosavadního Chovancova působení 
na Letné padaly věty jako „Pane Chovanče, jaký fotbal chcete hrát, co hodláte týmu 
vštípit?“ Dá se hovořit o tom, že situace mezi novináři Sportu a Jozefem Chovancem 
byla v té době zvlášť vypjatá? Z jakého důvodu?  
Ze strany redaktorů deníku Sport nebyl vztah s Jozefem Chovancem vypjatý. Za něj 
nemůžu hovořit. Žádný novinář si nemůže dovolit vnášet do práce antipatie vůči někomu. 
Mohu za sebe stoprocentně potvrdit, že jsem se snažil odborně analyzovat práci trenéra 
Chovance. Zhruba v tom smyslu, který jsem už popsal v předešlé odpovědi. Že si to vedení 
Sparty vyložilo jinak, to nemohl nikdo z deníku Sport ovlivnit. Ale v Česku je obvyklé, že 
trenéři i kluby hledají za názory, které jim nejsou po chuti, spiknutí novinářů, anebo celých 
mediálních titulů.  
 
Následující vývoj byl takový, že Sparta omezila komunikaci s deníkem Sport (jaro 2011). 
Dá se popsat moment, kdy se vztahy začaly lepšit? Co vedlo k jejich narovnání?  
Kdy přesně se vztahy začaly lepšit, si už přesně nepamatuji. Ale samozřejmě, že 
komunikace se Spartou se zlepšila, poté co Daniel Křetínský, majitel Sparty, koupil 
vydavatelství, do kterého náleží i deník Sport. Byl by sám proti sobě, kdyby jedna jeho 
firma nekomunikovala s druhou.  
 
Spartu potkal podobný výpadek z kvalifikace Ligy mistrů v roce 2014 – s Malmö šlo o 
možná ještě překvapivější záležitost, protože o neúspěchu rozhodla až odveta. Dokážete 
vysvětlit, proč k tomuto tématu (ve stejném měřeném úseku 4 dní) vyšlo o 5 autorských 
textů (řadím sem analýzy, poznámky, glosy, komentáře, rozhovory) méně než v období 
po odvetě v Žilině 2010?  
Tohle opravdu nedokážu vysvětlit. Můj názor je, že hodně záleží na konkrétních 
redaktorech, kteří o dané události píší. Někdo se snaží jít více do hloubky, a tudíž najde i 
více témat k pitvání. Jiný to přejde jedním článkem. Samozřejmě záleží i na vedení redakce, 
které primárně určuje obsah novinového vydání i obsah webového zpravodajství. To musí 
zvažovat mimo jiné také to, jestli větší množství negativních hodnocení, třeba výkonů a hry 
Sparty, neodradí čtenáře. Deník Sport je totiž deníkem úspěchu. Pokud informuje o 
úspěších, lidé si ho víc kupují. Takže i tohle je možná za tím nepoměrem.  
 
Ze zmíněného srovnání vystupuje také rozdílný počet redaktorů Sportu, kteří o 
sparťanských neúspěších psali – v roce 2010 kromě Vás a Karla Häringa přispívali 
P.Kalouš, A.Nenadál, S.Hrabě. Oproti tomu v roce 2014 je dominantním 
zpracovavatelem tématu Jakub Konečný (autor 9 textů), zatímco Karel Häring a Štěpán 
Filípek měli pouze po jednom příspěvku. Dá se vysvětlit, v čem se obě období lišila?  
Všechno vychází z toho, kolik lidí z redaktorského týmu se stará o daný klub. V roce 2014 
byl jasnou jedničkou na klub z Letné Jakub Konečný. A tak psal valnou většinu článků. 
Dříve bylo portfolio redaktorů na Spartu, ale i na ostatní kluby, větší. Zároveň to však není 
tak, že by o daných klubech mohli psát jedině ti, kteří se o ně z redaktorského hlediska 
starají. Pohledy, glosy mohou psát všichni redaktoři deníku Sport. I o Spartě.  
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Cítil jste se někdy během své činnosti v Deníku Sport pod tlakem střetu zájmů?  
Oficiálně nikoli. Podvědomě samozřejmě ano. Není ideální, aby deník Sport, jehož hlavním 
obsahem je fotbal, vlastnil majitel jednoho z největších fotbalových klubů v zemi. Podle mě 
jde o jasný střet zájmů, který ve vyspělé společnosti nemá místo. I na tohle příkladu je 
vidět, v čem ještě Česko musí dospět.  
 
Zasahoval někdy do práce redaktora deníku Sport fakt, že od roku 2014 spadá pod 
Czech News Center Daniela Křetínského?  
Daniel Křetínský absolutně nezasahuje do práce redaktorů. Kdyby tomu tak bylo, nemohl 
bych v deníku Sport pracovat. Za prvé proto, že by mi to vlastní svědomí nedovolilo. Za 
druhé proto, že bych musel být už dávno vyhozen, neboť jsem o Křetínského Spartě napsal 
dost článků, ve kterých jsem ji rozhodně nechválil. 
 

 

Příloha 2: Rozhovor s Jakubem Konečným, redaktorem Deníku Sport  

 
Sparta vybojovala v posledních 10 letech 2 tituly - byl z Vašeho pohledu cennější ten v 
roce 2010, nebo v roce 2014? Případně v čem?  
V první řadě bych chtěl upozornit, že do deníku Sport jsem nastoupil v září roku 2011, 
takže hodnotit cokoli předtím z hlediska fungování redakce nemůžu. Ze sportovního 
hlediska mi přijde určitě cennější titul z roku 2014, neboť tým po celou sezonu předváděl 
velmi dobré výkony a vytvořil řadu rekordů soutěže (počet získaných bodů, vstřelených 
gólů, vyhraných všech 15 domácích zápasů…). V roce 2010 se Sparta k titulu spíš 
"proremizovala", herně to tak přesvědčivé nebylo, i když samozřejmě sezona bez porážky 
se cení.  
 
Sparta zažila v posledních osmi letech dvě velká zklamání v boji o Ligu mistrů - 2010 
vypadla s Žilinou, v roce 2014 s Malmö. Jaký z těchto dvou jmenovaných neúspěchů byl 
podle Vás větší? A v čem?  
Větší zklamání představovalo určitě vyřazení se Žilinou, proti které byla Sparta jasným 
favoritem, a navíc šlo o přímý postup do Ligy mistrů. Po Malmö by musela přejít ještě přes 
jednoho protivníka, navíc švédský tým byl v té době hodně silný, opíral se o hráče, které 
jsme viděli i na letošním MS. A svou kvalitu potvrdil už tehdy i postupem do LM.  
 
Po titulu 2014 Sport psal o výši sparťanských prémií za zisk titulu (7. května 2014, šlo až 
o milion Kč na hráče) - byl to Váš individuální zdroj, z něhož jste vycházel, nebo měla 
redakce Sportu lepší zdroje než v roce 2010, kdy o výši sparťanských bonusů za titul 
neinformovala?  
Právě tohle se mi těžko hodnotí, nicméně asi je Vaše úvaha správná. Můj styl práce je 
prostě takový, že když o nějakém klubu píšu, snažím se získat co nejlepší kontakty a 
věnovat se věci skutečně do hloubky.  
 
O výpadku se Žilinou (v období 25.8-28.8.2010) vyšlo ve Sportu 23 textů publicistického 
charakteru, na nichž se podílelo 5 redaktorů a 4 přispěvatelé redakce. O výpadku Sparty 
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s Malmö jste psal jako hlavní redaktor Vy, v období 6-9.8.2014 jste byl autorem sedmi 
ze 13 textů publicistického charakteru, které ve Sportu vyšly, zatímco další redaktoři si 
připsali po jednom. Bylo takové rozdělení práce mezi členy redakce obvyklé? Jak 
vysvětlit rozdíl v četnosti příspěvků v jednotlivých obdobích?  
Má to několik důvodů. Za prvé, v průběhu času se v redakci prohlubuje specializace 
jednotlivých redaktorů na jednotlivé kluby, v roce 2010 to zřejmě tak striktně rozděleno 
nebylo. Za druhé, redaktor, který cestuje na venkovní zápas, má z logiky věci vždy největší 
prostor. A za třetí - nezapomínejte, že byl srpen, tedy měsíc dovolených, takže možná 
prostě nebyli ani lidi, ale prostor v novinách se pokrýt musel. A jako dodatek: na odvetu do 
Žiliny jeli tři píšící redaktoři deníku Sport, proto byla skladba lidí, kteří o zápase psali, 
mnohem pestřejší. Naopak do Malmö jsem z ekonomických důvodů letěl jako jediný 
redaktor já, a proto jsem toho taky nejvíc napsal 
 
Zasahoval někdy do práce redaktora deníku Sport fakt, že od roku 2014 spadá pod 
Czech News Center Daniela Křetínského? 
nezodpovězeno 
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Příloha 3: „Sparta získala titul 2010“  
 

 

Sparta na titulní 

straně - hlavní 

Sparta na titulní 

straně - vedlejší 

Počet publicistických 

textů Autoři Žánry 

17.5. 1 0 3 

Štěpán 

Filípek 

poznámka, 

rozhovor 

Michal 

Petrák 
reportáž 

Pavel 

Hartman rozhovor 

18.5 0 1 3 

Pavel 

Hartman 

analýza 

 

Robert 

Neumann 

rozhovor 

 

Štěpán 

Filípek 
komentář 

19.5 0 0 2 

Bombito  
komentář 

 

Ladislav 

Vízek  
komentář 

20.5 0 0 0 - - 

21.5 0 0 0 - - 
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Příloha 4: „Sparta získala titul 2014“  

 

 
Sparta na titulní 

straně - hlavní 

Sparta na titulní straně 

- vedlejší 

Počet publicistických 

textů 
Autoři Žánry 

5.5 1 0 2 
Jakub 

Konečný 

komentář, 

analýza 

6.5 1 0 4 

Jakub 

Konečný 
analýza 

Hynek 

Preisler 
analýza 

Jan 

Podroužek 
reportáž 

Lukáš 

Tomek 
komentář 

Štěpán 

Filípek 
glosa 

7.5 1 0 4 

Karel Häring komentář 

Jakub 

Konečný 
analýza 

Ladislav 

Vízek 
komentář 

Petr Kolář komentář 

8.5 Státní svátek Deník Sport nevyšel 

9.5 0 1 1 
Jakub 

Konečný 
rozhovor 
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Příloha 5: „Sparta neuspěla v LM 2010“  
 

 

Sparta na titulní 

straně - hlavní 

Sparta na titulní 

straně - vedlejší 

Počet 

publicistických 

textů 

Autoři Žánry 

25.8. 1 0 8 

Karel Häring 
poznámka, 

analýza, rozhovor 

Pavel 

Hartman 

analýza, reportáž, 

rozhovor 

Pavel Kalouš analýza 

Ladislav 

Vízek 
komentář 

Svatopluk 

Samler 
komentář 

26.8. 1 0 4 

Karel Häring 
poznámka, 

reportáž 

Pavel 

Hartman 
reportáž 

Pavel Kalouš analýza 

Stanislav 

Hrabě 
komentář 

27.8. 1 0 5 

Karel Häring analýza 

Pavel Kalouš rozhovor, analýza 

Pavel 

Hartman 
rozhovor 

Adam 

Nenadál 
glosa 

28.8. 0 1 2 

Pavel 

Hartman 
rozhovor 

Jaromír 

Bosák 
komentář 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

94 

Příloha 6: „Sparta neuspěla v LM 2014“  

 

 

Sparta na titulní 

straně - hlavní 

Sparta na titulní 

straně - vedlejší 

Počet 

publicistických 

textů 

Autoři Žánry 

6.8 1 0 5 

Jakub 

Konečný 

analýza, reportáž, 

rozhovor 

Ladislav 

Vízek 
komentář 

Petr Kolář komentář 

7.8 1 0 4 
Jakub 

Konečný 

poznámka, reportáž, 

rozhovor, analýza 

8.8 1 0 4 

Jakub 

Konečný 

 

analýza, rozhovor 

Štěpán 

Filípek 

 

poznámka 

Karel 

Häring 
analýza 

9.8 0 1 1 
Jaromír 

Bosák 
komentář 

 

 


