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Příloha č. 1: Časové rozvržení témat ve sportovní rubrice MF DNES 



Příloha č. 2: Počet autorských textů sportovních reportérů MF DNES
7. – 14.6. 15. – 29.6. 30.6. – 15.7. 16. – 22.7.

Jan Palička 7 15 12 3

David Čermák 3 21 13 2
Miroslav Němý 0 5 0 0
Ondřej Trunečka 0 0 3 0
Jan Daněk 0 1 0 0
Tomáš Zatloukal 0 1 0 0
Tomáš Macek 0 1 0 0
Robert Sára 0 0 1 0
Karel Knap 0 1 0 0



Příloha č. 3: Počet příspěvků v servisu ČTK podle typu

7. – 14.6. 15. – 29.6. 30.6. – 15.7. 16.7. – 22.7.
Celkem 71 674 349 6
Zprávy 60 548 289 6
Headline 5 50 20 0
Fleš 4 48 17 0
Profil 2 28 23 0

Příloha č. 4: Počet příspěvků v servisu ČTK podle priority

7. – 14.6. 15. – 29.6. 30.6. – 15.7. 16.7. – 22.7.
Priorita 1 4 47 17 0
Priorita 2 4 48 17 0
Priorita 3 25 322 125 0
Priorita 4 38 257 190 6



Příloha č. 5: Emailový rozhovor s vedoucím sportovní redakce ČTK Ladislavem Josefem z 3. 
10. 2018
Jak dlouho před prvním zápasem jste se na MS začali připravovat – je možné uvést konkrétní 
okamžik, kdy redakce přešla do „módu mistrovství“, kdy proběhla nějaká redakční porada ohledně 
práce v průběhu turnaje?
Příprava na zpravodajství z MS začíná s několikaměsíčním předstihem (podobně jako příprava fotbalistů a 
jejich přátelské zápasy).  S blížícím se začátkem se přípravy pochopitelně zintenzivňují, do módu mistrovství 
přecházíme deset dnů předem, kdy jsou zveřejněny oficiální soupisky (Na jejich přípravě pracujeme 
dlouhodobě dopředu, máme na to speciální databázi, takže jsme schopni hned po uzavření soupisek vydat 
komplexní materiál se všemi hráči, daty narození, počty startů i gólů v reprezentaci, což je v této podobě 
unikát). Předem máme připravené základní schéma zpravodajství.
V Rusku vzhledem k minimálnímu časovému posunu nebylo třeba nějak zásadně měnit chod redakce 
(zavádět noční směny jako tomu bylo v Brazílii).
Velká porada, na níž se jen dolaďovaly detaily, se uskutečnila týden před zahájením. V průběhu šampionátu 
jsme organizaci řešili operativně bez nějakých speciálních porad.
Kolik lidí na zprávách pracovalo, ať už v redakci, nebo přímo v dějišti, byly tyto počty zvýšené proti 
normálnímu stavu?
Na vlastní tvorbě psaného zpravodajství se podíleli čtyři fotbaloví redaktoři a dva externí spolupracovníci. 
Do dějiště šampionátu v případě, že tam nehraje český tým, žádného redaktora neposíláme.
Práce v redakci probíhala standardně, nebo podle nějakých upravených pravidel s ohledem na 
prioritu akce?
Oproti běžnému provozu to nebylo žádné výrazné zvýšení kapacity, jen to od všech zúčastněných znamenalo 
větší nasazení.
Jak se projevila ve zpravodajství absence českého národního týmu na MS - resp. je možné říci, jak 
odlišná by byla míra a způsob zpravodajství, kdyby se Češi účastnili?
Při účasti českého týmu by samozřejmě organizace byla jiná. Na místo bychom vyslali dva redaktory a 
jednoho fotoreportéra, kteří by se věnovali jen českému týmu a jeho soupeřům.
Jak dlouho po finále zůstalo mistrovství hlavním tématem sportovní redakce a je možné určit 
okamžik, kdy se opět najelo do normálního módu? Nebo byl návrat k obvyklému provozu spíš 
pozvolný a vyplynul ze situace, kdy zpráv o MS logicky ubývalo?
Po skončení šampionátu se redakce vracela poměrně rychle do „běžného“ režimu. Během týdne bylo 
mistrovství fakticky uzavřeno.



Příloha č. 6: Emailový rozhovor s vedoucím sportovní redakce MF DNES Ondřejem 
Trunečkou z 3. 5. 2019
Jak dlouho před prvním zápasem jste se na MS začali připravovat – je možné uvést konkrétní 
okamžik, kdy redakce přešla do „módu mistrovství“, kdy proběhla nějaká redakční porada ohledně 
práce v průběhu turnaje?
Momentů, kdy se rozhoduje o pokrytí mistrovství světa, je hned několik. Tím prvním je už výsledek 
kvalifikace, případně baráže, protože česká účast na závěrečném turnaji výrazně ovlivňuje rozsah a způsob 
pokrytí – zejména počet redaktorů přímo na místě, což pak rozvádím v další odpovědi. Dál losování skupin a 
to, kde jednotlivé výpravy budou mít hlavní kempy, i podle toho se rozhoduje, kam vyrazit, jak to sladit se 
zápasy. Kromě akreditace je zapotřebí zařídit i další praktické náležitosti: dopravu, bydlení, naplánovat 
přesuny…
Kolik lidí na zprávách pracovalo, ať už v redakci, nebo přímo v dějišti, byly tyto počty zvýšené proti 
normálnímu stavu?
To asi nelze přesně vyčíslit, navíc ne všichni se zapojovali stejně. Ale s jistotou lze říct, že se na fotbalovém 
obsahu po dobu mistrovství světa podílelo rozhodně víc redaktorů než obvykle. Do MF DNES přispívali 
fotbalovými texty i kolegové, kteří se fotbalu jinak obvykle nevěnují a mají svoje sporty.
Zpravodajové přímo v dějišti – jakým způsobem pracovali, měli jste na ně nějaké speciální požadavky, 
co se počtu zpráv týče či jaká témata pokrývat mimo reportáží ze zápasů? Nebo pracovali zcela 
samostatně?
Obecně – nejen v případě zahraničních cest – vždy funguje oboustranná komunikace. Reportéři nabízejí 
témata, v některých případech se na ně obrací redakce s jiným nápadem. Počet textů nikdy nijak 
neupravujeme, protože to vždy vychází z konkrétní situace a z možností. Když se reportér vydá na velkou 
reportáž, kterou pak zpracovává, těžko po něm můžete chtít během dne ještě něco dalšího. Byť je to jeden 
text, má ve finále zásadní přidanou hodnotu. A tenhle příklad není náhodný, úzce totiž souvisí s tím, co patří 
k tématům při obdobných akcích. Samozřejmě i redaktor na místě reaguje na aktuální dění, ale jeho velký 
přínos mohou být právě původní reportáže, například z tréninků vybraných týmů. Tedy obsah, který z 
pražské redakce jen na základě zápasů nebo dostupných informací, třeba i agenturních, nezískáte. Například 
jak se připravovali Lionel Messi nebo Cristiano Ronaldo. A platí to zejména pro noviny, v nichž se snažíme 
přinést ještě další přidanou hodnotu proti velmi obsáhlému zpravodajskému servisu na webu, kde jsou 
všechny zápasy online, zpravodajské texty o průběhu utkání, bezprostřední ohlasy. Tedy právě původní 
reportáže, případně rozhovory, komentáře nebo příběhy. 
Práce v redakci probíhala standardně, nebo podle nějakých upravených pravidel s ohledem na 
prioritu akce?
Výroba novin se výrazně neměnila, rozšířil se fotbalový obsah a podílelo se na něm víc redaktorů. Větší 
zásah představuje mistrovství pro webový provoz, kdy je zapotřebí posílit redaktorské směny, upravit je tak, 
aby vykrývaly jak brzké ráno, tak odpolední a večerní zápasy, a to každý hrací den.
Jak se projevila ve zpravodajství absence českého národního týmu na MS - resp. je možné říci, jak 
odlišná by byla míra a způsob zpravodajství, kdyby se Češi účastnili?
Nejlepším příkladem je rozsah pokrytí přímo v místě akce, a to třeba v případě loňského mistrovství světa a 
mistrovství Evropy v roce 2016 ve Francii. Samozřejmě je nelze srovnávat úplně, například s ohledem na 
dopravu v místě konání, ale i tak to poslouží názorně: ve Francii měla společná redakce MF DNES a 
iDNES.cz tři píšící redaktory bezprostředně u českého týmu, dalšího, který pokrýval i jiná témata, ale 
dojížděl na české zápasy, dále vlastního fotoreportéra a videoreportéra. Do Ruska vyslala redakce jediného 
reportéra, na předchozích turnajích bez české účasti bývali dva. Z toho poměru je zřejmé, že případná česká 
účast s sebou nese mnohem větší pozornost, a i větší obsah zaměřený právě na český tým, a to každý den i 
mezi zápasy. A zatímco jinde se lze spolehnout třeba na agenturní informace nebo zahraniční weby, v českém 
případě to nestačí.
Jak dlouho po finále zůstalo mistrovství hlavním tématem sportovní redakce, je možné určit okamžik, 
kdy se opět najelo do normálního módu? Nebo byl návrat k obvyklému provozu spíš pozvolný a 
vyplynul ze situace, kdy zpráv o MS logicky ubývalo?
Návrat k jiným fotbalovým tématům, než bylo mistrovství světa, vyplynul z konkrétní situace: už týden po 
finále totiž začínala česká liga. Navíc přestupoval Cristiano Ronaldo z Realu Madrid do Juventusu. Ještě 
úterní vydání MF DNES se věnovalo mistrovství, byť už ne na titulní straně sportu. A dál měla prostor česká 
liga.
Ještě bych měl dotaz, který vzešel z analýzy novin. Vašim zpravodaje v místě byl, pokud jsem správně 
vyrozuměl, Jan Palička. Z textů vyplývá, že nejprve operoval v Moskvě, nicméně jeden z jeho textů v 
době základních skupin je podepsaný "zpravodaj v Chorvatsku". V témž období navíc do novin 



napsal méně textů, proto jsem se chtěl zeptat a ověřit, jestli se přesouval z místa šampionátu, případně 
jestli k tomu jsou nějaké další podrobnosti.
Ano, zpravodajem na místě byl Jan Palička. Co se týká textu z Chorvatska, vysvětlení je celkem jednoduché, 
možná překvapivé: Jan Palička byl během mistrovství krátce na dovolené, shodou okolností v Chorvatsku. A 
i z dovolené přispěl textem, který se v tu chvíli hodil s ohledem na chorvatské výsledky.



Příloha č. 7: Schéma zpravodajství ČTK k MS
MS ve fotbale 2018 (Rusko)
14.6.-15.7.
Většinou tři zápasy denně, 5x po 4 zápasech, od vyřazovací části po dvou
denně
Začátky 16 a 20 h

Zpravodajství:
 
I. Před zahájením
1) Zprávy z přípravy jednotlivých účastníků
2) Postupně zveřejňované nominace všech týmů
3) Kompletní soupisky všech týmů s daty narození, klubovou příslušností,
počtem mez. zápasů a branek hned po uzávěrce tj. 10 dní před startem (s
využitím dokumentační databáze fotbal)
4) Kompletní program šampionátu
5) Zprávy z příprav pořadatelů MS
6) Profily (DoR)
 
II. Během MS
1) Fleše (a headliny s prioritou 1 – vše na sms)
a) výsledky všech zápasů
b) vážnější zranění velkých hvězd
c) velké skandály, rezignace trenérů apod.
 
2) Otvíráky
a) velký dva dny před MS
b) den před každým zápasem jeden společný pro každou skupinu.
Předpokládané sestavy, dosavadní vzájemné bilance soupeřů a další zajímavosti
ve formě DATA

 
3) Zápasy
a) poločas se sestavami (ihned po skončení poločasu) – v servisu DATA
b) headline 1 a fleš (ihned po zápase)
c) statistika (do 5 minut po zápase) – v servisu DATA
d) tabulka skupiny (do 5 minut po zápase) – v servisu DATA
e) zpráva ze zápasu v rozsahu 30 (do 15 minut po zápase)
f) hlasy trenérů a dalších aktérů jako verze zprávy (do 60 minut po zápase
v závislosti na tom, jak rychle se uskuteční tisková konference po zápase)
g) další zajímavosti jako samostatné zprávy se stejnými základními klíčovými
slovy
4) Statistiky

a) tabulka střelců na závěr každého dne (poprvé, jakmile budou alespoň tři
dvougóloví hráči) – v servisu DATA
b) rozšířené statistiky podle vstřelených a obdržených branek, přihrávky, střely
na branku, ofsajdy, fauly atd. (po jednotlvých částech šampionátu, tj.po
základních skupinách a po každém kole vyřazovací části)
c) Statistiky využívající různá měření výkonnosti hráčů (rychlost, naběhané
kilometry atd.) podle toho, jak je bude zveřejňovat FIFA, nebo specializované
agentury. 



5) Shrnutí
a) Každý den textové shrnutí zápasů a dalších důležitých událostí
b) Kompletní výsledky v servisu DATA
6) Ohlasy
a) názory expertů na mimořádné výkony a zajímavé situace - příležitostně
b) názory pravidlového experta na případné sporné situace
c) celkové hodnocení hry jednotlivých týmů po základní části a obsáhlejší
materiál po skončení.
 
7) Profily:
Předem
Přehled vítězů MS ve fotbale
Rekordy MS ve fotbale
Přehled nejlepších střelců v historii MS
Vizitky stadionů s grafikou
Kompletní soupisky a zajímavosti k nim
Během MS:
Hvězda šampionátu podle vývoje
Po skončení :
Mistři světa
Aktualizované historické statistiky

8) Meziredakční spolupráce:
ZR:
a) zajímavosti z ruských médií
b) bezpečnost, případný terorismus
CR:
a) Sázky
b) sledovanost v TV


