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Anotace 

  Práce si dává za cíl zanalyzovat jazykové prostředky komentátorů biatlonu na dvou 

televizních stanicích, ČT sport a Eurosport, srovnat je a poskytnout náhled na lexikální 

stránku českého sportovního komentáře. Autorka se nejdříve zabývá rozvrstvením českého 

jazyka, teorií sportovní žurnalistiky a mluveného projevu. Dále vymezuje kategorie 

nejčastěji používaných jazykových prostředků v biatlonovém komentáři a stručně 

charakterizuje sportovní odvětví biatlon. Poznatky získané v teoretické části práce 

následně aplikuje při analýze konkrétního komentáře na obou televizních stanicích. V ní se 

se autorka práce věnuje především rozborem předem zvolených nejčastěji používaných 

jazykových prostředků a jejich demonstraci. Vzhledem k charakteru práce jakožto 

komparativní analýzy se autorka na závěr zabývá srovnáním jazykové stránky komentářů 

na obou dvou stanicích a okrajově srovnává i obsahovou a zvukovou stránku a celkový 

dojem z komentáře. 

 

Annotation 

 The goal of this work is to analyse linguistic features used by biathlon sport 

commentators on two television channels, ČT sport and Eurosport, further to compare 

them and try to show a realistic view on the lexical aspect of the Czech sport commentary. 

The author first focuses on the Czech language theory, then the theory of sport journalism 

and spoken language. She further selects categories of the most used linguistic features in 

the biathlon commentary and shortly characterises the sport of biathlon. The findings are 

then applied during the analysis of a specific commentary on both television channels, 

where the work focuses mainly on the demonstration and examination of earlier stated 

most frequent linguistic features. Because of the character of the work, which is 

comparative analysis, the author in the end focuses on comparison of linguistic aspects on 

both television channels. She also briefly covers the content and the phonetical aspect of 

the analysed commentary and the overall impression taken. 
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Úvod 

Téma své bakalářské práce jsem zaměřila na specifickou sféru žurnalistiky, kterou 

je žurnalistika sportovní, konkrétně se budu věnovat televizní sportovní žurnalistice. Sport 

je už dlouhá léta důležitou součástí televizního vysílání, zatímco dříve se u nás vysílaly 

především velké sportovní akce typu olympijských her a mistrovství světa na hlavních 

stanicích vysílatelů, tedy například Česká televize tyto akce zařazovala do programů 

prvního a druhého kanálu, po přelomu tisíciletí začaly vznikat stanice a přímo vysílatelé 

zaměření pouze na sport nebo na naše území pronikly sportovní televize zahraniční, jak je 

tomu v případě francouzského Eurosportu. 

Nedílnou součástí sportovního vysílání v televizi jsou přímé přenosy, které 

divákovi poskytují autentický zážitek z události. Přestože samotná obrazová složka má 

vysokou výpovědní hodnotu (u některých sportů, například u tenisu, vyšší než u 

sportovních akcí, na kterých se koná několik disciplín zároveň, typu atletické mítinky nebo 

gymnastika), divák si zvykl i na přidanou hodnotu sportovní události ve formě živého 

komentáře buď z místa akce, nebo ze studia. 

Ve své práci se zaměřím na sportovní odvětví, které je v posledních letech v České 

republice vysoce populární, a tím je biatlon. Práci uvedu obecným přehledem o rozvrstvení 

českého jazyka, budu pokračovat teorií sportovní publicistiky a také stručně charakterizuji 

biatlon jako sport. Dále popíšu lexikální jazykové prostředky televizních komentátorů, 

definuji, jaké prostředky se v komentáři vyskytují nejčastěji, a následně teoretické 

poznatky aplikuji do analytické části práce. Biatlonový komentář si za dobu své existence 

vypracoval základní terminologii, která je přítomna v komentáři takřka ke všem závodům. 

Na obrazovkách sportovních kanálů se vyskytuje poměrně dlouho a frekventovaně, takže 

už jeho komentátoři začali pátrat po osvěženích svého projevu novými výrazy. Provedu 

tedy analýzu těchto jazykových prostředků na konkrétních příkladech z několika přímých 

přenosů nejdříve na stanice ČT sport a poté těch samých přenosů na stanici Eurosport.  

Finálním krokem této práce bude srovnání zanalyzovaných jazykových prostředků 

na uvedených sportovních kanálech. Z tohoto srovnání by kromě již zmíněného mohl 

vyplynout i rozdílný přístup ke komentování na stanici veřejné služby a na komerční 

stanici. 
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1 Rozvrstvení češtiny 

 Základním komunikačním prostředkem je jazyk. „Není uceleným a stabilizovaným 

systémem, kterého užíváme v nezměněné podobě v každé komunikační situaci a v každém 

teritoriálním a společenském, respektive sociálním prostředí.“
1
 

Čeština patří do rodiny indoevropských, slovanských jazyků. Úžeji se řadí mezi 

jazyky západoslovanské spolu se slovenštinou, polštinou, kašubštinou a horní a dolní 

lužickou srbštinou.
2
  

Eva Minářová uvádí tři stěžejní aspekty základní diferenciace českého národního 

jazyka, a to existenci jednotlivých útvarů a poloútvarů národního jazyka, vzájemnou 

prestiž strukturních útvarů v určité situaci a funkční stylistickou diferenciaci, tedy cílené a 

funkční využití jazykových prostředků.
3
 Čeština tedy neexistuje pouze v jedné podobě, 

jako celek zahrnuje spisovnou češtinu, která obsahuje prostředky neutrální, hovorové a 

knižní, obecnou češtinu, nářečí, profesní mluvu, slangy a argoty, tedy všechny formy, které 

se v mluvě používají.
4
 Prostředky spisovné i nespisovné nejsou na svou kategorii napevno 

vázány, mezi jednotlivými útvary probíhá pohyb, který je v současné češtině patrnější ve 

směru z nespisovnosti do spisovnosti.
5
 

1.1 Spisovná čeština 

 Spisovný jazyk je základní, oficiální a celonárodně uznávanou podobou češtiny. 

Užívá se ho ve školách, na úřadech, při oficiálních vystoupeních, ve vědeckých pracích a 

mělo by se jej užívat také v médiích. Spisovná čeština je jako jediný útvar českého jazyka 

kodifikována ve výkladových slovnících češtiny, v mluvnicích, v pravidlech českého 

pravopisu a české výslovnosti. Ani spisovná čeština není jednotná, nachází se v ní 

prostředky hovorové, stylově neutrální a knižní až archaické. V mluvené formě češtiny se 

                                                           

1
 MINÁŘOVÁ, Eva. Stylistika pro žurnalisty. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-

247-2979-4. s. 25. 

2
 ČECHOVÁ, Marie. Čeština – řeč a jazyk. 3., rozš. a upr. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 

2011. ISBN 978-80-7235-413-9. s. 27. 

3
 MINÁŘOVÁ, Eva. Stylistika pro žurnalisty. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-

247-2979-4. s. 25. 

4
 ČECHOVÁ, Marie. Čeština – řeč a jazyk. 3., rozš. a upr. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 

2011. ISBN 978-80-7235-413-9. s. 23. 

5
 Tamtéž. s. 23. 
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archaické prostředky užívají výjimečně, knižní se vyskytují nejčastěji v umělecké tvorbě, 

ve vědeckých pracích nebo v intelektuálských textech. Mluvený projev, co se týče 

každodenní komunikace, je spíše nespisovný, spisovnou formu mluveného jazyka volí lidé 

při oficiálních vystoupeních, řečníci, učitelé a většinově i rozhlasoví a televizní redaktoři. 

Čím více oficialita projevu klesá, tím spíše jazykový projev přechází od neutrálních a 

hovorových jazykových prostředků k těm nespisovným. Zatímco neutrálních prostředků a 

prostředků stylově nepříznakových lze využít jak v psané, tak v mluvené podobě spisovné 

češtiny, hovorové prostředky (výrazy jako koukat, míň, líp, tvary Američani, biatlonisti, 

kupuju) by měly sloužit spíše ke každodenní mluvené komunikaci a v méně oficiálních 

komunikátech, v psané podobě jich pak může využít například autor uměleckého textu.
 

Hovorové prostředky jsou součástí běžně dorozumívacího neboli hovorového vyjadřování, 

prostředky této hovorové stylové vrstvy se dostávají i do mluvených projevů dalších 

stylů.
6,7

  

Spisovná čeština se podle Minářové jeví oproti všem ostatním útvarům českého 

jazyka jako prestižní, protože „slouží oficiální komunikaci a všem jazykovým kontaktům 

s vyšší kulturní funkcí. Je také součástí naší národní kultury a znalost spisovné češtiny 

v projevech oficiálních je pak znakem kulturního a kultivovaného člověka.“
8
 Všechny 

ostatní útvary a poloútvary národního jazyka jsou tedy vůči spisovné češtině neprestižní, 

zároveň se ale například interdialekty mohou jevit prestižními vůči dialektům.
9
 

1.2 Nespisovná čeština 

 Mezi útvary nespisovného českého jazyka se řadí obecná čeština jako interdialekt, 

dialekty a poloútvary, jimiž jsou slangy, profesní mluva a argot. Zatímco spisovná čeština 

není územně ani sociálně rozlišena, nespisovný jazyk je.  

Rozvrstvení češtiny na základě územní diferenciace 

 „Územní diferenciace současné češtiny v porovnání s některými jinými jazyky 

(např. s němčinou nebo se slovenštinou) není silná. Tato diferenciace je tím větší, čím 
                                                           

6
 ČECHOVÁ, Marie. Čeština – řeč a jazyk. 3., rozš. a upr. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 

2011. ISBN 978-80-7235-413-9. s. 23. 

7
 MINÁŘOVÁ, Eva. Stylistika pro žurnalisty. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-

247-2979-4. s. 26. 

8
 Tamtéž. 

9
 Tamtéž. 
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vzdálenější je region (oblast) od centra, od Prahy.“
10

 Více jazykových odlišností lze nalézt 

směrem na východ než na západ, tedy na Moravě a ve Slezsku. Na základě územní 

diferenciace rozeznáváme interdialekty („nadnářečí“), které obsahují počet menších 

dialektů („nářečí“). Ty už některé své charakteristické odlišnosti ztratily.
 11

 

 Na území Čech nejsou jednotlivá nářečí snadno rozeznatelná. Rozlišují se dialekty 

středočeské, jihozápadočeské a severovýchodočeské. Tato nářečí (zejména středočeské) 

položila základ útvaru interdialektové povahy, který se dnes v Čechách běžně používá, 

tedy obecné češtině. Ta některými prvky nesystematicky proniká i na Moravu, přirozenou 

se stává pro mladou generaci v okolí Brna, naopak v blízkosti Olomouce a Ostravy je stále 

považována za cizí.
12

  

I přesto, že je obecná čeština nespisovná, stává se stále frekventovanější, je 

používána v žurnalistických textech, v divadelních hrách nebo v krásné literatuře.
13

 U 

některých výrazů obecněčeských pak dochází k jejich posunu do spisovného hovorového 

jazyka, jak je tomu například u výrazů kluk, holka. Obecná čeština je charakteristická 

například protetickým písmenem v před o (např. vokno, vovce, vobec, vohnout), koncovkou 

-ej u přídavných jmen (např. pěknej, mladej, velkej) nebo užitím jednotného tvaru 

přídavného jména v 1. pádu čísla množného pro všechny rody (např. velký – psi, kočky, 

telata). Mezi obecněčeské výrazy se řadí například slova akorát, gruntovat, ceknout a 

další. 

Na území Moravy a Slezska takový nadnářeční útvar nevznikl, zde se nářečí dělí na 

tři skupiny. Jsou to dialekty středomoravské (hanácké), které jsou charakteristické 

samohláskou é namísto samohlásky í (např. mlýn – mlén) a samohláskou ó namísto 

dvojhlásky ou (např. mouka – móka). Dále se rozlišují dialekty východomoravské, (např. 

mouka – múka) a slezské, které jsou typické zkracováním samohlásek í a ú. Dialekty 

rozšiřují slovní zásobu o nářeční slova, spisovné brambor se dá vyjádřit nářečními zemák, 

                                                           

10
 ČECHOVÁ, Marie. Čeština – řeč a jazyk. 3., rozš. a upr. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 

2011. ISBN 978-80-7235-413-9. s. 24. 

11
 Tamtéž. 

12
 Tamtéž. 

13
 MINÁŘOVÁ, Eva. Stylistika pro žurnalisty. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-

80-247-2979-4. s. 26. 
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erteple a mnohými dalšími, a o moravské regionalismy, tedy o výrazy, které se vyskytují 

na celém území Moravy, jako jsou např. slova rožnout, dědina nebo tvarůžky. 

Rozvrstvení češtiny na základě sociální diferenciace 

 Slang, profesní mluva a argot jsou takzvanými poloútvary, netýkají se celého 

systému jazyka, ale pouze lexika. Poloútvary tedy „nemají speciální prostředky gramatické 

a hláskové, ty přebírají z jiných útvarů, mají však vlastní slovník a frazeologii.“
14

 

 Slang tvoří výrazy, které používají lidé se stejnými zájmy, existuje jich proto celá 

řada, například studentský, myslivecký, fotbalový, rybářský. Je charakteristický bohatou 

synonymitou (např. studentský slang – učit se, hustit, šprtat, biflovat), snahou nahradit 

víceslovná pojmenování jednoslovnými (např. gólovka, masák, obřák) nebo snahou 

vyjadřovat se ojediněle a zábavně. Příznačná je pro slang i haplologie, tedy vynechávání 

hlásek za účelem rychlejšího projevu (např. matika, tělák, zemák, díza), a také využití 

metafor a metonymií, které je podmíněno nezvyklostí (např. betony = chrániče brankáře, 

klec = branka).
15

 

 Podkategorií slangů bývaly dříve i profesionalismy neboli profesní mluva, tedy 

nespisovná mluva příslušníků stejného povolání. Dnes už se vyčleňují jako skupina 

samostatná, u některých oborů je tato mluva založená na spisovném jazyce, ale má i výrazy 

vlastní. I zde je častým jevem univerbizace (např. žurnalistika: hrubáč = hrubý materiál), 

roli hrají i tradiční historická pojmenování a internacionalismy (např. žurnalistika: hendka 

= mikrofon, který se drží v ruce, z angl. hand, vindšus = kryt na mikrofon, ochrana před 

větrem, z něm. Wind a Schluss).
16,17 

 Posledním poloútvarem je argot, tedy nespisovné výrazivo společenské spodiny, 

vrstev společensky izolovaných, jakými jsou například vězni, žebráci, prostitutky nebo 

drogově závislí a zloději. Argot sloužil jako tajná řeč té dané skupiny, která neměla být pro 

nikoho jiného srozumitelná (např. káča = pokladna, loch, basa, lágr = vězení, love = 

                                                           

14
 ČECHOVÁ, Marie. Čeština – řeč a jazyk. 3., rozš. a upr. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 

2011. ISBN 978-80-7235-413-9. s. 25. 

15
 JÍLEK, Viktor. Lexikologie a stylistika nejen pro žurnalisty. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 

2005. ISBN: 80-244-1246-2. s. 11. 

16
 Tamtéž. s. 12. 

17
 ČECHOVÁ, Marie. Čeština – řeč a jazyk. 3., rozš. a upr. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 

2011. ISBN 978-80-7235-413-9. s. 25. 
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peníze), některé výrazy se později rozšířily do obecné češtiny a některé pronikají jako 

ustálená slovní spojení do mluvených neoficiálních spisovných projevů (např. dát bacha, 

být švorc).
18

 

2 Sportovní žurnalistika 

 Sportovní zpravodajství a publicistika se dnes už počítají mezi tradiční součást 

žurnalistiky, ale vždy tomu tak nebývalo. Jak píše Ivana Svobodová, pravidelnější výskyt 

sportovních zpráv v novinách nastal až na počátku 20. století. Zprávy byly velmi stručné, 

pouhý přehled výsledků nejčastěji z fotbalových klání.
19

 S rozvojem různých sportovních 

odvětví, s nárůstem volného času lidí a také s rozvojem rozhlasu a televize se sportovní 

zpravodajství a publicistika staly velmi populárními. Krátké zprávy začaly doplňovat 

reportáže a rozhovory se sportovci nebo trenéry.
20

 V dnešní době má většina deníků 

sportovní sekci, sportu se pak věnují i některé časopisy. V oblasti rozhlasu a televize 

vznikly kanály specializované pouze na sport, nebo dokonce na konkrétní sportovní oblast, 

jak lze u nás vidět například na stanicích O2 TV Sport Fotbal a O2 TV Sport Tenis. Kromě 

těchto stanic je sport často součástí večerního bloku zpravodajství na hlavních kanálech a 

některé významné sportovní události jsou vysílány kromě sportovních stanic i na stanicích 

jindy jinak zaměřených, toho si lze všimnout například na kanálu ČT 2 nebo na Prima 

Cool. Poslední místem výskytu sportovní žurnalistiky, které nelze opomenout, jsou 

internetové servery. Ty se věnují buď pouze sportu, nebo je na něj zaměřena alespoň jejich 

část. S rozvojem internetové žurnalistiky se zároveň tak jako v jiných oblastech novinářské 

činnosti začala vyskytovat i amatérská sportovní žurnalistika v podobě blogů a platforem, 

na kterých často lze sledovat živé přenosy s neprofesionálním komentářem nebo alespoň 

online reportáže dokumentující průběh sportovní události. 

 Sportovní publicistice vládne televize, která rychlé a aktuální informace přináší 

recipientovi obohacené o obrazovou složku. Diváci si zejména oblíbili přímé reportáže. 

Zde je přímý přenos sportovní události nedílně spojen s živým komentářem žurnalisty. Pro 

                                                           

18
 ČECHOVÁ, Marie. Čeština – řeč a jazyk. 3., rozš. a upr. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 

2011. ISBN 978-80-7235-413-9. s. 26. 

19
 SVOBODOVÁ, Ivana. Jazyk sportovní publicistiky. In: ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ, Jiří 

KRAUS a Ivana SVOBODOVÁ. Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha: Academia, 1996. ISBN 80-200-0589-

7. s. 174. 

20
 Tamtéž. 
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sportovní reportáž je charakteristické, že je to mluvený projev, veřejný a povětšinou 

monologický. Komentátor jej z velké části nemá připravený, mluví tedy spatra. Důležité je 

i to, že komentátor mluví bez přímého kontaktu s posluchačem, postrádá při svém projevu 

okamžitou reakci příjemce informace.
21

 „Televizní přímý přenos je v současné době 

nejdůležitějším a nejrozšířenějším způsobem prezentace sportu a v této podobě oslovuje 

největší počet recipientů.“
22

 

 V této práci se budu věnovat jazykové analýze právě přímé televizní reportáže. Jiří 

Kraus o novinářské češtině zmiňuje, „že právě v této sféře dorozumívání se šíří největší 

počet nových slov a obratů, většinou pod vlivem jazyků cizích, a že se v něm také zřetelně 

projevuje konflikt mezi vyjadřováním spisovným a knižním na straně jedné, a jazykem 

běžně mluveným na straně druhé.“
23

 K užití češtiny v televizním vysílání pak uvádí, že 

„zatímco žurnalistika psaná, (…) krouží převážně kolem pólu spisovnosti, pak 

žurnalistické a řečnické projevy mluvené se vyznačují (…) častějším příklonem k 

jazykovým jevům nespisovným.“
24

 Dále připouští, že ale hranice spisovnosti jsou dosti 

pružné a záleží na názoru čtenářů a posluchačů.
25

 

2.1 Komentování živých přenosů v televizi (se zaměřením na biatlon) 

 Na rozdíl od komentátora rozhlasové sportovní reportáže, má ten televizní výhodu 

obrazu, který divákovi poskytuje značné množství informací sám o sobě. Třeba právě 

biatlon je sport lineární, závodníci jedou od startu do cíle a průběh jejich závodu sledují na 

různých úsecích trati kamery. Televizní obraz je pak navíc doplněn mnohým grafickým 

zobrazením, například průjezdy jednotlivými mezičasy, průběžným pořadím nebo 

grafickou složkou na střelnici, díky níž lze zjistit, jak závodník střílí, dokonce i jakou 

rychlostí a s jakými intervaly mezi jednotlivými výstřely, u týmových sportů na obrazovce 

lze najít skóre a zbývající čas do konce utkání. Projev televizního komentátora tedy může 

                                                           

21
 SVOBODOVÁ, Ivana. K stylovému využití jazykových prostředků v televizní sportovní reportáži. Naše 

řeč. 1992, 75, č. 2, s. 72–77. ISSN 0027-8203. s. 72. 

22
 DĚKANOVSKÝ, Jan. Sport, média a mýty: zlatí hoši, královna bílé stopy a další moderní hrdinové. 

Praha: Dokořán, 2008. Bod (Dokořán). ISBN 978-80-7363-131-4. s. 62. 

23
 KRAUS, Jiří. Novinářská čeština. In: ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ, Jiří KRAUS a Ivana 

SVOBODOVÁ. Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha: Academia, 1996. ISBN 80-200-0589-7. s. 171-173. 

24
 Tamtéž. 

25
 Tamtéž. 
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být v mnohém podstatně stručnější než u komentátora rozhlasového, který musí do detailů 

popsat situaci, aby si ji posluchač co nejlépe představil.  

 Nicméně práce televizního komentátora není tak snadná, jak by se mohlo zdát. Jak 

uvádí Svobodová, televizní divák nesleduje pouze přímý přenos, nicméně i opakované 

záběry, startovní listiny, profily trati a další.
26

 To klade požadavek na komentátora, který 

musí na každou situaci na obrazovce zareagovat, a u sportů, jako je právě biatlon, vyhledat 

informace navíc, které divákovi přednese. Jsou jimi například podmínky na střelnici, 

statistiky jednotlivých závodníků, zajímavosti o startujících a o místě konání. Na 

komentátora biatlonu a podobných sportů jako alpského lyžování nebo třeba saní je kladen 

v tomto ohledu ještě větší nárok než na komentátora hokejového, fotbalového nebo 

basketbalového utkání, který se musí koncentrovat především na průběh hry a na bonusové 

informace zbývá čas o přestávkách nebo při delších přerušeních.  

Zatímco divák sleduje biatlonistu, který si před každou střelbou musí odběhnout 

jeden okruh na závodní trati, a napětí nastává často právě až na střelnici nebo v posledním 

okruhu, komentátor musí tato prázdná místa zaplnit informacemi a zajímavostmi, které si 

připraví předem nebo je dohledá v průběhu závodu, často z podnětu experta na 

komentátorském stanovišti, který téma komentátorovi nadhodí. Z tohoto důvodu lze 

vysledovat v komentátorově projevu více pauz, oprav a často i opakování stejné věty jiným 

způsobem, což mu dává čas dohledat potřebnou informaci. Svobodová píše, že sportovní 

reportáž je velmi specifická svým předmětem, kterým je „sport, mezi jehož základní, 

jedinečné rysy patří dynamičnost, dramatičnost, napětí, překvapivé okamžiky a zvraty. Na 

druhé straně ovšem také výskyt situací, které se opakují a které jsou regulovány určitými, 

předem dobře známými pravidly.“
27

 To se ukazuje i na projevu komentátora, který dostává 

při napínavých momentech citové zabarvení. Projevuje se výkřiky, zvolacími větami a 

užitím citoslovcí.
28

  

Při těch momentech, které se opakují, se mnohdy opakuje i komentátor. Pro 

příznivce biatlonu není žádným překvapením, když komentátor prázdná místa v závodě 

                                                           

26
 SVOBODOVÁ, Ivana. Jazyk sportovní publicistiky. In: ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ, Jiří 

KRAUS a Ivana SVOBODOVÁ. Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha: Academia, 1996. ISBN 80-200-0589-

7. s. 174-175. 

27
 Tamtéž. 

28
 Tamtéž. 
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vyplňuje informací o tom, jak je Kaisa Makereinenová skvělá na lyžích, jak má Laura 

Dahlmeierová problémy se zdravím nebo jak Martin Fourcade rád zrychluje před střelnicí. 

V místech, kde je třeba komentáře k dění na trati a na střelnici, pak komentátor často 

využívá ustálených výrazů a slovních obratů, která se místy snaží aktualizovat více či méně 

povedenými obraty novými. Právě jejich zdařilost určuje, zda se daný obrat uchytí a bude 

se používat i nadále. 

„Televizní komentátor především slovně doprovází to, co mu zprostředkovává 

monitor na komentátorském stanovišti. Většinou jde o úzkou výseč, a proto se pomocí 

periferního vidění věnuje i dalšímu dění na sportovišti. Televizním divákům tak slovně 

přibližuje i to, co sami nemají možnost na obrazovkách zhlédnout. Z tohoto hlediska je 

náročné zejména komentování těch sportovních odvětví, v nichž probíhá několik disciplín 

najednou. Tak tomu bývá například v lehké atletice.“
29

  

Při komentování biatlonových disciplín má novinář dva různé projevy, v závislosti 

na probíhající disciplíně. U sprintu nebo vytrvalostního závodu startují závodníci každý 

zvlášť, umožňují tedy až neutrální reportování,
30

 ale zároveň je komentátor nucen sledovat 

mnohem více situací, než které mu poskytuje obrazový výběr režie. Musí se v závodě 

dobře orientovat a poskytnout divákovi informace o závodnících, kteří momentálně nejsou 

v záběru. To je velmi náročné, jelikož na trati se zároveň pohybují sportovci v prvním 

okruhu, ve druhém a ve třetím, do toho někteří střílejí a někteří se třeba právě chystají na 

startu, a komentátor by měl většinu těchto informací pokrýt.  

Naopak u ostatních disciplín, kterými jsou stíhací závod, závod s hromadným 

startem nebo štafety, průběh závodu graduje, do projevu tak pronikají právě citově 

zabarvené výrazy, komentátor sám je často stejně napjatý jako divák u televizní obrazovky. 

Komentátor je navíc schopen na obrazovce sledovat prakticky všechny závodníky 

najednou, proto se mu dostává více prostoru právě pro doplňující informace, kterým 

dokresluje divákův zážitek ze závodu. 

                                                           

29
 SVOBODOVÁ, Ivana. Jazyk sportovní publicistiky. In: ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ, Jiří 

KRAUS a Ivana SVOBODOVÁ. Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha: Academia, 1996. ISBN 80-200-0589-

7. s. 176. 

30
 SVOBODOVÁ, Ivana. K stylovému využití jazykových prostředků v televizní sportovní reportáži. Naše 

řeč. 1992, 75, č. 2, s. 72–77. ISSN 0027-8203. s. 74. 
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Svobodová se dále zmiňuje, že verbální složka sportovní reportáže je motivována 

popularitou komentovaného sportu. Zatímco sporty jako hokej, atletika, tenis nebo fotbal 

už mají ustálenou slovní terminologii a frazeologii, kterou reportéři užívají a nevysvětlují, 

u méně známých sportů jako kulečníku nebo curlingu jsou často ve studiu přítomni experti 

z řad sportovců nebo trenérů, kteří dále vysvětlují komentátorův projev, nebo u novějších 

sportů seznamuje spolukomentátor diváka s pravidly.
31

 

Co se biatlonu týče, z mého pohledu se nachází někde na přechodu z druhé do první 

skupiny sportů. Na českých televizních stanicích se pravidelně objevuje od roku 2011 na 

ČT sportu a o něco déle na Eurosportu, což není ještě tak dlouho, porovnáme-li to 

s hokejem nebo tenisem, nicméně je to v posledních letech sport vysoce populární a 

sledovaný, takže vysvětlování pravidel nebo biatlonových pojmů už není příliš zapotřebí. I 

tak ale na komentátorských stanovištích setrvává kromě komentátora i expert, který do 

komentáře přináší své zkušenosti a postřehy. 

 2.1.1 Charakteristika mluveného žurnalistického projevu 

  „Mluvená komunikace se vyznačuje ve srovnání s psanou většinou 

nepřipraveností. Komunikant si předem nemá možnost promyslet téma, obsah ani 

volbu jazykového výraziva a nestačí zvážit nejvhodnější stylizaci a kompozici.“
32

 

Existují ale i takové mluvené komunikáty, které jsou předem pečlivě připravené a 

později přednesené jako spontánní a přirozené. Do této skupiny bychom mohli 

zařadit i velkou část mluvené žurnalistické komunikace. Ta často spojuje jak 

mluvenou, tak i psanou formu komunikace, jelikož prezentované texty 

monologických žánrů televizní a rozhlasové žurnalistiky jsou většinou prvotně 

napsané a následně přečtené, jak je tomu například ve zpravodajských relacích.
33

 

                                                           

31
 SVOBODOVÁ, Ivana. K stylovému využití jazykových prostředků v televizní sportovní reportáži. Naše 

řeč. 1992, 75, č. 2, s. 72–77. ISSN 0027-8203. s. 75. 

32
 MINÁŘOVÁ, Eva. Stylistika pro žurnalisty. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-

80-247-2979-4. s. 36. 

33
 KADERKA, Petr. Sféra mluvené mediální komunikace. In: HOFFMANNOVÁ, Jana, Jiří HOMOLÁČ, 

Eliška CHVALOVSKÁ, Lucie JÍLKOVÁ, Petr KADERKA, Petr MAREŠ a Kamila 

MRÁZKOVÁ. Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, 2016. Lingvistika (Academia). ISBN 

978-80-200-2566-1. s. 306. 
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Ani dialogické žánry nejsou plně spontánní, nicméně jak uvádí Petr Kaderka, zde 

„se ke slovu výrazněji dostává jazyk konceptuálně mluvený.“
34

 

  Divák nebo posluchač od žurnalisty ve zpravodajských a publicistických 

pořadech zpravidla očekává spisovný projev. Takového projevu se většina 

televizních a rozhlasových institucí snaží dosáhnout, žurnalisté bývají tedy často 

vázáni k používání spisovné češtiny přímo v redakčním kodexu, zároveň jim 

k dosažení potřebné jazykové úrovně slouží i předchozí vzdělání a dodatečné kurzy 

mluveného projevu. Dá se tvrdit, že žurnalisté jsou ke spisovnému projevu 

vychováváni a ve velké míře se jim pak daří promlouvat spisovným jazykem. 

„V dialogických pořadech se profesionální mluvčí od spisovné normy někdy 

odchylují, vždy se ale jedná o odchylky na pozadí normy (vědomí norem se u nich 

projevuje sebeopravami, když bezděčně použijí nenoremní výraz).“
35

 

  Kromě snahy o kultivovaný a spisovný projev musí televize i rozhlas dbát 

na srozumitelnost. Pravidla mluveného projevu jsou u obou institucí velmi 

podobná, u rozhlasu o něco přísnější, jelikož jeho posluchači postrádají obrazovou 

složku a musí se spolehnout pouze na sluchovou percepci. Obecně se klade důraz 

na výslovnost, tempo řeči, důrazy, intonaci, frázování, jednoduché formulace, 

zaokrouhlování vysokých čísel
36

, užití jednoduchých vět namísto složitých souvětí, 

vyhýbání se cizím slovům nebo na používání pouze obecně známých zkratek (např. 

NATO, EU, OSN). Tato pravidla jsou často nepsaná nebo jsou součástí interních 

předpisů. Ve většině redakcí navíc kolují soubory dovolených a zakázaných slov. 

  Mluvený žurnalistický projev by tedy měl být spisovný, na rozdíl od 

psaného projevu ale využívá více hovorových jazykových prostředků. Čtené 

projevy se jejich autoři snaží stylizovat jako mluvené už v přípravě. Tedy cíleně 

využívají prvky hovorovosti a mluvenosti, aby po následném přečtení projev 

                                                           

34
 Tamtéž. 

35
 KADERKA, Petr. Sféra mluvené mediální komunikace. In: HOFFMANNOVÁ, Jana, Jiří HOMOLÁČ, 

Eliška CHVALOVSKÁ, Lucie JÍLKOVÁ, Petr KADERKA, Petr MAREŠ a Kamila 

MRÁZKOVÁ. Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, 2016. Lingvistika (Academia). ISBN 

978-80-200-2566-1. s. 306. 
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 Dlouhá čísla jsou pro posluchače a diváka těžko zpracovatelná a pro sdělení často nejsou relevantní. Proto 

novinář namísto věty Zloději z banky odcizili třicet tisíc dvě stě dvacet jedna korun. použije větu Zloději 

z banky odcizili více než třicet tisíc korun. 
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nepůsobil zkostnatěle.
37

 To neplatí pro spontánní projev, stejně jako pro komentář 

sportovní reportáže, kde příprava neprobíhá napsáním celého textu, mluvčí užívá 

hovorových jazykových prostředků přirozeně a projev už ze své podstaty nemůže 

působit jako napsaný. V rozhlasovém a televizním vysílání samozřejmě vystupují i 

neprofesionální mluvčí (respondenti, hosté pořadů, někteří sportovní experti), kteří 

nejsou vázáni redakčními pravidly a nejsou povinni mluvit spisovně, ale povětšinou 

se o to alespoň snaží, i když je z jejich projevu patrné, že na spisovný projev nejsou 

často zvyklí. Kaderka uvádí, že „volba variety tu závisí na společenské a 

komunikační roli, vztahu k ostatním účastníkům a charakteru probíraného tématu. 

Důležitou roli hraje i stylizace mluvčího, snaha vzbudit určitý dojem. 

Neprofesionální mluvčí mohou konzistentně používat určitou varietu nebo mezi 

varietami přecházet (zpravidla mezi dvěma, spisovnou a nespisovnou, přičemž 

nespisovnou varietou může být dialekt nebo interdialekt).“
38

 

Jak už jsem zmínila výše, reportáže se od většiny ostatních žánrů v televizní 

a rozhlasové publicistice liší tím, že jsou nepřipraveným nebo polopřipraveným 

monologickým projevem, při kterém mluvčí postrádá kontakt s divákem. Mohlo by 

se tedy zdát, že žurnalista, při snaze zachovat nit svého vyprávění, bude více 

náchylný k nespisovnému a rozkouskovanému projevu. U sportovní reportáže jde 

ale často o komentování situací, které se opakují, ať už jsou to samotné sportovní 

události (utkání, závody) nebo přímo situace v jejich rámci (penalta, start 

závodníka). I díky tomu si komentátor dokáže po většinu času zachovat spisovný 

projev, který porušuje zřídka například v případech emočního vzrušení, kdy se 

často rozpadá iluze o nestranném pozorovateli a komentátor se stává na chvíli spíše 

fanouškem. Nicméně jsem ve své analýze vypozorovala, že častěji než nespisovné 

jazykové prostředky, narušuje právě například v biatlonovém komentáři novinářův 

projev rozkouskovanost projevu, čímž myslím dlouhé odmlky uprostřed souvětí a 

obecně velmi dlouhá souvětí, která ne vždy dávají smysl. Byl to zejména případ 
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komentátora České televize Jiřího Rejmana (např. „Johannes Bö, pauza pokud by 

dnes uspěl, pauza měl by kompletní sbírku glóbusů z této sezóny, pauza a to se 

doposud povedlo jen Martinovi Fourcadovi, že za jednu sezónu získal všechny 

malé glóby, pochopitelně včetně velkého.“
39

). Z tohoto pohledu působil projev 

komentátorů na Eurosportu přirozeněji a byl příjemnější na poslech. 

2.1.2 Jazyk sportovní žurnalistiky  

  Jazyk žurnalistiky tíhne ke stabilizaci jazykových prostředků, ale také 

k protipólu, jímž je jejich obměna a novost. Tyto tendence vyjadřují periodicita a 

automatizace a na druhé straně proces aktualizace jazykového vyjádření. 

2.1.2.1 Periodicita a modelovost vyjádření 

 Jedněmi ze znaků žurnalistiky a také žurnalistického jazyka jsou aktuálnost 

a periodicita. V širším pojetí vyjadřují aktuálnost ve vztahu k současnému dění a 

periodické opakování se vydávání novin, hlavních zpravodajských relací apod. 

Z hlediska jazyka aktuálnost znamená reakci jazyka na nové jevy a skutečnosti a 

periodicita je zastoupena modelovostí a automatizací žurnalistických výstupů.
40

 

„Modelovost obvykle chápeme v celé šíři výrazových prostředků, ve stylizaci 

(formulaci) i v kompozici, nikoliv jen v souvislosti s jazykovým materiálem.“
41

 

Najdeme ji i v opakujícím se uspořádání stránek novin, v kompozici některých 

textů nebo v kompozici televizních a rozhlasových pořadů. 

 I sportovní žurnalisté, ať už pracují v tisku, nebo audiovizuálních médiích, 

se věnují do velké míry opakujícím se tématům a situacím, což u nich vede k volbě 

často stejných vyjádření a jazykových automatismů.
42

 Sport sám o sobě modelovost 

                                                           

39
 Jiří Rejman in: Přímý přenos závodu s hromadným startem mužů z Osla. Česká Televize, 2019. 

40
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vyvolává, jelikož se v něm stále dokola opakují stejné nebo podobné situace a také 

podléhá určitým pravidlům. I samotný žánr sportovní reportáže má nepsaná 

pravidla a konkrétní strukturu, které se žurnalista drží, a tudíž u něj dochází 

k opakování stále stejného modelu.  

2.1.2.2 Automatizace 

 Na každého novináře působí tlak, ať už ze strany vedení redakce, které 

požaduje výjimečný výsledek, nebo časový, protože jeho výstup vzniká v omezené 

době a často s malou přípravou. Důsledkem časového stresu je do jisté míry 

stereotypní vyjadřování. Tomuto procesu se říká automatizace a právě z něj plyne 

jazyková modelovost žurnalistických výstupů. Automatizace se vyskytuje v psané i 

mluvené žurnalistice, přičemž automatizované jazykové prostředky jsou 

očekávané, často používané a snadno se dosazují do vyjádření. Jsou také 

srozumitelné, urychlují interpretaci, ale zároveň nepřitahují čtenáře, diváka ani 

posluchače, protože jsou opotřebené. Zejména pro jazyk sportovní žurnalistiky je 

používání automatismů příznačné a novináři je používají až strojově. Kaderka 

uvádí, že nejjednodušší formulační automatismy jsou tvořené podstatným jménem 

a přívlastkem (např. viditelná snaha, elitní desítka, zkušený závodník) nebo 

slovesem a rozvíjejícím větným členem (např. vypořádat se se střelbou, zpečetit 

vítězství). V rozvitějších podobách se pak podle něj jedná o delší řetězce slov, větné 

i nevětné povahy (např. připravit půdu pro…, otevřít si brány do (stíhacího 

závodu), zablýskat se na lepší výsledkové časy).
43

 Z některých automatizovaných 

výrazů se časem, ve sportovní žurnalistice velmi rychle, stávají novinářská klišé, 

která se jeví jako nežádoucí (např. horký favorit, ohrozit svatyni, větrná loterie) a 

novináři se jim povětšinou mají a také se snaží vyhýbat. 

2.1.2.3 Aktualizace  

Hranice mezi výrazem, který je nový a neopotřebený, a výrazem, který se 

stal automatismem je nejasná a záleží na pohledu recipienta i novináře. Kdyby se 
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v novinářských výstupech objevovaly pouze automatismy, těžko by si média 

získala své odběratele, a proto se většina novinářů snaží o používání nových a 

neotřelých výrazů nebo alespoň o obměnu zavedených výrazů. Tomuto procesu se 

říká aktualizace.  

Aktualizovat se dá mnoha způsoby, přejímáním slov z cizích jazyků, 

tvorbou neologismů, obměnou tradičních frazémů nebo stabilizovaných 

automatismů, ve sportovním komentáři je časté také přejímání výrazů z jiných 

oblastí zaměření (terminologie vojenská, historická, filmová, kulturní, vzdělávací, 

z jiného sportu) ad. Kaderka uvádí, že „aktualizace jsou v mluvených mediálních 

textech poměrně řídkým jevem.“
44

 V tomto bodě souhlasím s tím, že aktualizace 

v mluvených žurnalistických projevech jsou méně časté než v psaných, a také, že 

ve zpravodajských relacích se s nimi téměř nesetkáme, co se ale týče sportovní 

reportáže, tu vidím jako jednu z oblastí mluvené žurnalistiky s nejvyšší koncentrací 

aktualizovaných jazykových vyjádření. Snaha o aktualizaci je pravděpodobně 

nejvíce patrná u sportů, které jsou na programu několikrát do týdne, tedy u nás 

fotbalu a hokeje.
45

 

Aktualizační účinek mohou podle Petra Mareše mít: 

 „zřetelně nespisovná slova a tvary, expresivní výrazy, neologismy; 

 neobvyklá obrazná vyjádření a nečekaná slovní spojení, neustálená 

přirovnání, frazémy a jejich inovace, citáty a rozmanité aluze; 

 řečnické otázky, využití rytmu a rýmu, aliterace.“
46

 

Tyto aktualizace platí pro psanou i mluvenou sféru žurnalistiky. K 

aktualizaci mluveného projevu Kaderka uvádí ještě další možnosti obměny sdělení, 
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přičemž některé fungují jen díky doplnění mluveného projevu konkrétním 

obrazovým doprovodem (takové se ve sportovní reportáži téměř nevyskytují, 

jelikož je k nim potřeba plánovaná synchronizace obrazové složky a mluveného 

slova). Jsou jimi: 

 „aktualizace založená na překvapivé charakteristice osoby; 

 aktualizace založená na rétorické figuře; 

 aktualizace založená na využití citátu, knižního výrazu a starého 

syntaktického vzorce pro pojmenování narativů; 

 aktualizace založená na jazykové komice a zároveň na obrazové 

složce.“
47

 

Aktualizované výrazy se často vyskytují po boku těch automatizovaných a 

některé z nich se postupem času automatismy stávají. O tom rozhoduje zdařilost 

vyjádření a jeho popularita u ostatních novinářů. Takový výraz se pak začne používat 

častěji, až nakonec v žurnalistickém projevu zdomácní a nikdo si už nebude 

pamatovat, kdo s ním přišel jako první. Na místo takového výrazu nastoupí v procesu 

aktualizace několik nových a zase nově automatizovaný výraz může vyřadit 

z provozu některé starší vyjádření, které bude čekat na to, až jej někdo znovu 

aktualizuje. Příkladem může být spojení z biatlonového prostředí nepopulární 

kolečko (Veronika Vítková bude bohužel muset na to nepopulární kolečko uprostřed 

stadionu.), které se považovalo za aktualizované vyjádření, nicméně kvůli jeho 

vysoké popularitě mezi biatlonovými komentátory už bychom jej zařadili mezi 

automatizované výrazy. Snahou o jeho aktualizaci pak mohou být například spojení 

nepopulární okruh, nechvalně proslulé kolečko a další. 

2.1.2.4 Publicismy  

  Můžeme jimi označit jednoslovné i víceslovné lexikální prostředky 

charakteristické pro oblast žurnalistiky, které jsou ovlivněné procesy automatizace a 

aktualizace. Jedním způsobem vzniku publicismů je přejímání lexikálních jednotek 
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z jiných sfér vyjadřování, často odborných, ale i neutrálních, ty se pak v žurnalistice 

vyskytují v jiném než v původním významu.
48

 Některá publicistická slova a spojení 

dále vznikají přímo na půdě žurnalistiky, a jak uvádí Jílek, tyto neologismy bývají 

utvořeny „např. sémantickým přenosem (…), fixací dvou a více lexikálních jednotek 

v rámci automatizace, anebo pozměněním původní podoby frazeologismu v rámci 

aktualizace.“
49

 Některá z těchto slov a spojení se používají velmi často a lze je 

označit za módní, z takto nadužívaných výrazů se mnohdy stávají klišé. 

2.1.3 Jazykové prostředky 

 V této kapitole charakterizuji jazykové prostředky, které se z mého pohledu 

vyskytují ve sportovním komentáři nejčastěji a které budu primárně zkoumat v 

analýze. 

2.1.3.1 Prostředky hyperbolické 

 Hyperbolou rozumíme použití nadsazeného, přehnaného výrazu při 

označení skutečnosti (Bylo tam asi milion lidí. Má moře starostí). Patří mezi 

expresivní výrazy, vyjadřuje citovost v kladném i záporném smyslu.  

Jak uvádí Marie Čechová, hyperbolické vyjadřování už je v současnosti 

zejména mezi mladými lidmi natolik přirozené, že se vytrácí jeho významová 

příznakovost.
50

 V běžné komunikaci pak slova jako ohromný, velkolepý nahrazují 

základní výrazy pěkný, hezký a užívané v kladném významu jsou hyperbolická i 

záporná hodnotící slova jako strašný, děsný, hrozný, šílený, která se používají místo 

příslovce velmi (strašně krásný, šíleně dobrý, děsně zábavný). Čechová dále uvádí, 

že „užívání přehnaně hodnotících (i opakovaně užitých) výrazů se stalo 

v posledních letech vlastní i mluvě mnoha politiků: nesmírně důležitý; velmi, velmi 

se mi to nelíbí.“
51
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2.1.3.2 Prostředky metaforické  

 Metafora vzniká přenesením významu na základě vnější podobnosti. 

Objekty, které jí označujeme, mají podobné vlastnosti, přičemž společný znak je 

vždy nápadný. Uplatňuje se pouze u podstatných jmen, přídavných jmen, příslovcí 

a sloves. U podstatných jmen jsou nejčastějšími typy tvarová podobnost (např. list 

knihy, sněhová přikrývka, noha u stolu), podobnost v umístění (např. čelo závodu), 

podobnost v rozsahu (např. hora jídla, mrak lidí) a podobnost podle povahových 

vlastností (např. beran – tvrdohlavý člověk, mezek – hlupák, krysa – podlý člověk). 

Přídavná jména, která vyjadřují vlastnosti, se přenášejí buď abstraktně (např. hořký 

smích, plamenná nenávist), nebo se přenášejí pojmenování z neživé přírody na lidi 

(např. kamenný výraz, železné zdraví). Stejná pravidla platí i pro přenášení 

významu u příslovcí (např. hořký smích – hořce se smát). U sloves můžeme 

vypozorovat zvuky lidí převzaté ze zvuků zvířat (např. štěkat – nadávat, cvrlikat – 

povídat si o něčem), přenos konkrétních označení děje na abstraktní (např. načít 

závod, vstoupit do diskuse) nebo přesunutí pojmenování činností a stavů lidí a 

zvířat na pojmenování činností a stavů věcí (např. aréna leží, časomíra běží).
52

  

 Původní metafory se někdy terminologizují, a jak uvádí Čechová, taková 

pojmenování najdeme obvykle v kuchařské (např. rakvička, indián) nebo v 

přírodovědné terminologii (např. koruna, kohoutek).
53

 Metafory se také používají 

k hodnocení a k vyjádření postojů autora, k čemuž se užívají názvy zvířat, rostlin, 

ale i jiných přírodnin a věcí (např. norská hvězda, výsledková bomba), a také jména 

pohádkových, literárních, historických a náboženských postav (např. jidáš, bůh, 

sherlock, švejk, penelopé). Jak zmiňuje Čechová, toto přenášení lze považovat i za 

metonymické.
54

 U metonymického přenášení jde zejména o pojmenování věcí 

podle osobních nebo místních jmen (např. salchow, rentgen, kašmír). Tento proces 

se nazývá apelativizace proprií a tato jména se v přeneseném významu píší 

s malým písmenem. 
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2.1.3.3 Prostředky metonymické  

 Metonymií se rozumí přenášení pojmenování z jednoho předmětu na druhý 

na základě věcné souvislosti (časové, prostorové, funkční, příčinné ad.). I 

metonymie se uplatňuje pouze u podstatných a přídavných jmen, příslovcí a sloves. 

Metonymická podstatná jména vznikají podle Čechové přenesením názvu děje na 

předměty s tímto dějem spojené (např. hlídat – hlídka, číst – četba, zatáčet – 

zatáčka) nebo přenesením vlastností na nositele těchto vlastností (např. chudí lidé – 

chudoba, sladké jídlo – sladkost). Názvy materiálů se mohou přenést na věci z nich 

vyrobené (např. oděna v sametu – oděna v šatech ze sametu), jména prostředků a 

způsobů provedení se přenášejí na dílo (např. dřevoryt – obraz vyrytý dlátem do 

dřeva), jména autora na jejich díla (např. vlastním Renoira) a názvy míst na 

označení osob, které tam působí (např. parlament projednal zákon).
55

 

  U sloves se přenáší činnost týkající se části a celku (např. číst Hamleta – 

číst Shakespeara, zamknout dveře – zamknout dům). Zvláštním druhem metonymie 

je synekdocha, která se zakládá na vztahu části a celku. Buď se pro pojmenování 

celku používá jeho část (např. byla tam hlava na hlavě, vykvetla nám meruňka) 

nebo obráceně (např. čaj, tabák, policie ho nevyslyšela). 

2.1.3.4 Frazémy 

 „Frazém je ustálené vícekomponentové, často obrazné a expresivní celistvé 

pojmenování s omezenou spojovatelností, leckdy anomální.“
56

 Význam frazému 

nelze odvodit z jednotlivých významů jeho složek, tedy slova ve frazému ztrácejí 

svůj vlastní význam, protože význam plyne z celého spojení.  

Nejčastějšími jsou frazémy nevětné, buď slovesné (např. vzít nohy na 

ramena) anebo jmenné, u kterých můžeme pozorovat spojení přídavného a 

podstatného jména (např. černá ovce, ledová sprcha), kombinaci podstatných jmen 

(např. krok za krokem) nebo ustálená přirovnání se srovnávacím výrazem (např. 

tvrdý jako kámen, studený jako led). Mezi frazémy větné tradičně patří pořekadla 

(=anonymní výroky vystihující situaci, např. Dočkej času, jako husa klasu.), 
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přísloví (=anonymní výroky s mravním poučením, např. Kdo jinému jámu kopá, 

sám do ní padá.) a pranostiky (=specifická pořekadla, váží se k ročním obdobím, 

měsícům apod. ve vztahu k počasí nebo k zemědělským pracím, např. Svatá Lucie 

noci upije.) Ty jsou takzvanými tradičními frazémy, vedle nichž existují ještě 

frazémy kulturní, nejčastěji antického (např. Kostky jsou vrženy.), biblického (např. 

mýt si nad něčím ruce) a středověkého původu (např. Čí země, toho náboženství.), 

ale také myšlenky historických osob či literárních postav (např. Být, či nebýt!). 

Některá z těchto okřídlených sdělení se užívají v původním jazyce (např. Alea iacta 

est.; faux pas; de iure). Jak píše Čechová, hranice mezi tradičními a kulturními 

frazémy se pohybuje, uvádí, že některé biblické frazémy již zcela zlidověly (např. 

soudný den).
57

 

Frazémy stále vznikají nebo se obměňují, staré lidové frazémy si 

zachováváme buď ve stejné podobě, nebo je přetváříme a doplňujeme, nebo je 

přestáváme užívat úplně, protože už ve vztahu k dnešní době nedávají smysl. 

Speciální skupinou jsou frazémy sportovní, které slouží k urychlení sdělení 

a zajišťují aktualizaci vyjádření. Jak uvádí Minářová, frazémy jako proměnit nebo 

zahodit šanci, ladit formu, zmařit naděje, horký favorit jsou specifické tím, že 

„překračují hranice sportovní sféry a stávají se oblíbeným automatizovaným 

výrazivem i v textech „nesportovních“, zvláště v žurnalistice politické a 

ekonomické.“
58

 

2.1.3.5 Slova slangová a profesionalismy 

 Jako slangové označujeme výrazy, které používají skupiny se stejnými 

zájmy, profesionalismy jsou slova a slovní spojení charakteristická pro mluvu 

příslušníků stejného povolání. Slangismy i profesionalismy jsou nespisovné a 

přesto, že se ve sportovní reportáži vyskytují, žurnalista s nimi musí nakládat 

obezřetně. Více o slovech slangových a profesionalismech v kapitole 2.2 

Nespisovná čeština. 
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2.1.3.6 Slova přejatá 

 V češtině se tak jako v jiných jazycích hojně vyskytují slova přejatá nebo 

doslovně přeložená (tzv. kalky). Přejímání slov a výrazů je podmíněno historickým 

kontextem, politickými, ekonomickými a kulturními vztahy jednotlivých zemí. 

V češtině se vyskytuje mnoho slov přejatých z němčiny, která je nám z hlediska 

historického a geografického blízká. Podobně jako u jiných evropských jazyků se i 

v češtině vyskytují slova latinského a řeckého původu, a zastoupeny jsou v ní i 

výrazy z jiných slovanských jazyků.
59

 V současnosti na náš jazyk tak jako na 

mnoho ostatních nejvíce doléhá vliv angličtiny, jako jednoho ze tří hlavních 

světových jazyků.
60

 Tento vliv se projevuje zejména v oblasti technologií a pojmů 

souvisejících s  internetem, jelikož mnoho nejvyužívanějších serverů a platforem je 

ovládáno angloamerickým prostředím. 

 Nově přejatá slova se nejvíce týkají nových skutečností, pro jejichž 

pojmenování nemáme v češtině vhodný ekvivalent (např. biatlon, graffiti, blog) 

nebo označují předměty a jevy charakteristické jen pro konkrétní území, jakými 

jsou například názvy měn, tradičních jídel nebo zeměpisných jevů.  

Jak jsem zmínila výše, speciálním případem přejímání cizích slov je tzv. 

kalkování, tedy přesné přeložení slova nebo výrazu do češtiny. Kalky jsou buď 

slovotvorné, vznikají překladem slovotvorných částí (např. počítačová myš – 

mouse), nebo frazeologické, tedy vznikají překladem frazému (např. I am fine. – 

Jsem dobrá.; in Bilde sein – být v obraze). 

Slova, která jsou z  části přejatá a z části původní, se nazývají hybridní. Jsou jimi 

například autoopravna, elektroprodejna a další.  

2.1.3.7 Univerbáty 

 Univerbizace je jedním ze způsobů tvoření nových slov, kdy ze sousloví 

pomocí rozmanitých sufixů vzniká výraz jednoslovný. Například pomocí přípony   

-ák se z přátelského utkání vytvořil přátelák a příponou -ka vznikla ze stíhacího 
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závodu stíhačka. Univerbáty se často používají v mluveném jazyce a většinou se 

řadí mezi jazykové prostředky nespisovné slangové. Proniknout do spisovné vrstvy 

jazyka jim většinou brání existence spisovného víceslovného výrazu. I tak už ale 

některé řadíme do vrstvy jazykových prostředků hovorových (např. panelák, 

záchranka) a neutrálních (např. táborák), což jsou zejména ty výrazy, které 

postrádají frekventovaně využívané víceslovné protějšky.
61

 

 Opakem univerbizace je multiverbizace, tedy jev, kdy se z jednoslovných 

pojmenování vytvářejí víceslovná (např. zkoumat – provádět výzkum). 

2.1.3.8 Prostředky synonymní 

 Synonyma jsou pro žurnalisty klíčová, jsou to slova, která jsou si 

významem velmi podobná nebo téměř shodná, dají se tedy zaměňovat a tím zvyšují 

zajímavost žurnalistického výstupu, ale i jiných textů nebo projevů.  

Synonyma jsou buď úplná, nebo částečná. Úplná synonyma lze libovolně 

zaměňovat bez změny významu textu. Patří mezi ně například cizojazyčné termíny 

a jejich české protějšky (např. sloveso – verbum, jazykověda – lingvistika). 

Částečná synonymie je jev mnohem častější, protože „většina synonym se liší 

v rozsahu významu, částečně se významově překrývají, částečně se odlišují, nebo 

se liší oblastí použití (…), nelze je zaměňovat vždy v jakémkoliv kontextu a 

situaci.“
62

 Částečná synonyma se odlišují frekvencí (fotbal – kopaná), stylisticky 

(pakliže – jestli), dobovým využitím (jinoch – mladík), intenzitou (ledový – 

studený) nebo emocionalitou (hajat – ležet).
63

 

3 Biatlon 

Biatlon je sportovní odvětví, které spojuje běh na lyžích a střelbu z malorážné 

pušky. Za oficiální vznik sportu je považován rok 1958, kdy se uskutečnilo první 

mistrovství světa v rakouském Saalfeldenu. Původně pouze disciplína „biatlon“ sestávala 
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z běhu na dvacetikilometrové trati a čtyř střeleckých položek na různé vzdálenosti a různě 

veliké terče. V počátcích sportu se používala velkorážná puška.
64

 

Během následujících let se k vytrvalostnímu závodu přidal závod štafet (1965) a 

rychlostní závod neboli sprint (1974). Významným milníkem ve vývoji sportu se stal rok 

1976, ve kterém byla upravena pravidla, nově se střílelo z malorážné pušky, penalizace se 

snížila na 1 minutu za každou minutou ránu a poprvé byl použit mechanický kovový terč. 

Ve stejném roce vznikl i seriál závodů světový pohár.
65

 

V roce 1984 se ve francouzském Chamonix uskutečnil první světový pohár pro 

kategorii žen. V letech 1997 a 1998 pak vznikly další dvě disciplíny, stíhací závod a závod 

s hromadným startem. Od roku 2004 je v pravidlech další disciplína, závod v supersprintu, 

který se ale na vrcholných soutěžích zatím nepředstavil.
66

 

V současné době má tedy biatlon na nejvyšší úrovni čtyři individuální a tři 

štafetové disciplíny.
67

 Provozuje se v zimě na lyžích a v létě na kolečkových lyžích nebo 

na kole, závodníci střílí z malorážné pušky na terč vzdálený padesát metrů, přičemž terč 

pro položku vleže má průměr 45 milimetrů, pro položku vestoje je třeba zasáhnout oblast 

s průměrem 115 milimetrů. Trestné kolo měří 150 metrů. 

Od roku 1993 zastřešuje celé sportovní odvětví Mezinárodní biatlonová unie (IBU). 

V sezóně probíhají každoročně světový pohár a kontinentální poháry. Kromě nich je na 

programu mistrovství světa, které se koná každý rok s výjimkou olympijského.
68

 

Historicky nejúspěšnějším biatlonistou je Nor Ole Einar Bjørndalen, který dokázal 

během své kariéry šestkrát celkově ovládnout světový pohár, získat třináct medailí 

z olympijských her a čtyřicet pět medailí z mistrovství světa. Jediný, kdo ho zatím dokázal 

překonat v počtu velkých křišťálových glóbů, je Francouz Martin Fourcade, který jich 
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vyhrál sedm. Mezi ženami je ve Světovém poháru nejúspěšnější Švédka Magdalena 

Forsbergová se šesti velkými glóby. 

3.1 Biatlonové disciplíny 

Vytrvalostní závod 

Vytrvalostní závod je nejstarší disciplínou. V tradiční formě je trať pro muže 

dlouhá 20 kilometrů, pro ženy 15 kilometrů a zahrnuje čtyři střelecké položky v pořadí L-

S-L-S.
69

 Za každý minutý terč se závodníkovi přičítá jedna minuta k výslednému času. Do 

závodu se startuje intervalově, odstup mezi závodníky je 30 sekund. 

Sprint 

Sprint je nejkratším závodem, sestává pouze ze tří kol a dvou střeleb. Mužská trať 

měří 10 kilometrů a ženská 7,5 kilometru. Střílí se nejprve vleže a pak vestoje a za každou 

chybu na střelnici musí závodník obkroužit trestné kolo. Startuje se také intervalově. 

Výsledky určují pořadí a rozestupy na startu stíhacího závodu. 

Stíhací závod 

Do stíhacího závodu účastníci vybíhají podle výsledků ze sprintu. Ženská trať je 

dlouhá 10 kilometrů, muži běží 12,5 kilometru. I zde musí závodník absolvovat čtyři 

střelby v pořadí L-L-S-S. Každá netrefená rána znamená jedno trestné kolo. 

Závod s hromadným startem 

Na start se staví dvacet pět závodníků podle celkového pořadí ve světovém poháru 

(jinak na akcích typu MS, ZOH
70

) a pět závodníků na základě předchozích výsledků 

mítinku. Startuje se hromadně, ženy na trati 12,5 kilometru a muži 15 kilometrů. I zde jsou 

čtyři střelby v pořadí L-L-S-S a opět každé minutí znamená jedno trestné kolo. 
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Štafeta 

V současné době se na vrcholných akcích pořádají štafety žen, štafety mužů, 

smíšené štafety a závod smíšených dvojic. V prvních třech případech do závodu nastupují 

vždy čtyři sportovci, kteří po odběhnutí svého úseku a dvou střelbách předávají štafetu 

kolegovi. Ve štafetách mají závodníci možnost na jednotlivých střelbách třikrát dobíjet, 

což vede k rychlejší a často nepřesné střelbě. Pokud po  dobití všech nábojů zůstane terč 

nesestřelen, musí závodník na trestné kolo. Do smíšených štafet se startuje v pořadí žena-

žena-muž-muž. Závod smíšených dvojic je rychlou disciplínou, ve které běží každý ze 

dvou účastníků svou trať několikrát. Závodník, který startuje v závodu smíšených dvojic, 

nemůže ve stejném dni reprezentovat svou zemi v jiné štafetě (většinou ve smíšené, jelikož 

tyto dva závody jsou často na programu ve stejný den). 

3.2 Biatlon ve vysílání televizních programů s českým komentářem 

 V České republice mají televizní práva na biatlonové přenosy zakoupená dvě 

televize. Jakožto televize veřejné služby je má ČT sport a jako soukromá placená televize 

Eurosport.  

 Česká televize má zakoupená práva na světový pohár i na mistrovství světa 

v biatlonu do sezóny 2021/2022. Pravidelně vysílá celý seriál světového poháru od sezóny 

2011/2012, předtím se ve vysílání objevovaly pouze některé závody v Německu nebo 

Rakousku a hlavní akce, tedy mistrovství světa, Evropy a olympijské hry. Hlavním 

komentátorem biatlonu v České televizi je Jiří Rejman
71

, který se komentování biatlonu 

věnuje od roku 2003. Na komentátorském stanovišti na Kavčích horách v Praze ho 

doplňují bývalí biatlonisté v roli expertů, nejčastěji Ivan Masařík anebo mistr světa z roku 

2005 Roman Dostál. K přímým přenosům přibylo v sezoně 2017/2018 i studio biatlonu na 

Kavčích horách, ze kterého se vysílá alespoň dvacet minut před přímým přenosem a často 

také po něm. Na velké akce se studio i komentátorské stanoviště stěhují do místa konání. 

Studio tradičně uvádí Jiří Kalemba nebo Petr Kubásek, které doplňují již zmínění experti 

Dostál a Masařík, dále ještě Vlastimil Vávra. Od sezóny 2018/2019 se v nedělních 
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přenosech ve studiu objevují hosté z řad bývalých závodníků nebo trenérů, například 

Veronika Zvařičová, Jaroslav Soukup nebo Jindřich Šikola. 

 Eurosport je evropská televizní stanice provozovaná francouzskou televizní 

soukromou společností Television France. Vznikl v roce 1989 a po celé Evropě má své 

pobočky, vysílá tedy v několika jazycích. Vzhledem k jednotné francouzské režii se zde 

biatlon objevuje podstatně déle než na ČT sport, kde se pravidelné vysílání odvíjí od 

úspěchů českých biatlonistů. I Eurosport vysílá celý seriál světového poháru a přenosy 

z velkých akcí. Na rozdíl od ČT zde přenos začíná vždy zhruba deset minut před začátkem 

závodu a vysílá se rovnou živě z místa konání bez dodatečného studia. Komentátory jsou 

Béla En Nemeshegyi, Michal Šíma a Radek Barkman. Častěji se zde objevuje komentář 

bez pomoci experta ve studiu, čas od času na komentátorském stanovišti usedá bývalá 

biatlonistka Barbora Tomešová. Zatímco v České televizi má biatlonové vysílání téměř 

vždy přednost před jiným sportem, na Eurosportu tomu tak není, stává se i to, že je závod 

vysílán nikoliv živě, ale ze záznamu poté, co skončí například vysílání tenisového 

grandslamu. 

3.3 Kontext analyzované sezony 2018/2019 

 42. ročník světového poháru v biatlonu započal 2. prosince 2018 ve slovinské 

Pokljuce závodem štafet smíšených dvojic a skončil závody s hromadným startem 

v norském Oslu 24. března 2019. Mistrovství světa, jehož výsledky se počítají do 

hodnocení světového poháru, se konalo od 7. do 17. března ve švédském Östersundu. 

 Celková vítězství, tedy velké křišťálové glóby, obhajovali Francouz Martin 

Fourcade a Finka Kaisa Mäkäräinenová. Ani jednomu z nich se to nepodařilo, mužské 

sezoně dominoval norský závodník Johannes Thingnes Bö, který vyhrál patnáct závodů a 

získal i všechny malé křišťálové glóby za vítězství v jednotlivých disciplínách. Mezi 

ženami se do posledního závodu rozhodovalo mezi dvěma Italkami, Lisou Vitozziovou a 

Dorotheou Wiererovou, druhá jmenovaná nakonec hodnocení ovládla. 
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4 Analýza zvolených jazykových prostředků ve vybraných 

přímých přenosech biatlonového Světového poháru 

 Pro svou práci jsem zvolila metodu komparativní (=srovnávací) analýzy. Jako 

zkoumaný vzorek jsem vybrala několik závodů z okruhu světového poháru v biatlonu ze 

sezóny 2018/2019 včetně závodů mistrovství světa, pořady jsem zhlédla na obou 

televizních stanicích a vypsala jazykové prostředky, které použiji v následné analýze.  

Nejprve provedu jazykovou analýzu komentáře na obou televizních stanicích zvlášť 

a v následující kapitole výsledky srovnám a zhodnotím. Při analýze si budu všímat 

především mnou vymezených jazykových prostředků, chci je demonstrovat na skutečných 

příkladech z komentáře ke světovému poháru v biatlonu v sezóně 2018/2019, vysvětlit je a 

pokusit se zhodnotit, zda jsou v dané komunikační situaci vhodné. K zařazení a analýze 

jazykových jevů budu používat Internetovou jazykovou příručku a databázi Masarykovy 

univerzity DEBDict, která obsahuje výkladové slovníky češtiny, mimo jiné Slovník 

spisovné češtiny nebo Slovník české frazeologie a idiomatiky.  

Mým cílem je zjistit rozdíly v užití jazykových prostředků v komentáři na jediných 

dvou televizních stanicích, které se v českém prostředí biatlonu věnují, ale zároveň zachytit 

i podobnosti a pokusit se podat ucelený náhled na lexikální jazykovou stránku komentáře 

biatlonové sportovní reportáže. Nedávám si za cíl zmínit každý jednotlivý výskyt určitého 

jazykového prostředku, ale z důvodu velkého množství materiálu v analýze uvedu vždy jen 

několik příkladů.  

Ze všech závodů světového poháru v uplynulé sezoně jsem pro analýzu vybrala 

vzorek, ve kterém jsou zahrnuty závody mužů i žen, všechny druhy individuálních 

disciplín a také štafet. Vzorek zahrnuje jak řadové závody, tak také několik závodů 

z mistrovství světa, které se ale počítá jako jedna ze zastávek světového poháru. Komentář 

ze závodů jsem získala buď z přímých přenosů, nebo z archivu České televize, a v případě 

stanice Eurosport jsem zvolila metodu nahrání závodů do úložiště internetové televize. 

Tyto přenosy jsem měla k analýze dostupné po dobu třiceti dní a z toho důvodu neuvádím 

u citací z těchto přenosů jejich webovou adresu. 
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4.1 Hypotéza 

 Ke komparaci jsem zvolila Českou televizi, tedy televizi veřejné služby, konkrétně 

její čtvrtý kanál ČT sport, a soukromou komerční stanici Eurosport. Obě stanice se 

významně podílely na formování biatlonového komentáře v našem prostředí, i přesto, že 

větší zásluhy lze připsat Eurosportu, který u nás vysílá biatlon už od 90. let. Dodnes jsou 

jedinými stanicemi, na kterých divák v českém prostředí může biatlon pravidelně 

zaznamenat. 

 Očekávám, že v mnoha bodech si budou komentáře velmi podobné, například u 

obou stanic odhaduji velké zastoupení automatizovaných výrazů, tedy sportovních 

termínů, publicismů i frazémů. Co se týče nespisovných výrazů, mezi nimi i 

slangismů/profesionalismů, ve vyšší míře je čekám u soukromého kanálu, jelikož Česká 

televize má jako instituce veřejné služby na jazykový projev vysoké nároky, což lze 

zaznamenat z jejího kodexu: „Česká televize je zavázána dbát o kultivovanost jazykového 

projevu. Vyjadřování hlasatelů, moderátorů a redaktorů ve vysílání musí působit jako vzor 

správného užívání jazyka již s ohledem na skutečnost, že diváci mohou takovému 

vyjadřování přikládat normotvorný význam.“
72

 Obecně ale ani u jedné stanice 

nepředpokládám souvislý nespisovný projev komentátora nebo vysokou frekvenci výskytu 

nespisovných jazykových prostředků. 

  Kodex ČT dále uvádí, že „slovní formulace ve vysílání užité hlasateli, moderátory 

a redaktory by se měly vyhýbat frázím, klišé nebo jiným formám zplošťování obsahu 

jazyka. Při sdělování informace nelze upřednostňovat dobově populární výrazy či obraty 

na úkor přesnosti a věcnosti obsahu informace. Česká televize dbá, aby v pořadech 

nedocházelo k stereotypnímu opakování výrazů, jejichž obměnu lze při zachování 

přesnosti zajistit.“
73

 Přesto si, vzhledem ke specifičnosti sportovní reportáže, myslím, že 

takových výrazů při analýze objevím mnoho, a to nejen u České televize, nýbrž i u 

Eurosportu. Nicméně z tohoto paragrafu kodexu usuzuji, že komentátor České televize 

bude mít větší snahu o aktualizaci jazykových sdělení. Ta bude probíhat zejména užitím 

metafor, přirovnání a obměnou frazémů. To ovšem neznamená, že komentátoři Eurosportu 

                                                           

72
 Čl. 9 Jazykový projev. Kodex České televize [online]. Česká televize, Praha 2003 [citováno 11. 4. 2019]. 

Dostupné na adrese http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/kodex-ct/cl-9-jazykovy-projev/.   

73
 Tamtéž. 
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aktualizovat nebudou, jelikož, jak jsem uvedla dříve, aktualizace je zejména na poli 

sportovní žurnalistiky důležitým prvkem a snaží se o ni všichni novináři. 

4.2 ČT sport 

  Všechen sportovní komentář určený pro analýzu jazykových prostředků u České 

televize pochází ze závodů doprovázených komentářem Jiřího Rejmana, mezi 

rozebíranými příklady se mohou vyskytnout i slova a spojení jeho expertů, tedy Romana 

Dostála, Vlastimila Vávry nebo Ivana Masaříka. Primárním zdrojem všech analyzovaných 

jazykových prostředků jsou tyto závody: 

 18. ledna 2019, Ruhpolding, Německo, štafeta mužů  

Komentátor: Jiří Rejman 

Expert: Ivan Masařík 

 19. ledna 2019, Ruhpolding, Německo, štafeta žen 

Komentátor: Jiří Rejman 

Expert: Ivan Masařík 

 20. ledna 2019, Ruhpolding, Německo, závod s hromadným startem mužů 

Komentátor: Jiří Rejman 

Expert: Ivan Masařík 

 20. ledna 2019, Ruhpolding, Německo, závod s hromadným startem žen 

Komentátor: Jiří Rejman 

Expert: Ivan Masařík 

 25. ledna 2019, Anterselva, Itálie, sprint mužů 

Komentátor: Jiří Rejman 

Expert: Vlastimil Vávra 

 10. března 2019, Östersund, Švédsko, stíhací závod mužů na MS 

Komentátor: Jiří Rejman 

Expert: Roman Dostál 

 12. března 2019, Östersund, Švédsko, vytrvalostní závod žen na MS 

Komentátor: Jiří Rejman 

Expert: Roman Dostál 

 17. března 209, Östersund, Švédsko, závod s hromadným startem žen na MS 

Komentátor: Jiří Rejman 

Expert: Roman Dostál 
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Většina mnou hodnocených jazykových prostředků spolu úzce souvisí a některé 

výrazy spadají do více kategorií. I přesto se budu analýzu snažit zpřehlednit rozdělením 

analyzovaných prostředků do různých kategorií. Je tedy pravděpodobné, že se některý 

příklad může v analýze objevit víckrát. 

Hyperbola 

 Analýzu začnu výskytem hyperbolických jazykových prostředků. Zaznamenala 

jsem, že komentátor užívá k hodnotícím soudům emoční vyjadřování a zejména hyperbolu 

opakováním. V analyzovaném vzorku jsem si všimla opakovaného použití dvou synonym 

v těsném sledu, kdy druhé slovo pouze zdůrazňovalo a podtrhovalo vyjádření Jiřího 

Rejmana a komentátor jej pronášel hlasitěji a s větším emočním nasazením. Zajímavé je, 

že tato snaha se projevila výrazněji až v závodech z mistrovství světa, tedy v závodech, 

které byly maximálně emočně vypjaté. Příkladem může být stíhací závod mužů, ve kterém 

nečekaně zvítězil Ukrajinec Pidručnyj: „Tady se rodí prvotřídní senzace, to je výbuch, 

exploze, prvotřídní senzace, protože světovým šampionem se stává Dmytro Pidručnyj.“
74

 

„To byl fantastický, skvělý závod.“
75

 nebo vytrvalostní závod žen: „Jurlovová-Perchtová, 

to je horké, žhavé jméno.“
76

 „Celkem pět trestných minut, to je hodně, to je příliš.“
77

 „Tady 

je to stoupání vůbec nejprudší, nejpříkřejší na celém okruhu.“
78

. 

 Hyperbolu ve smyslu přemrštěného přehánění (např. Má moře sil.) jsem 

v analyzovaném komentáři ani jednou nezaznamenala. Jiří Rejman se po většinu času snaží 

o neutrální projev, emoce však do jeho projevu zasahují poměrně často, buď z důvodu 

nečekaného výsledku, nebo kvůli dobrému výsledku českého závodníka. 

 

Metafora  

V analyzovaných závodech jsem v komentáři zaznamenala pravidelnou 

aktualizační snahu Jiřího Rejmana, což vyplynulo mimo jiné z vysokého množství 

použitých metaforických jazykových prostředků, a to zejména jmenných a slovesných. U 
                                                           

74
 Jiří Rejman in: Přímý přenos stíhacího závodu mužů v Östersundu. Česká televize, 2019 [cit. 11. 4. 2019].   

75
 Tamtéž. 

76
 Jiří Rejman in: Přímý přenos závodu žen na 15 km v Östersundu. Česká televize, 2019 [cit. 11. 4. 2019].   

77
 Tamtéž. 

78
 Tamtéž. 
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analyzovaných příkladů si lze všimnout i využití synonymie, kdy Rejman automatizované 

výrazy aktualizuje synonymními metaforami. 

 Jednou z nejčastějších metafor v komentáři Rejmana je přenesené pojmenování pro 

závodníky na trati. K automatizovanému spojení startovní pole („Kde jsou ty časy, kdy si 

Martin Fourcade hrál se zbytkem startovního pole jako kočka s myší.“
79

) hledá komentátor 

poměrně často synonymní varianty, jako jsou z mého pohledu stále ještě aktualizovaná 

spojení chumel biatlonistů/biatlonistek („Sedmadvacetičlenný chumel biatlonistů se znovu 

vřítil do Chimgau Areny.“
80

 „Stále o první příčku bojuje velký chumel biatlonistek.“
81

), 

balík biatlonistů/biatlonistek („Celý balík biatlonistek se vrhnul na stoupání.“
82

), ale i 

vláček závodníků/závodnic („Ten vláček závodnic je pěkně dlouhý.“
83

). Všechna tato 

vyjádření jsou založena na podobnosti v rozsahu nebo vzhledu, co se týče balíku a vláčku, 

kde je zjevné, že závodníci jedou v jednom případě pohromadě a vedle sebe, a ve druhém 

případě v řadě za sebou. 

 Rejman používá také metaforu na základě podoby v umístění, například čelo 

závodu („Celkem osm vteřin dokázala Kuzminová stáhnout na čelo závodu.“
84

 „Když si 

čelo dá minimálně po jednom trestném kole, tak je to reálné.“
85

) nebo chvost 

závodu/pole/skupiny („Na chvostu čelní skupinky Ondřej Moravec.“
86

 „Na chvostu 

startovní listiny ponese startovací číslo 89 Jessica Jislová.“
87

). Spojení čelo závodu spadá 

pod automatizované výrazy, chvost aktualizuje stále častější výraz konec. V komentáři 

jsem zaznamenala také užití výrazu vrchol sezóny/olympijského cyklu, tedy tradičně 

                                                           

79
 Jiří Rejman in: Přímý přenos závodu mužů s hromadným startem z Ruhpoldingu. Česká televize, 2019 [cit. 

11. 4. 2019].  

80
 Jiří Rejman in: Přímý přenos štafety mužů na z Ruhpoldingu. Česká televize, 2019 [cit. 11. 4. 2019].   

81
 Jiří Rejman in: Přímý přenos závodu žen s hromadným startem z Ruhpoldingu. Česká televize, 2019 [cit. 

11. 4. 2019]. 

82
 Jiří Rejman in: Přímý přenos štafety žen z Ruhpoldingu. Česká televize, 2019 [cit. 11. 4. 2019].   

83
 Tamtéž. 

84
 Jiří Rejman in: Přímý přenos závodu žen s hromadným startem z Ruhpoldingu. Česká televize, 2019 [cit. 

11. 4. 2019].   

85
 Tamtéž. 

86
 Jiří Rejman in: Přímý přenos štafety mužů na z Ruhpoldingu. Česká televize, 2019 [cit. 11. 4. 2019].   

87
 Jiří Rejman in: Přímý přenos závodu žen na 15 km v Östersundu. Česká televize, 2019 [cit. 11. 4. 2019].   
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synonyma pro mistrovství světa a olympijské hry („Odcestoval na vrchol olympijského 

cyklu.“
88

). 

 V komentáři se objevil také příklad hodnotícího užití metafory, kdy Rejman užil 

tradičního výrazu přejatého z neživé přírody: „Na trati je už i Paulina Fialková, slovenská 

hvězda této sezony.“
89

 Zde odkazuje na to, že se Fialkové v sezoně nebývale dařilo, když 

se jí hned několikrát podařilo dojet na stupních vítězů. Zatímco u příkladu slovenská 

hvězda by divák bez obrazové informace mohl zvažovat mezi Fialkovou a Anastasií 

Kuzminovou, v některých případech se tato hodnotící pojmenování ve spojení s národností 

stávají synonymem pro jméno jediného závodníka: norská hvězda (po odchodu Oleho 

Einara Björndalena Johannes Bö), hvězdný Francouz (Martin Fourcade), finský express 

(Kaisa Mäkäräinenová) a další varianty téhož. Rejman tato pojmenování rád používá jako 

zdůraznění svého sdělení, jak je vidět na příkladu z MS, kdy ve vypjaté koncovce stíhacího 

závodu komentátor hodnotícími slovy a celkově emocemi vůbec nešetřil: „ Johannes Bö, 

norský express, najíždí na tento mezičas, patnáct vteřin ztráty po čtvrté střelbě, teď 

Johannes Bö zpět o třináct vteřin!“
90

  Další hodnotící pojmenování v komentáři na ČT 

sport jsou motivovaná pohádkovými bytostmi popř. šlechtickými tituly: „Martin Fourcade 

je králem této disciplíny.“
91

 Tak jako u jiných sportů se už výrazy král/královna 

sezony/disciplíny stávají i v biatlonovém komentáři mírným klišé.  

 Žurnalistika a samotný živý komentář často přejímají slova z jiných oborů, a jak 

jsem v analyzovaném vzorku zjistila, biatlonu se přímo nabízí slova běžně spojovaná 

s vojenstvím. Závod je leckdy boj, na trati se svádí běžecká bitva, na střelnici zase 

střelecká bitva a závodníci bojují jeden s druhým. I v biatlonovém komentáři na ČT jsou 

tyto prostředky velmi populární, a jak jsem zjistila, komentátor rád upozorňuje na toto 

„válčení“ v případech českých závodníků: „Jakub Štvrtecký příkladně bojuje.“
92

 „Ještě to 

bude pro Čechy tuhý boj.“
93

, a dále jich využívá při skutečně vypjatých situacích: „Situace 

                                                           

88
 Jiří Rejman in: Přímý přenos štafety mužů na z Ruhpoldingu. Česká televize, 2019 [cit. 11. 4. 2019].   

89
 Jiří Rejman in: Přímý přenos závodu žen na 15 km v Östersundu. Česká televize, 2019 [cit. 11. 4. 2019].   

90
 Jiří Rejman in: Jiří Rejman in: Přímý přenos stíhacího závodu mužů v Östersundu. Česká televize, 2019. 

[cit. 11. 4. 2019].   

91
 Tamtéž. 

92
 Tamtéž. 

93
 Jiří Rejman: Přímý přenos závodu mužů s hromadným startem z Ruhpoldingu. Česká televize, 2019 [cit. 

11. 4. 2019].   
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v boji o žlutý trikot se opět změnila.“
94

 „I když její náskok je titěrný, přesto Hanna 

Öbergová bojuje dál.“
95

 „Válčit se bude běžecky o zlato, válčit se bude pravděpodobně 

také o bronz.“
96

. Tyto jazykové prostředky jsou kromě metafor zároveň i publicismy, 

z některých se už stala klišé (běžecká bitva) a Jiří Rejman a jeho experti jich užívají 

v různých obměnách velmi rádi a velmi často.  

 V komentáři jsem dále zaregistrovala, že si Rejman vypůjčil i slovo z jiného sportu, 

konkrétně podle Slovníku spisovné češtiny z plavání, a to výraz tempo, ve smyslu rytmický 

pohyb: „Teď potřebuje český biatlonista do závodu vložit pár temp, aby se přiblížil 

Jelisejevovi.“
97

. Stejně jako u plavání, i u biatlonu je tímto slovem myšlen záběr rukou a 

nohou. 

 Jak už jsem zmínila, největší zastoupení měla v komentáři Jiřího Rejmana slovesná 

metafora. Různá slovesa v přenesených významech komentátor ve snaze oživit svůj projev 

využívá prakticky neustále. Nejčastější je v jeho projevu užívání sloves označujících 

konkrétní děje v abstraktním smyslu, v komentáři se objevily už zavedené výrazy: „Český 

biatlonista se propadá pořadím.“
98

 „Destieux nadělil zatím Tomášovi necelých pět 

vteřinek.“
99

 „Je to závodník, který bude vyzrávat.“
100

 „Veronika Vítková se letos nemůže 

opřít o kvalitní běh a potom to střelecké zaváhání mrzí dvojnásob.“
101

. Poslední zmíněný 

příklad je pak metaforickou aktualizací frazému opřít se o někoho. V Rejmanově 

komentáři se ale vyskytly i pokusy o novost, například: „Na svou šanci bude číhat i 

Fialková.“
102

.  

Dalším zaznamenaným typem slovesné metafory bylo užití sloves, označujících 

činnost lidí motivovaných činností neživých předmětů: „Michalovi se podařilo zaháknout 

                                                           

94
 Jiří Rejman in: Přímý přenos závodu žen s hromadným startem z Ruhpoldingu. Česká televize, 2019 [cit. 

11. 4. 2019].   

95
 Jiří Rejman in: Přímý přenos závodu žen na 15 km v Östersundu. Česká televize, 2019 [cit. 11. 4. 2019].   

96
 Jiří Rejman in: Přímý přenos štafety mužů na z Ruhpoldingu. Česká televize, 2019 [cit. 11. 4. 2019].   
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se za Martina Fourcada.“
103

 „Nyní se sype na trať jeden biatlonista za druhým.“
104

 „Stále 

se ho drží, nenechává mu nic zadarmo.“
105

 „České biatlonistky úplně nezazářily.“
106

. 

K expresivním výrazům a použití pohádkových motivů se Rejman uchyluje i u 

slovesné metafory: „Hermannová znovu na trati čaruje.“
107

 „Davidová v závěrečném kole 

na lyžích kouzlí.“
108

. Komentátor těchto slov většinou užívá při napjatých momentech, ve 

kterých chce vyjádřit svůj obdiv k rychlosti některých biatlonistů a biatlonistek nebo 

k jejich dobré střelbě. 

 Módní se v České televizi stává další slovesná metafora, a tou je slovo zaparkovat, 

které si obyčejně spojujeme s dopravními prostředky, Jiří Rejman jej nicméně využívá ve 

smyslu zaparkovat na stav číslo XY. I lyže se sice dají považovat za dopravní prostředek, 

ale v pojetí komentátora ČT na střelnici závodník parkuje sám sebe: „Michal Krčmář 

zaparkoval na čtrnáctce.“
109

 „Markéta Davidová zkušeně zaparkovala na stavu číslo 

třicet.“
110

.  

 Přenesená pojmenování činností lidí a zvířat na činnosti věcí a abstraktních pojmů, 

která také někteří autoři označují jako personifikaci, Rejmanův komentář cíleně nepoužívá, 

o čemž svědčí minimální zastoupení ve zkoumaném vzorku: „Ta poslední rána ulétla ven 

z terče.“
111

  „Předposlední mezičas hodně napoví, jak je na tom Denise Hermannová.“
112
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Metonymie  

 Metonymické jazykové prostředky se v komentáři Rejmana a jeho expertů téměř 

nevyskytly, zaregistrovala jsem využití synekdochy u štafet, kde název celého státu 

označuje pouze reprezentanty, kteří nastupují ve štafetách: „Rakousko jde na start s číslem 

tři.“
113

. Podobný vztah jsem evidovala i u vyjádření: „Ale v ženském pojetí vyšla Itálie 

v masáku zatím naprázdno.“
114

, kde Itálie označuje pravděpodobně italský biatlonový tým, 

ale zároveň výraz znamená i stát.  

 

Frazémy 

V analyzovaném vzorku jsem zaznamenala mnoho ustálených slovesných frazémů, 

které se vyskytují běžně i v jiných komunikátech a jsou typické i pro biatlonové prostředí a 

obecně pro sportovní žurnalistiku: „Hned v tom prvním dupáku za to vzal Johannes Bö tím 

nejlepším možným způsobem.“
115

 „Dahlmeierová je až na třicátém místě, ani na lyžích 

nemá svůj den.“
116

 „Ta vysoká nadmořská výška dělá divy.“
117

 „Johannes Bö, jeden ze čtyř 

sourozenců, který dostal nejvíce talentu do kolíbky.“
118

 „Musíme konstatovat, že Nor 

hodně sešlápl plyn.“
119

. „Nejlépe na tom bude ten, kdo dokáže udržet nervy na uzdě a 

zkrotit svou zbraň.“
120

. Poslední věta je zajímavá i metaforou zkrotit zbraň. Dá se jen 

polemizovat o tom, zda se spojení krotit zbraň bude v komentáři objevovat častěji, ale 

v této komunikační situaci o tom silně pochybuji, jelikož považuji tuto volbu prostředků za 

poněkud nešťastnou. Spíše bych čekala, že závodník bude krotit emoce či krotit sám sebe, 

než aby krotil neživý objekt, který má od začátku do konce závodu pod svou kontrolou. 
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Dále se v komentáři vyskytly i od původu sportovní frazémy: „Tarjei Bö ladil 

formu na evropském šampionátu.“
121

 „Tady je ten hlavní úsek, kde se dají najíždět cenné 

vteřinky.“
 122

 „Franziska Hildebrandová na světový šampionát výborně vyladila formu 

v zámoří.“
123

 „Pět biatlonistů z elitní desítky světového poháru.“
124

. Velmi častým je i 

výraz střelecké zaváhání, které Rejman používá jako synonymum k nepřesné ráně: 

„Veronika Vítková se letos nemůže opřít o kvalitní běh a potom to střelecké zaváhání mrzí 

dvojnásob.“
125

. Aktualizací sportovního frazému horký favorit pak může být zaznamenané 

vyjádření: „Jurlovová-Perchtová, to je horké, žhavé jméno.“
126

, ve kterém komentátor 

odkazuje na skutečnost, že ruská biatlonistka už jednou vytrvalostní závod na MS vyhrála.  

I Rejman aktualizuje přeměnou klasických frazémů do nových, spjatých 

s biatlonovým prostředím. Oblíbeným a dnes už automatizovaným vyjádřením je 

obměněný frazém tradičního blýskání na lepší časy: „Mohlo se zablýskat na lepší 

výsledkové časy.“
127

. Dalším je například strojové tempo, které nahrazuje častější šnečí 

tempo nebo pekelné tempo: „Její strojové tempo se snaží napodobit Paulina Fialková.“
128

. 

Komentátor naznačuje, že závodnice jede stále stejně (většinou rychle) a není na ní znát 

žádná námaha.  

Řidčeji se v komentáři Jiřího Rejmana objevují obrazná přirovnání: „Kde jsou ty 

časy, kdy si Martin Fourcade hrál se zbytkem startovního pole jako kočka s myší.“
129

 Toto 

bylo jediné, které jsem ve zkoumaném vzorku na stanici ČT sport zaznamenala. Frazém je 

to slovesný, automatizovaný, Slovník české frazeologie a idiomatiky jej vysvětluje jako 

stav, kdy si silnější člověk nebo zvíře s chyceným druhým, fyzicky, nebo intelektuálně 

slabším jedincem zlomyslně pohrává a dává mu tak mylnou naději na únik.
130

 Možná, že 
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kdyby komentátor znal tuto definici, frazém by nepoužil, nicméně u něj byl jednoznačně 

míněný ve smyslu tom, že byl Martin Fourcade tak dobrý, že nedal nikomu jinému 

v závodě ani šanci, nečekaně zrychloval anebo takticky zpomaloval. 

 

Užití synonymie 

 Jak už jsem zmínila, hledání synonym je hlavním nástrojem aktualizace jazykového 

projevu, a tato synonyma komentátor často tvoří různými metaforami, obměněnými 

frazémy, emočně zabarvenými slovy a podobně. 

 U biatlonu se některé situace opakují několikrát za závod, jsou jimi běh na stejných 

okruzích, příjezdy na mezičasy a především střelba. Proto komentátor logicky hledá 

synonymní vyjádření právě pro skutečnosti, které se dějí během těchto úseků závodu. 

Jednou z nejčastějších obměn ve vyjádření v komentáři Jiřího Rejmana byly výrazy pro 

bezchybně odstřílenou položku: „Dvakrát odstřílená položka na pět.“
131

 „Důležité bylo, že 

byla čistá, nulová.“
132

 „I Michal Krčmář se pyšní nulou.“
133

 „Znovu vypilovaná položka, 

Martin Fourcade se ozdobil další nulou.“
134

 „Erik Lesser, ten opanoval tuto disciplínu před 

čtyřmi lety, v Kontiolahti zvítězil zásluhou naprosto bezchybné střelby.“
135

 „Fourcade 

vybělil všechny terče.“
136

 „Naopak Zhuravoková ve svižném tempu vycídila všechny 

terče.“
137

 „No jen se na to podívejte, tady mnoho nedělilo německou reprezentantku od 

čistého konta.“
138

 „Zhuravoková je zatím jedinou biatlonistkou, která zvládla položky 

vyčistit.“
139

. Je tedy patrné, že už automatizovaným výrazem pro pět sestřelených terčů je 

nula, ve smyslu žádná chyba, a také metaforické přenesení slov spojených s čistotou na 

sestřelené terče, které se při správném zásahu sklopí a nabydou bílé barvy. 

Z analyzovaných příkladů se za aktualizaci dá považovat spojení vycídit terče. Co se týče 
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výrazu čisté konto, tento publicismus přejatý z bankovnictví je u biatlonového komentáře 

velmi módní. Rejman slova konto užil ještě takto: „Čtyři dobití mají na svém kontě 

Švédové, Němci a my.“
140

.  

 Dalším často obměňovaným výrazem v analyzovaném komentáři byl název pro 

samotnou střelbu, komentátor užívá buď termíny: „Blíží se první střelecká položka.“
141

 

„Bö má před sebou položku vleže.“
142

, slangismy a univerbáty: „Stojka za pětadvacet 

vteřin, ležka za jednadvacet vteřin.“
143

, metaforické prostředky: „Biatlonistky vloží do 

závodu prvních pět ran.“
144

 nebo metonymické prostředky: „Před námi je třetí zastávka na 

střelnici, větrné podmínky konstantní.“
145

. 

 Pokud ještě chvíli zůstaneme u střelby, komentář používá také mnoho synonym pro 

střeleckou chybu: „Malý prostor je dnes na zaváhání na střelnici.“
146

 „Johannes Bö se 

jednou mýlil.“
147

 „Ta poslední rána ulétla pryč z terče.“
148

 a pro spojení jít na trestné kolo: 

„Další biatlonistky vesměs putují na trestný ovál.“
149

 „Závod střelecky pokazil Benedikt 

Doll, který míří do středu arény.“
150

 „S jedním omylem míří na trestné kolo český 

reprezentant.“
151

 „Ještě hůře je na tom Vitozziová, která musela kroužit tři trestná kola.“
152

. 

Dalšími variantami trestného kola mohou být nepopulární kolečko nebo trestný okruh, 

střeleckých chyb minela, kiks, nesklopený terč. Pro Rejmana je také typické i vyjadřování 

počtu trestných kol v metrech, které závodník musí ujet navíc: „Čtyři sta padesát metrů 

navíc pro Johannese Bö.“, tedy tři trestné okruhy. 
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 Co se týče dění na trati, komentář České televize tradičně používá celou škálu 

synonym pro běh a jízdu, zajímavé byly zejména varianty spojení jet za někým popř. s 

někým, tedy držet se, viset, zaháknout se, jet v kontaktu apod.: „Velkého koně, kterého by 

se Michal Krčmář mohl chytit.“
153

 „Michalovi se podařilo zaháknout se za Martina 

Fourcada.“
154

 „Jede v kontaktu s ruskou štafetou.“
155

 „Stále se ho drží, nenechává mu nic 

zadarmo.“
156

 „Ten za sebou veze skupinu pronásledovatelů.“
157

 „Na záda Kaisy 

Makarainenové už téměř dýchá Hermannová.“
158

 „Tady se snaží o nástup Fillon Maillet, 

ale na zádech má přikovaného Tarjeie Böa.“
159

. Poslední zmíněný výraz přikovaný na 

zádech shledávám jako poměrně zajímavou aktualizaci, která dobře vyjadřuje danou 

situaci, nicméně v komentáři se bude i nadále pravděpodobně vyskytovat pouze jako 

příležitostná aktualizace. Pokud by si ale komentátor zrovna tento výraz vysoce oblíbil a 

zapamatoval, pak by se tato metafora mohla v jeho slovníku udržet. 

 

Slova přejatá 

 V komentáři jsem zaznamenala výskyt slov přejatých z italštiny, a to konkrétně 

výrazů duo, trio a kvarteto (dále u Eurosportu). Slovník spisovné češtiny tato u nás už 

domestikovaná slova spojuje primárně s hudební skladbou pro dva/tři nástroje nebo hlasy a 

uvádí i přenesený publicistický význam, ve kterém (útočné) trio znamená trojici hráčů.
160

 

Rejman těchto slov použil jednou následovně: „Silné sourozenecké duo, co se týká 

výsledků v letošní sezoně.“
161

 V přeneseném významu, jak ho uvádí slovník, zachovává 

slovo stále svou podobu k původnímu významu, jde o trojici, která spolupracuje. U slova 

duo by tak mohlo jít například o obrannou dvojici u hokeje. Nicméně v biatlonovém 
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komentáři jej Rejman užívá pouze jako synonymum ke slovu dvojice, jelikož bratři 

Johannes a Tarjei Böovi, které má na mysli, v závodech spíše spolupracovat nebudou. Toto 

užití Akademický slovník cizích slov uvádí jako knižní nebo odborné.
162

 Z italštiny 

původně pochází i v každém sportovním komentáři často používaný výraz favorit a slova 

od něj odvozená: „Další favorizované týmy příliš neztratily.“
163

 „Němky jsou favoritkami 

číslo jedna.“
164

. Slovník spisovné češtiny favorita definuje jako předpokládaného vítěze 

závodu,
165

 ve sportovním komentáři se ovšem ujalo označovat za favority hned několik 

závodníků, což definici mění z předpokládaného vítěze na možného vítěze. Co se týče 

slovního spojení favorit/ka číslo jedna, vidím jej jako jedno z nejhorších klišé sportovního 

komentáře. V původním významu, jak už bylo zmíněno, označuje favorit 

pravděpodobného vítěze, ale tím, že sportovní komentátoři tento výraz aplikovali na 

několik závodníků, ztrácí svou výjimečnost. Proto musí komentátor u závodníka, u kterého 

předpokládá výhru, a normálně by jej označil za favorita, použít spojení favorit číslo jedna, 

kterým vlastně vrací slovu jeho původní význam. 

 Rejman dále poměrně často užívá slov, která jsou původem z latiny a která používá 

jako odborněji znějící synonyma k českým ekvivalentům. Jsou jimi například korigovat: 

„Závodník si musí tempo korigovat.“
166

 nebo figurovat: „Dahlmeierová figuruje až na 

třicátém místě, ani na lyžích nemá svůj den:“
167

 „Erik Lesser figuruje v první desítce 

světového poháru.“
168

. Další populární slovo původem z latiny je triumf: „Dnes Bö pojede 

o desátý sezónní triumf.“
169

 „Anastasia Kuzminová svým triumfem ve sprintu vstoupila do 

hry o velký křišťálový glóbus.“
170

. Jinak z latiny, i když z řeckého základu, je i samotné 

slovo biatlon, které se v komentáři logicky vyskytuje nesčetněkrát v různých variantách. 
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 V komentáři se vyskytly také výrazy přejaté z francouzštiny: „Arnd Peiffer atakuje 

umístění v první desítce.“
171

 „Markéta Davidová v červeném trikotu s číslem patnáct.“
172

 

nebo z němčiny přejatý výraz fuč, který je nespisovný: „Švédka Brorssonová udělal čtyři 

chyby a medaile byla rázem fuč.“
173

. 

 Za kalk přejatý z anglického gain se dá považovat Rejmanův výrok: „Také přibral 

dvě tři vteřiny navíc.“
174

. Pro české vyjadřování je to věta poněkud neobvyklá, nicméně 

v angličtině He gained two or three more seconds. je naprosto v pořádku, i když by se dalo 

spekulovat o tom, zda v doslovném překladu neznamená spíše pozitivní nabytí sekund, 

tedy zvýšení náskoku. Anglického původu jsou také obvyklé výrazy finiš, finišman, 

finišmanka, finišovat, název závodu sprint, experti také občas používají anglickou verzi 

stíhacího závodu pursuit („To, že letos zastřílel nejlépe za tři v pursuitu, tak se dalo 

očekávat, že nějaké chyby přijdou.“
175

), což je důsledkem toho, že se pohybují 

v mezinárodním biatlonovém prostředí, které užívá primárně angličtinu. Co se týče právě 

slova pursuit, nevidím jeho používání v českém komentáři jako vhodné, jelikož není 

obvyklé a může diváka zmást. Většině diváků stačí znalosti angličtiny na slovo sprint, 

které je navíc v našich podmínkách běžně používané, ale výraz pursuit už je složitější na 

překlad a divák u televizní obrazovky si jej nemusí spojit se stíhacím závodem. Pokud už 

jej komentátor nebo expert použije, bylo by vhodné výraz následně vysvětlit českým 

překladem. 

 

Slangismy, profesionalismy a univerbáty 

 Co se týče nespisovných výrazů, v komentáři Jiřího Rejmana jich bylo naprosté 

minimum. Většinou to jsou profesionalismy vytvořené univerbizací, které zkracují názvy 

jednotlivých závodů nebo činností a umožňují tak komentátorovi rychleji vysvětlit situaci 

nebo jen aktualizovat původní spojení synonymem: „Na stíhačku ze světových šampionátů 

má Tarjei Bö jen a jen dobré vzpomínky.“
176

 „Ale v ženském pojetí vyšla Itálie v masáku 
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zatím naprázdno.“
177

 „Dnes navíc znovu hájí žlutý trikot vedoucí závodnice svěťáku.“
178

 

„Stojka za pětadvacet vteřin, ležka za jednadvacet vteřin.“
179

. Výrazy stíhačka, masák a 

stojka zde samozřejmě nejsou myšleny ve svém původním slova smyslu, tedy stíhací 

letadlo, druh houby a cvik, při kterém se stojí na rukou, nýbrž jako univerbáty stíhacího 

závodu, závodu s hromadným startem a položky vestoje a v tomto významu jsou 

nespisovné. 

 Z dalších slangismů jsem zaznamenala: „Michael Rösch jde do plných, aby se 

docvaknul na tu první skupinku.“
180

 „Hned v tom prvním dupáku za to vzal Johannes Bö 

tím nejlepším možným způsobem.“
181

. Výraz dupák znamená v biatlonovém slangu prudký 

kopec, do kterého musí biatlonista takzvaně vydupat, namísto aby se na lyžích klouzal. 

V analyzovaném vzorku jsem ho už znovu nezaznamenala, Rejman raději volí spojení typu 

prudké stoupání, příkrý výjezd. Za spisovné je slovo dupák považováno při významu lidový 

tanec. 

 

Sportovní termíny 

Svou analýzu jazykových prostředků na ČT sport pokračuji stručnou zastávkou u 

sportovních termínů charakteristických pro biatlon v komentáři Jiřího Rejmana a jeho 

expertů. Tyto termíny jsou slova a slovní spojení, která pocházejí přímo z oblasti biatlonu, 

například se nějak vztahují k pravidlům nebo pojmenovávají skutečnosti v průběhu závodu 

(např. startovní brána, kalibrová rána). Komentátor se jim tedy při popisu nevyhne, 

nicméně sportovní termíny jsou automatizované výrazy, které jsou neutrální, a tudíž se 

z nich ani při opakování nestanou klišé.  

Pro analýzu jsem vybrala pouze dva termíny, které jsou v biatlonovém komentáři 

nejčastější. První, který jsem v komentáři zaznamenala nejčastěji a v obměněných verzích, 

je výraz položka, popř. střelecká položka, položka vleže, položka vestoje. Rejman tohoto 

slovního spojení využívá pravidelně: „Blíží se první střelecká položka.“
182

 „Dvakrát 
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odstřílená položka na pět.“
183

 „Znovu vypilovaná položka, Martin Fourcade se ozdobil 

další nulou.“
184

 Bö má před sebou druhou položku vleže.“
185

 Tento termín v analyzovaném 

materiálu použil i expert Roman Dostál: „Dvě položky vestoje byly přesné a rychlé.“
186

 

Druhým termínem, který zmíním, je kalibrová rána, popř. kalibr. Kalibr je podle 

Slovníku spisovného jazyka českého vnitřní průměr hlavně zbraní, průměr střely, nebo 

také ráže.
187

 Kalibrovou ránou myslí biatlonová terminologie zásah terče na jeho hraně, 

přičemž dojde k rozprsknutí náboje a terč se sklopí, či naopak nesklopí v závislosti na tom, 

jak velká část náboje zasáhla jeho správnou část: „Čtvrtá rána kalibrová.“
188

 „Čtvrtá rána 

kalibrová, tam se nám projektil otřel o hranu terče.“
189

. Termín používá i reportér ze 

střelnice Tomáš Lachman, který komentuje střelbu českých biatlonistů: „Opravdu terč se 

sklápěl velice pomalu, silný kalibr.“
190

. 

Na závěr analýzy se zmíním o jevu, který je častý u všech sportovních televizních 

reportáží. Tím je eliptické vyjadřování, tedy zkracování projevu vypouštěním určitých 

slov, což komentátorovi umožňuje obrazová složka. Ve zkoumaném vzorku biatlonových 

reportáží jsem elips nezaznamenala mnoho, sporty tohoto typu k nim nesvádějí tolik jako 

například hokejová utkání. Přesto se chci zmínit o jednom, který je pro biatlon poměrně 

typický. Je jím slovo ztrácet, a jak píše Svobodová, tento výraz je vůbec nejčastěji 

používaným slovesem s elidovaným objektem a lze se s ním setkat u všech reportáží.
191

 Ve 

spojení s biatlonem je sloveso ztrácet bezobjektovým vyjádřením, které znamená ztrátu 

pozice, náskoku nebo bodů. Svobodová podotýká, že k rozšifrování takového sdělení jsou 
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někdy potřeba věcné znalosti.
192

 Tedy když se v biatlonovém přímém přenosu objeví 

graficky zobrazený mezičas, zkušený divák si vyjádření: Tady Eder ztrácí. dokáže spojit 

s tím, že na předchozím mezičasu byl Eder k vedoucímu závodníkovi blíže. Rejman 

v komentáři rád používá jak sloveso ztratit, tak podstatné jméno ztráta: „Další 

favorizované týmy příliš neztratily.“
193

 „Ztráta na Christiansena narůstá.“
194

 „Martin 

Fourcade potřebuje zlikvidovat tu ztrátu na staršího z norských sourozenců.“
195

 

„Z favoritek ztratila nejvíce Laura Dahlmeierová.“
196

. Tyto výrazy jsou ve sportovní 

reportáži zcela zautomatizované, a s pomocí obrazové složky jsou srozumitelné. 

4.3 Eurosport 

 Komentář k biatlonovým reportážím na Eurosportu jsem zaznamenala z většiny 

stejných závodů jako na České televizi. Analyzované jazykové prostředky pocházejí 

z komentáře Bély Ena, Michala Šímy, Radka Barkmana a expertky Barbory Tomešové, a 

to z těchto závodů: 

 18. ledna 2019, Ruhpolding, Německo, štafeta mužů  

Komentátor: Michal Šíma 

 19. ledna 2019, Ruhpolding, Německo, štafeta žen 

Komentátor: Béla En 

 20. ledna 2019, Ruhpolding, Německo, závod s hromadným startem mužů 

Komentátor: Béla En 

 20. ledna 2019, Ruhpolding, Německo, závod s hromadným startem žen 

Komentátor: Béla En 

 24. ledna 2019, Anterselva, Itálie, sprint žen 

Komentátor: Radek Barkman 

 10. března 2019, Östersund, Švédsko, stíhací závod mužů na MS 

Komentátor: Béla En 
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 12. března 2019, Östersund, Švédsko, vytrvalostní závod žen na MS 

Komentátor: Béla En 

 24. března 2019, Oslo, Norsko, závod s hromadným startem mužů 

Komentátor: Michal Šíma 

Expertka: Barbora Tomešová 

 Analýzu jsem pro přehlednost rozdělila stejně jako tu u České televize. 

Hyperbola 

 Komentátoři Eurosportu obecně tíhnou mnohem méně k emocionalitě projevu, tedy 

ke zvyšování hlasu, křiku, nadšeným zvoláním a k fandění, což je zčásti dáno i tím, že 

komentují přenos pro české i slovenské diváky a také tím, že komentují pouze obraz, který 

od režie dostanou. Českou televizi k emocím svádí často to, že má díky vysílacím právům 

k dispozici záběr na každého českého reprezentanta na střelnici nebo alespoň možnost 

přepnout do režimu dvou oken, kdy ve druhém je v záběru střelnice a grafika znázorňující 

střelbu českých reprezentantů. Obecně se její komentátoři více věnují tomu, aby měli 

přehled o českých závodnících i na startu, na trati a v cíli, což slovně komentují, pokud 

není k dispozici záběr kamer. 

Ani komentátoři Eurosportu ve svém projevu nesmyslně nepřehání, nicméně jsem u 

nich zaznamenala poměrně vysoké množství hodnotících a emočně zabarvených výrazů: 

„Sledujeme famózní jízdu Böa na druhém kole.“
197

 „Ještě jednou ta palba 

Preussové.“
198,199

 „Tandrevoldová dělá, co může, ale prohrává tenhle strhující souboj.“
200

 

„Wiererová vybílila všech pět terčů exkluzivně.“
201

 „Perfektní střelba v podání 

Vitozziové.“
202

 „Slováci včera stříleli dobře, ale běžecky to bylo doslova tragické.“
203

 

„Biatlonistka samozřejmě když mine první terč, tak málokdy sáhne k této drastické 

                                                           

197
 Michal Šíma in: Přímý přenos štafety mužů z Ruhpoldingu. Eurosport, 2019 [cit. 16. 4. 2019]. 

198
 Béla En in: Přímý přenos závodu s hromadným startem žen z Ruhpoldingu. Eurosport, 2019 [cit. 16. 4. 

2019]. 

199
 Ani když závodník na střelnici střílí velmi rychle, nejde o palbu, jelikož tou je podle slovníku hromadná 

střelba. Komentátor ale právě tohoto nadneseného výrazu používá, když chce vyzdvihnout výkon některého 

z biatlonistů, který odstřílel neobvykle rychle a většinou i bez chyby.  

200
 Tamtéž. 

201
 Radek Barkman in: Přímý přenos sprintu žen z Anterselvy. Eurosport, 2019 [cit. 16. 4. 2019]. 

202
 Tamtéž. 

203
 Béla En in: Přímý přenos stíhacího závodu mužů z Östersundu. Eurosport, 2019 [cit. 16. 4. 2019]. 



 

 

48 

úpravě.“
204

 „Hauserová je úplně vyčerpaná, teď ji sice čeká ta hrana a odpočinek, ale 

působila opravdu otřesným dojmem.“
205

. Takto zabarvených výrazů používají komentátoři 

Eurosportu sice více než Rejman v ČT, ale obecně působí jejich komentář neutrálněji, 

jelikož tato hodnotící slova používají u komentování všech závodníků, ne pouze českých, a 

ne pouze těch nejlepších. 

 

Metafora 

 Tím, že na Eurosportu komentují biatlon tři různí muži, každý z nich tíhne 

k užívání trochu jiných jazykových prostředků. U všech tří jsem také zaznamenala 

frekventované užívání jmenných a slovesných metafor jako jedné z nejčastějších metod 

aktualizace komentáře, podobně jako tomu bylo u České televize. 

 Stejně jako u komentáře ČT se v tom na Eurosportu vyskytují pojmenování 

s podobností v umístění: „Fialková stáhla na čelo závodu už deset sekund.“
206

 „Po druhé 

střelbě máme na čele závodu Slovenku Paulinu Fialkovou.“
207

 „Je rozjetý hromadný závod 

biatlonistů, v jehož čele je Eberhard.“
208

 „Není tak rychlá jako ta běžecká špička.“
209

 

„Když směřujete k vrcholu sezóny, jakým je mistrovství světa, tak nevím.“
210

 Komentář se 

uchyluje ke spojení čelo závodu velmi často, naopak zaznamenané spojení chvost závodu  

v komentáři ČT se v analyzovaném vzorku na Eurosportu nevyskytl ani jednou.  

 Aktualizační snahu jsem zaznamenala u těchto příkladů: „Ty dlouhé páky se snažil 

Rakušan využít ve svůj prospěch.“
211

 „Tady už se Johannes Bö zbavil toho nepříjemného 

batůžku v podobě německého biatlonisty.“
212

 „Davidová porazí i Lisu Vitozziovou, a to je 

cenný skalp.“
213

 Dlouhé páky znamenají dlouhé ruce Juliana Eberharda, který měří skoro 
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dva metry, ve spojení se stylem, kterým závodníci postupují do kopce a který může 

připomínat páčení. Spojení nepříjemný batůžek lze zaslechnout častěji, ale stále je to 

aktualizovaný výraz, který vyjadřuje biatlonistu, který se veze za jiným závodníkem. Skalp 

je přeneseným významem původní válečné trofeje Indiánů v podobě uříznuté kůže s vlasy 

a komentátor jím vyjadřuje porážku papírově lepšího závodníka, ostatně v přeneseném 

významu se tento pojem uplatňuje i v mnoha jiných oblastech života. 

 Oproti druhému zkoumanému komentáři se komentátoři na Eurosportu zdržují 

výrazů jako chumel a balík, naopak pro označení skupiny závodníků spíše užívají slova 

pole nebo vlak: „Paulina Fialková se nebojí to startovní pole táhnout.“
214

 „Pole favoritek 

závodu je velmi široké.“
215

 „Za chvíli se tam vytvoří takový slovenský vlak.“
216

. 

Velké množství slovesných metafor jsem zaregistrovala u Bély Ena, který závody 

komentuje nejčastěji a jehož komentář je nejvíce podobný tomu Jiřího Rejmana. Tyto 

slovesné metafory komentátora Eurosportu jsem vyhodnotila jako z většiny 

automatizované: „Benedikt Doll se nebojí žádného velkého tempa.“
217

 „Fourcade v tomhle 

stoupání dost zaspal a stupně vítězů na něj nezbydou.“
218

 „Paulina Fialková se nebojí to 

startovní pole táhnout.“
219

 „Teď se nám to na střelnici hodně proselo.“
220

 „Je to velký 

rozdíl oproti ženskému závodu, kde řada biatlonistek obětovala tento závod.“
221

. Slovesné 

metafory jsem zaznamenala i u Radka Barkmana, který se často uchyluje k používání 

sportovních klišé: „Vzhledem k běžeckým kvalitám Markéty je zaděláno na dobrý 

výsledek.“
222

 „Otázkou je, jak Hermannové bude tenhle závod chutnat.“
223

. Zejména 

spojení, že někomu závod chutná, je jedno z nejhorších. Má vyjadřovat, zda se závodník na 
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trati cítí dobře a ve formě, ale je zaprvé trochu nesmyslné a zadruhé velmi opotřebené a 

omílané. V komentáři Michala Šímy bylo naopak těchto metafor mnohem méně, 

komentátor si spíše než v kreativních slovesech libuje ve frazémech a jejich obměnách, což 

analyzuji níže. Ze slovesných metafor ale například použil expresivní výraz pelášit: 

„Johannes Bö teď taky hezky peláší.“
224

, význam je přenesený z toho důvodu, že toto 

sloveso si obvykle spojujeme se zajícem, nikoliv s člověkem. 

I v tomto analyzovaném vzorku byla patrná inspirace výrazy spojenými původně 

s vojenstvím, nicméně v mnohem nižší míře, než tomu bylo u Jiřího Rejmana: „Včera 

Martin Fourcade také bojoval s časem Fillona Mailleta, ale neměl nejmenší šanci.“
225

 

„Michal Krčmář s číslem devatenáct, ten bojuje přímo s Lesserem a L´Abee Lundem“
 226

. 

Béla En užil i výrazu souboj, který v primárním významu označuje boj dvou osob se 

zbraněmi podle dohodnutých pravidel, a až v sekundárním bojové (i nevojenské) střetnutí: 

„Tandrevoldová dělá, co může, ale prohrává tenhle strhující souboj.“
227

 „V souboji o malý 

glóbus Fillon Maillet ztrácí hned na první položce.“
228

.  

Stejně jako komentář České televize, i ten na Eurosportu používá metafory z oblasti 

bankovnictví: „Má na svém kontě už tři chyby.“
229

 „Kdo zvládne střelecké položky rychle 

a přesně, hodně na tom vydělá.“
230

 „Wiererová může hodně vydělat touhle rychlou 

střelbou, ale také ztratit.“
231

. Závodníci tady vydělávají body, vteřiny, pozice, toto sloveso 

je další poměrně častou variantou slovesa s elidovaným objektem, zde je navíc postaveno 

v jedné větě se svým antonymem ztratit, které jsem rozebírala v analýze komentáře ČT. 
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 Předposledním jevem, který u metaforických jazykových prostředků uvedu, je užití 

přenášení pojmenování činností lidí a zvířat na pojmenování činností neživých objektů a 

abstraktních jmen. Zatímco v Rejmanově komentáři se tato varianta metafory skoro 

neobjevila, na Eurosportu byla častější: „Teď se štěstím, ale při třetí ráně štěstí Francouzku 

opustilo.“
232

 „V přípravě ji pronásledovaly dlouhé nemoci.“
233

 „Přichází druhá polovina 

závodu.“
234

 „Byla až třiatřicátá ve stíhačce, kde ji trochu zradila střelba.“
235

 „Jenomže od té 

doby už ty výsledky nepřicházejí.“
236

. Tento frekventovanější výskyt tohoto druhu 

metafory by mohl být podle mě spojený s tím, že komentátoři Eurosportu nepůsobí ve 

svém projevu tak konzervativně a více si hrají s celkovým vyzněním projevu, a ne jen 

s jednotlivými slovy. 

 V komentáři se vyskytl ojedinělý příklad metaforického přenesení jména 

mytologických postav do hodnotícího vyjádření komentátora. Bylo jím slovo grácie, které 

komentátor užil následovně: „Pojďme se nyní soustředit na první střeleckou překážku 

Markéty Davidové a doufejme, že ji překoná s grácií.“
237

, a které bylo původně jménem tří 

Grácií, bohyň půvabu a veselí v římské mytologii. 

  

Metonymie 

Ani v komentáři na Eurosportu nejsou metonymické jazykové prostředky příliš 

obvyklé. Zaznamenala jsem přenesení názvu místa na lidi, kteří se na něm nacházejí: „Teď 

tribuny jenom vydechly, poté, co Samuelsson minul poslední terč.“
238

 a opět užití 

synekdochy ve smyslu přenesení názvu státu na jeho reprezentanty: „Slovensko má bilanci 

pěti náhradních nábojů.“
239

 nebo názvu státu na realizační tým: „Francie dala svou 

rozbíhačku štafet na poslední úsek.“
240

.  
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Frazémy 

I v analyzovaném vzorku na stanici Eurosport jsem v komentáři zaregistrovala 

poměrně velké množství ustálených frazémů: „Fourcadovi se nedaří držet krok s Böem.“
241

 

„Johannes je jediný, který je papírově schopný s ním držet krok.“
242

 „Schempp chybí, ten 

aktuálně není ve formě.“
243

 „Když má Eganová den, tak z toho může být slušný 

výsledek.“
244

 „Hassila se do toho pustil po hlavě, ale bohužel na střelbě to moc 

nepodpořil.“
245

 „Švédsko má stále svoje želízko v ohni velmi žhavé.“
246

. Mírnou obměnou 

frazému silná čtyřka je prohlášení komentátora: „To je opravdu silné kvarteto.“
247

, a 

frazém udělat něco na jedničku si komentátor upravil slovesem začít: „Fialková začala 

závod na jedničku.“
248

. Dvakrát jsem v komentáři evidovala pořekadlo: Každý chvilku tahá 

pilku., kterým komentátoři vyjadřovali dění na trati, kdy se v biatlonu tradičně na čele 

jedoucí skupinky střídají jednotliví závodníci. V tomto užití je pořekadlo účinné a ve 

sportovním komentáři docela osvěžující: „Teď zas chvilku tahá pilku Lisa Vitozziová.“
249

 

„Je to zajímavé, jak právě nastupuje Christiansen v tomto stoupání, každý chvilku tahá 

pilku.“
250

. Dalším zaznamenaným frazémem bylo spojení bez ztráty kytičky: „Markéta 

Davidová bude pokračovat bez ztráty kytičky.“
251

. Toto spojení je ve sportovní žurnalistice 

populární, a používá se i v psané žurnalistice, kde se novinářům hodí do titulků, když chtějí 

zdůraznit, že například série ve Fed Cupu nebo v hokejovém play-off vyzněla jednoznačně 
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pro jeden celek. V biatlonovém komentáři tento frazém působí jako synonymum k výrazu 

čistá střelba. 

Sportovní frazémy jsem zaznamenala také v komentáři na Eurosportu: „Tempo 

bude diktovat Malyshko, který vypadal hodně solidně na předcházejícím okruhu.“
252

 „Ta 

ztráta je propastná.“
253

 „Asi se to moc nevyplatí dál jet na krev.“
254

. 

Obměněný ustálený frazém být jednou nohou v hrobě komentátor aplikoval na 

biatlon touto aktualizací: „Teď už je Johannes jednou nohou u zlaté medaile.“
255

 Někdy 

komentátor vytvořil i nový frazém: „Uvidíme ještě, co si Röiselandová nechala v rejstříku 

pro poslední metry.“
256

, v tomto případě by toto spojení snad mohlo pocházet z frazému 

nechat si něco na potom, ale užití výrazu rejstřík, který podle Slovníku spisovné češtiny 

znamená seznam/soupis něčeho, soubor tónů stejného zabarvení nebo mechanické zařízení 

měnící barvu tónů,
257

 se mi jeví jako nevhodné, protože komentátor se chtěl zjevně zeptat, 

zda si biatlonistka nechala nějaké síly v zásobě. 

Jak jsem zmínila výše, komentátor Michal Šíma rád obměňuje frazémy a tvoří 

obrazná přirovnání, z nichž některým se nedá upřít nesporná kreativita: „Bö zatím naděluje 

sekundy jako Santa Claus a Ježíšek dohromady.“
258

. Takovéto výrazy se čas od času objeví 

v projevu skoro každého komentátora, který se snaží být nápaditý a přijít s novou 

legendární hláškou. Šíma chtěl samozřejmě sdělit, že Johannes Bö je tak rychlý, že na něj 

ostatní závodníci ztrácejí pořád více sekund, musím ale podotknout, že Santa Claus ani 

Ježíšek nikomu sekundy nenadělují, a také, že Šíma opomněl mnoho dalších světových 

postav, které nosí dětem dárky. Nicméně jako jednotlivá hláška, kterou už pravděpodobně 

nikdo nikdy nepoužije, je spojení osvěžující a rozhodně upoutá divákovu pozornost. Šíma 

dále ve stejném přenosu použil přirovnání: „Zanechal ho jako chlebník u cesty a jede si pro 

vítězství.“
259

 Pro přirovnání platí to samé jako pro výše zmíněný příklad s Ježíškem. Není 

to ale jen Šíma, srovnávacích frazémů užívají i další dva komentátoři častěji než Rejman 
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v ČT: „Desthieux, ten letos běhá jako nikdy.“
260

 „Tady je to úplně jiná písnička, Dmytro 

Pidručnyj jede jako o život.“
261

, v tomto případě použil komentátor rovnou dva frazémy 

v jedné větě, kdy srovnával běžecký projev Pidručného s jiným závodníkem. Neobvyklým, 

ale výstižným přirovnáním byla obměna frazému generál v sukních, která přirovnala 

německou biatlonistku Hermannovou k Rakušanu Eberhardovi: „Tady je Denise 

Hermannová, takový Julian Eberhard v sukních.“
262

, kdy má komentátor na mysli povahu 

obou závodníků, kteří jsou oba vynikající běžci, ale na střelnici jsou velmi nevyzpytatelní. 

 

Užití synonymie 

 I v komentáři Eurosportu se vyskytuje nejvíce synonym spojených se střelbou, jak 

jsem již popsala v první analýze, a tyto výrazy se od předchozích příliš neliší. Opět jsou 

jimi synonyma k bezchybné střelbě, z nichž nejčastěji využívaný je výraz nula: „Druhá 

nula ji může výrazně přiblížit vítezství.“
263

 „Vyplatilo se počkat si, ale nula to není, 

poslední výstřel poslala Mäkäräinenová vedle.“
264

 „Nula na straně Loginova, i Lesser 

odstřílel s nulou.“
265

 „Patnáctý Moravec, který, světe div se, má čtyři nuly.“
266

 „Uvidíme, 

kolik jich zůstane s nulou po dvou položkách.“
267

 „Fillon Maillet tentokrát vystřihl 

nulu.“
268

 „Zhuravoková si s tím nedělá nejmenší trable a trefuje nulu.“
269

 U posledního 

výrazu zvolil komentátor z mého pohledu ne úplně vhodné spojení trefit nulu, u kterého 

bez kontextu není jisté, zda závodník trefil vše, nebo nic, a zároveň vzbuzuje dojem, že 

závodníci střílejí na terč s nulou. Co se týče užití slova nula, na Eurosportu je oproti 
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ostatním synonymním výrazům k bezchybné střelbě až nadužívané. Z dalších synonym 

jsou to: „Perfektní střelba v podání Vitozziové.“
270

 „Anastasija Merkušinová bude spoléhat 

na rychlou a přesnou střelbu.“
271

 „Eberhard to tam vystřílel pět z pěti.“
272

 „Důležité je, že 

padlo všech pět terčů.
273

 „Markéta Davidová bude pokračovat bez ztráty kytičky.“
274

 

„Wiererová vybílila všech pět terčů exkluzivně.“
275

. Zjistila jsem, že komentátoři 

Eurosportu prakticky vůbec neaktualizují bezchybnou střelbu výrazy spojenými 

s uklízením, oproti komentáři Rejmana, pro kterého jsou už spojení čistá střelba, vyčistit 

terče zautomatizované. 

 Budu pokračovat synonymními výrazy pro trestné kolo: „Sto padesát metrů navíc 

nepomůže.“
276

 „Celá ta skupina udělala to samé a navštívila to kolečko dvojnásobně.“
277

 , 

chyby na střelnici: „Teď se nám to na střelnici hodně proselo.“
278

 „Teď se štěstím, ale při 

třetí ráně štěstí Francouzku opustilo.“
279

 „Gontierová už má zajištěnou vstupenku na 

trestné kolo.“
280

 „Nejlépe ve sprintu byla devatenáctá, a to navzdory dvěma minelám na 

střelnici.“
281

 „Poslední výstřel poslala Mäkäräinenová vedle.“
282

 „Druhý nešťastný výstřel 

Johannese Thingnese Bö.“
283

 „Střelecké kiksy ho kolikrát poslaly hodně dolů.“
284

 a pro 

nepodařenou střelbu: „V minulém závodě mu to střelecky nevyšlo.“
285

 „Střelecky se 
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Mäkäräinenové příliš nedaří.“
286

 „Hassila se do toho pustil po hlavě, ale bohužel na střelbě 

to moc nepodpořil.“
287

 „Byla až třiatřicátá ve stíhačce, kde ji trochu zradila střelba.“
288

 

Ještě zmíním jeden příklad, kdy komentátor cítí potřebu výraz častěji obměňovat, a 

tím je štafeta: „Odstup Norska od Francie se zvýšil.“
289

 „To je opravdu silné kvarteto.“
290

 

„Některé týmy postihlo trestné kolo.“
291

. Z těchto výrazů je asi nejčastější užití názvu státu 

namísto národnosti a slova štafeta (Slovensko – slovenská štafeta), protože je to kratší a 

snadno dešifrovatelné. 

Slova přejatá 

 Když jsem uváděla slova přejatá u analýzy komentáře na ČT, zmínila jsem i výskyt 

výrazů trio a kvarteto, které také pocházejí z italštiny a podobně jako už rozebraný pojem 

duo je Slovník spisovné češtiny definuje jako soubory tří/čtyř hudebníků, přičemž u výrazu 

trio slovník zmiňuje i trojici hráčů.
292

 Komentátor Béla En užil spojení trio stíhačů: „Bude 

to takové trio stíhačů, kteří se vydají za Johannesem Thingnesem Bö.“
293

. V tomto případě 

mi užití tohoto slova nevadí, protože pokud se v biatlonovém závodě vytvoří skupinka, 

která se snaží dohnat závodníka před sebou, v naprosté většině případů spolu spolupracují, 

dokud ho nedoženou. Spornější už je užití výrazu kvarteto jako synonymního výrazu ke 

štafetě o čtyřech biatlonistech, nicméně tento výraz už je ve sportovním komentáři 

poměrně zdomácnělý, dal by se tedy zařadit mezi publicismy. 

 Komentátoři Eurosportu nemají ve svém slovníku oblíbený výraz figurovat, tak 

jako Jiří Rejman, i oni, zejména Michal Šíma, si ale v aktualizaci projevu dopomáhají 

slovy přejatými z latiny, která myslím si v některých případech mají u diváka budit dojem 

sofistikovaného projevu: „Tempo bude diktovat Malyško, který vypadal hodně solidně na 
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předcházejícím okruhu.“
294

 „Francouzi dnes nominovali Martina Fourcada na druhý 

úsek.“
295

 „Sportovci ze sebe vydávají maximum.“
296

 „Velmi agilně dnes působí Antonin 

Guigonnat“
297

 „Ty její výkony jsou mnohem konzistentnější.“
298

. Oproti Rejmanovi 

například užívají slovo bilance: „Slovensko má bilanci pěti náhradních nábojů.“
299

 „Tak se 

podívejme na střeleckou bilanci těchto tří.“
300

, které je už otřepaným publicismem i 

v mnoha jiných sférách žurnalistiky.  

 V komentáři jsem zaznamenala i výrazy původem z francouzštiny: „Když 

směřujete k vrcholu sezóny, jakým je mistrovství světa, tak nevím.“
301

 „Podívejte se na tu 

diváckou kulisu.“
302

. 

 Zajímavé bylo užití anglicismů, které se do mluvené češtiny vměšují poměrně 

často, a z mého pohledu za to může převážně anglické prostředí webu. Komentátoři 

Eurosportu jich užili několikrát: „Proti Johannesovi to chce ještě vyšší level.“
303

 „Johannes 

udělal letos v jednom ze závodů velký fair play počin.“
304

 „Kolik závodníků třeba z top 

třicet by tohle udělalo?“
305

. Poslední zmíněné spojení je českou předělávkou anglického 

top ten, nicméně výraz top se objevuje i v jiných spojitostech: „Máš pravdu, co se týká 

toho top výsledku.“
306

. 

Logicky se v komentáři vyskytují i slova, pro které se těžko hledá původem český 

ekvivalent a která se k biatlonu, i k jiným sportům, pojí. Zaregistrovala jsem výrazy z 

latiny: „Teď tribuny jenom vydechly poté, co Samuelsson minul poslední terč.“
307

 „To už 
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by mu pak malý glóbus nemohl nikdo vzít.“
308

, z francouzštiny už zmíněnou sezónu, která 

se sice dá nahradit pojmem období, ale ve sportu se užívá zásadně sezóna, z italštiny: 

„Martin Fourcade nám vypadává ze souboje o medaile.“
309

, zde se v menší frekvenci 

používá ještě slangový výraz placka. 

 

Slangismy, profesionalismy a univerbáty 

 Stejně jako u jazykového projevu Jiřího Rejmana i u komentátorů Eurosportu platí 

to, že se v něm vyskytuje minimum nespisovných výrazů. Nicméně je jich více, než u 

České televize, což z mého pohledu způsobuje větší volnost projevu, kterou si komentátor 

komerční televize může dovolit. Především ale jazykový projev komentátora Eurosportu 

velmi ovlivňuje přítomnost experta ve studiu. Z analyzovaného vzorku závodů se na 

komentátorském stanovišti objevila expertka Barbora Tomešová pouze jednou a zásadně 

změnila celý komentář. Když komentátor Eurosportu komentoval závod sám, užíval 

povětšinou spisovných jazykových prostředků, ale v přítomnosti Tomešové se jeho projev 

(zde konkrétně Michala Šímy) rozvolnil a celý komentář byl veden formou přátelského 

dialogu. Expertka Barbora Tomešová se sice snažila o spisovný jazykový projev, nicméně 

jí nespisovná slova poměrně často unikala, i když k nim doplňovala, že jde pouze o lidový 

výraz: „Felix Leitner je taky prťavec, když to řeknu takhle lidově.“
310

 „On je taková, lidově 

řečeno věčná brambora.“
311

. Brambora ve sportovním slangu znamená, že se daný 

závodník umisťuje často na čtvrtém místě. Když expertka mluvila o svých zkušenostech 

z biatlonového prostředí, častěji jí uklouzla i celá věta s prvky obecné češtiny: „Kluci se 

maj rádi, fanděj si, ale umí si ze sebe udělat srandu.“
312

.  

Tomešová dále logicky používala univerbizované profesionalismy typické pro 

biatlon, které ale využíval obecně celý komentář na Eurosportu: „L´Abee Lund zajel včera 

perfektní stíhačku.“
313

 „Jak se někdy tomuhle závodu říká masák, tak jste viděli, jak se to 
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tam mlelo.“
314

. Na rozdíl od komentátorů ČT komentátoři Eurosportu tyto zkráceniny 

využívají poměrně hojně, například Béla En v jednom ze závodů užil stejný výraz čtyřikrát 

po sobě v krátkém sledu: „Také startovala v individuálu a skončila na medaili.“
315

 

„V individuálu jistě může Kuzminová zase zaútočit na zlato.“
316

 „V individuálu každá 

chyba bolí dvakrát.“
317

 „V individuálu to není jako obvykle dvě ležky a dvě stojky.“
318

. 

V posledním příkladu komentátor užil univerbáty hned tři. 

 Kromě těchto profesionalismů jsem zaznamenala v komentáři ještě několik dalších 

nespisovných jevů. S během souvisí výraz, který nepoužívají jen sportovní komentatátoři, 

nýbrž i širší veřejnost ve smyslu unavit se/zničit se, a tím je utavit se: „Možná lepší než se 

utavit před střelbou a doplatit na to.“
319

. Slovník spisovného jazyka českého uvádí pouze 

výraz utaviti, a to jako sklářský termín s významem tavením vytvořiti.
320

 Ojedinělé bylo 

také užití univerbátu rozbíhačka, kterým komentátor zkracoval definici: Žena, která 

obvykle jezdí na prvním úseku štafety, tedy ji rozebíhá.: „Francie dala svou rozbíhačku 

štafet na poslední úsek.“
321

. Typickým a ve sportovním prostředí automatizovaným 

profesionalismem je sloveso popasovat se, tedy vypořádat se s něčím: „Uvidíme, jak se 

popasují s první střelbou.“
322

. Další nespisovný výraz zaznamenaný v komentáři uvádí 

Slovník spisovného jazyka českého za slangový, Slovník spisovné češtiny jej hodnotí jako 

obecněčeský, a Slovník cizích slov jej dokonce řadí mezi hovorové výrazy. Je jím slovo 

kiks, které biatlonový komentář spojuje s nevysvětlitelným selháním na střelnici, kdy 

závodník netrefí třeba tři čtyři až pět terčů: „Střelecké kiksy ho kolikrát poslaly hodně 

dolů.“
323

. Jako slangismus přímo z biatlonového prostředí vidím výraz pumpovat ve 
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smyslu pohybovat rukama nahoru a dolů při běhu do kopce: „Tady je Fialková, společně 

s ní tam pumpuje také Tandrevoldová.“
324

. Stálicí ve sportovních komentářích je sloveso 

zabojovat. Slovník spisovného jazyka českého ho definuje jako „s chutí se věnovat boji“ 

nebo „krátce, intenzívně se dát do boje“, a také ho uvádí jako sportovní publicismus 

s příklady běžec zabojoval a zvítězil; mužstvo v druhém poločase zabojovalo, aniž význam 

vysvětluje. Podle mého názoru v daných kontextech sloveso zabojovat znamená „vynaložit 

větší úsilí a snažit se vyhrát či dobře uspět“.
325

 V Šímově komentáři jsem zaznamenala toto 

sloveso ve větě: „Teď to bude v nohách slovenské biatlonistky, aby zabojovala o 

stupně.“
326

. Spojení zabojovat o stupně bych spíše hodnotila jako nespisovné.  

V již zmíněném závodě s expertkou se mluva komentátora sice rozvolnila, ale 

pouze v tom smyslu, že použil více nespisovných výrazů, v žádném případě nesklouzával 

kompletně do obecné češtiny nebo do nářečí. Použil například místo spojení stupně vítězů 

slangový výraz bedna: „Šance na bednu má Julian Eberhard.“
327

 nebo namísto slova místo 

použil výraz flek: „Na třetím místě dojíždí přeci jen Benedikt Doll, který uhájil třetí 

flek.“
328

. Používání takto výrazně nespisovných výrazů se v žádném jiném 

z analyzovaných komentářů nevyskytlo, proto usuzuji, že za komentátorův projev mohla 

částečně druhá osoba ve studiu, která k nespisovné češtině sama tíhla. 

 

Sportovní termíny 

K v první analýze již zmiňovaným výrazům položka a kalibr, které hojně využívá i 

komentář Eurosportu, se zmíním ještě o jednom zajímavém termínu souvisejícím se 

střelbou. Tím je slovo minela. Zatímco v psané žurnalistice je výraz minela velmi módní, 

v žádném z analyzovaných komentářů České televize se nevyskytl, v komentáři Eurosportu 

pak minimálně: „Nejlépe ve sprintu byla devatenáctá, a to navzdory dvěma minelám na 
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střelnici.“
329

 „Tady za každou minelu přičtete jednu minutu k závodu.“
330

. Minela je 

v mnoha sportovních odvětvích zautomatizovaným publicismem, koneckonců Jiří Kraus se 

jí v časopise Naše řeč věnoval už v roce 1997. Píše zde, že se slovo rychle vžilo zejména 

díky zdánlivé významové průhlednosti, která je založena na chybném úsudku, že slovo je 

odvozeno od slovesa minout a pseudopřípony -ela. Kraus sám jej považuje za analogické 

ke slovu střela.
331

  

5 Srovnání jazykové stránky komentátorů ČT sport a 

Eurosportu  

Závěrečným krokem této práce je srovnání obou provedených analýz a shrnutí 

obou komentářů. Nejdříve bych chtěla potvrdit svou hypotézu, že si oba komentáře budou 

velmi podobné, což z předchozích analýz jednoznačně vyplynulo. Ukázalo se, že 

komentátoři na obou stanicích opravdu používají škálu automatizovaných výrazů, nejen 

termínů a publicismů, nicméně i ustálených metafor, frazémů a s biatlonem spojených 

profesionalismů. Zároveň ale poměrně často hledají nové nebo obměněné formulace, a to 

nejčastěji za použití metaforických jazykových prostředků a nových nebo pozměněných 

frazémů. 

Klíčovým z mého pohledu je fakt, že v České televizi komentuje světový pohár 

v biatlonu až na výjimky celou sezónu jeden muž, zatímco na stanici Eurosport se střídají 

tři komentátoři. Z toho důvodu jsem zaregistrovala častou aktualizační snahu Jiřího 

Rejmana, konkrétně zejména slovesnými metaforami. Obrácenou stranou věci je pak 

tíhnutí komentátora k oblíbeným výrazům, jedním z nich je, jak je vidět v analýze, slovo 

boj, užívané v různých variantách pomalu v každé druhé větě.  

Na druhé straně komentář na Eurosportu působí různorodě právě díky tomu, že 

závody komentují tři lidé. I u každého z nich jsem ale zaznamenala určitou preferenci ve 

volbě jazykových prostředků. Béla En se svým komentářem nejvíce podobá Rejmanovi, 

což si vysvětluji tím, že se na komentátorském stanovišti objevuje nejčastěji, projev Radka 

Barkmana jsem shledala až na občasné použití novinářských klišé velmi neutrální. Třetí 

komentátor Michal Šíma zase tíhne k vytváření a obměně frazémů a snaží se svou volbou 
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jazykových prostředků diváka zaujmout, což se mu povětšinou daří. Ze všech čtyř projevů 

je právě ten jeho podle mě nejvíce nápaditý. 

Kromě Šímových kreativních aktualizací ale musím konstatovat, že komentátor 

České televize Rejman si s formulacemi nejvíce hraje a používá největší škálu synonym 

(jak bylo vidět na příkladu s bezchybnou střelbou), což může být důsledkem jednak toho, 

že komentuje všechny závody, a jednak toho, že se snaží dodržovat Kodex České televize, 

který, jak jsem uvedla dříve, neschvaluje užívání frází a klišé. Kterým se ale ani on vždy 

nevyhnul. 

Dále se ukázalo, že všichni komentáři volili převážně spisovné výrazy a 

z nespisovných výrazů používali automaticky pouze univerbáty, které jsou s biatlonem 

neodmyslitelně spjaté (např. stíhačka, individuál, masák, ležka, stojka) a několik 

profesionalismů spojených se sportovní žurnalistikou (např. zabojovat, docvaknout, 

popasovat se). Další výskyt nespisovných výrazů byl ojedinělý, i když na komerční 

televizní stanici častější, což vidím jako důsledek tlaku České televize jako vysílatele 

veřejné služby na své zaměstnance na jedné straně, na druhé přítomnosti nespisovně 

hovořící expertky u jednoho z analyzovaných závodů Eurosportu. Lze ale konstatovat, že 

všichni analyzovaní komentátoři biatlonu jsou vytrénovaní vzděláním i zaměstnáním, 

k nespisovným výrazům se neuchylují často, a už vůbec jejich projev nespadá do obecné 

češtiny nebo do nářečí. V tomto momentě musím proto nesouhlasit s výrokem Jiřího 

Krause, který jsem použila v teoretické části práce, o tom, že mluvený žurnalistický projev 

obecně tíhne k nespisovnosti.
332

 Z mé analýzy totiž plyne, že tomu tak není, a to je 

sportovní komentář jeden z nejspontánnějších žurnalistických mluvených projevů vůbec. 

Jedním z nejmarkantnějších rozdílů v obou komentářích bylo projevování emocí, a 

v jeho důsledku i využívání citově zabarvených jazykových prostředků. Ani po analýze si 

nejsem úplně jistá, co vzbuzuje tendenci Jiřího Rejmana k fandění a celkově vyšší 

emocionalitě, zda je to práce pro Českou televizi, nebo už dříve zmiňovaný přístup 

k záběrům na české reprezentanty na střelnici nebo alespoň na výsledky jejich střelby a 

obecně vyšší zaměření se na jejich výkony, nebo jen komentátorova nátura. Mám teď na 

mysli spíše zvukovou stránku komentáře a jeho obsah, ze kterého je patrné, že komentátor 

přeje českým závodníkům (výrazy jako doufejme, snad se to podaří, držme palce, to je ale 
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škoda), než časté užívání hyperbol a emočně zabarvených slov a spojení. Protože těch jsem 

paradoxně vypozorovala mnohem více v komentáři na Eurosportu, přitom ale projev jeho 

komentátorů zůstával povětšinou co do hlasitosti a emocí v neutrální rovině. Jsem 

přesvědčená, že na emoce je ve sportovním komentáři místo, ale komentátor by s nimi měl 

nakládat opatrně. Je například samozřejmé, že když český závodník vyhraje, bude se nad 

jeho výkonem komentátor pravděpodobně rozplývat, ale už silně pochybuji o tom, že je 

potřeba oslavovat v komentáři každou bezchybnou střelbu a otevřeně doufat, že náš 

sportovec na trati třeba zrychlí. 

Neanalyzovat, ale komentovat, tak bych uvedla závěrečnou pasáž své komparace. 

Tím mám na mysli to, jaký je celkový dojem z komentářů, jak projev komentátorů působí 

na diváka, což je něco, co z předchozí analýzy nejde úplně vyčíst. Obecně vzato projev 

komentátorů na soukromé stanici působí přirozeněji. Kromě jednoho ze závodů, kde byl 

přítomen expert, není komentátor rozptylován přítomností druhého člověka na stanovišti a 

plně se věnuje závodu. Smysluplnými jednoduchými větami a krátkými souvětími popisuje 

dění na trati a na střelnici a své postřehy sděluje přímo divákovi. Soustředí se na všechny 

závodníky na trati, mírně dává do popředí české a slovenské závodníky. Na druhé straně 

působí komentář Jiřího Rejmana trochu kostrbatě, jak už jsem zmínila v teoretické části 

práce, komentátor používá zdánlivě nekonečná souvětí, mezi jejichž jednotlivými 

pasážemi jsou dlouhé odmlky, které vytvářejí dojem toho, že se Rejman nesoustředí. 

Myslím, že důležitým prvkem, který tvoří tento dojem, je přítomnost experta na 

komentátorském stanovišti. Rejman si je jeho přítomnosti z mého pohledu až moc vědom a 

snaží se analyzovat dění v závodu, přičemž nahrává expertovi častými zmínkami jeho 

jména, které mají utvářet dojem dialogu (např. Co myslíš Romane…, Ivane, to je ale…, 

…jak si to měl ty, když si ještě závodil?). Ovšem experti České televize jsou už tak 

zavedení, že se z nich stávají spíše druzí komentátoři, místo aby do závodu přinášeli své 

zkušenosti. Ty pak uplatňují spíše ve studiu před závodem a po něm. Rozdíl v roli experta 

je zejména patrný při srovnání závodů na ČT sport se závodem, u nějž byla ve vysílání 

Eurosportu přítomna bývalá biatlonistka Barbora Tomešová. Ta z mého pohledu plnila 

skutečnou roli experta, kdy například divákům vysvětlovala různé somatotypy závodníků, 

proč je někdo přirozený běžec, a který závodník zase musí běhat silou a podobně. 

Celkově jsem u obou komentářů našla plusy a minusy, ale znovu musím zmínit, že 

se velmi podobají, nezaznamenala jsem žádnou výraznou skutečnost, která by komentář na 

Eurosportu zásadně odlišovala od toho v České televizi a obráceně.  
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Závěr 

V této práci jsem se zaměřila na jazykovou stránku sportovního komentáře, 

konkrétně biatlonového, a mým cílem bylo popsat, rozebrat a srovnat vybrané jazykové 

prostředky na jediných dvou televizních kanálech, které v našem prostředí biatlon 

pravidelně vysílají. Tuto konkrétní analýzu jsem zvolila nejen kvůli popularitě biatlonu, ale 

také proto, že se charakter tohoto sportu diametrálně odlišuje od charakteru týmových 

sportů, jako jsou hokej a fotbal, u kterých už analýzy jazykových prostředků existují, a 

tudíž mě zajímalo, jak vypadá komentář jiného typu sportu, a také to, zda se od sebe liší 

komentáře na obou stanicích. 

Již během psaní teoretické části, jsem se utvrdila v tom, že po jazykové stránce je 

komentář komplexní systém, který nebude jednoduché podrobně analyzovat. I když jsem 

zkoumala pouze jeho lexikální stránku, analýza komentáře dvou televizních stanic se 

ukázala být nesmírně obsáhlou záležitostí. 

Moje hypotéza se z větší části potvrdila, což přisuzuji zejména důkladnému 

nastudování teorie. Komentáře na obou stanicích si skutečně byly velmi podobné, lišily se 

v jednotlivostech, které byly dány často osobou komentátora. Zároveň se potvrdila zvýšená 

snaha komentátora televize veřejné služby o aktualizaci svých vyjádření a na druhé straně 

tíhnutí k osvědčeným výrazům u komerční soukromé stanice. Překvapivé bylo zjištěné 

velké množství užitých metafor a frazémů, které divák ve sportovním komentáři často 

považuje za samozřejmé a vůbec si je neuvědomuje. Jedním z výsledků, které jsem před 

započetím celé práce nečekala, bylo naprosté minimum užitých nespisovných výrazů 

v obou komentářích, které potvrzuje, že jsou novináři od počátku ke spisovnému projevu 

vedeni a vychováváni, a že jsou zvyklí používat jen určitou škálu ustálených 

profesionalismů. 

Vzhledem k tomu, že jsem neanalyzovala všechny dostupné biatlonové komentáře, 

ale pouze vybraný vzorek, nepovažuji výskyt určitého výrazu na konkrétním kanálu za 

absolutní, jelikož je možné, že podobný nebo stejný výraz použil nebo použije i některý 

z komentátorů druhé stanice. Snažila jsem se především o to, uvést lexikální prostředky 

typické pro komentáře každé stanice a prostředky, které je odlišují, a tím vytvořit ucelený 

pohled na lexikální stránku českého biatlonového komentáře.  
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Summary 

 In this work I focused on the linguistic aspects of a sports commentary, concretely 

biathlon sports commentary. My goal was to describe, analyse and compare the linguistic 

features on the only two television channels, which broadcast the biathlon world cup in the 

Czech Republic. I chose this analysis not only because of the popular sport of biathlon, but 

also because of the character of this sport, which is entirely different from the collective 

sports (e.g. hockey, football, which commentaries were already analysed in some works). 

On this account I was interested in the looks of a different type of sports commentary, 

specifically I was curious about the differences between the commentaries of the two 

channels. 

 Already during writing of the theory, which connected the Czech language theory 

and the theory of sports journalism, I assured myself, that sports commentary is from the 

linguistic point of view a very complex system, which will not be easy to analyse clearly. 

Although I explored only the lexical aspects of it, the analyses showed to be an incredibly 

extensive matter. 

 My hypothesis was mostly confirmed, which I consider to be a result of a thorough 

studying of the theory. The commentaries on both channels were indeed very similar they 

were different in only minor things, which were mostly given by the person responsible. 

On one hand higher effort to actualise his linguistic features was confirmed on the side of 

the commentator of the public television, on the other hand the commentators of the 

commercial television tended to stick with the automatized sayings. Quite surprising was 

that I found a very large number of metaphors and idioms used, these linguistic features 

usually go unnoticed by the viewer because they tend to be matter-of-course. Another 

result that I did not expect to occur before I started writing, was an absolute minimum of 

non-standard formulations in both commentaries. That shows, that journalists really are 

taught and used to speak correctly from the very beginning of their career and that they use 

only a few non-standard automatized words. 

 I did not analyse all the biathlon commentary available, so I tried to avoid absolute 

statements about the linguistic features registered on one of the channels. Instead I tried 

mainly to state the linguistic features specific for each channel´s commentary and features, 

that differ between them and in that way to show a wholesome look on the lexical aspect of 

the Czech biathlon commentary.  
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Přímý přenos závodu mužů s hromadným startem na 15 km z německého Ruhpoldingu. 
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2018/2019 [online]. Eurosport, 24. 1. 2019. 
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švédském Östersundu. MS v biatlonu 2019 Švédsko [online]. Eurosport, 10. 3. 2019. 

Přímý přenos závodu žen na 15 km na světovém šampionátu biatlonistů ve švédském 
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Teze bakalářské práce  

Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK 

Teze BAKALÁŘSKÉ diplomové práce 

TUTO ČÁST VYPLŇUJE STUDENT/KA: 

Příjmení a jméno diplomantky/diplomanta: 

Alexandra Tinková 

Razítko podatelny: 

 

 

 

 

 

 

 

Imatrikulační ročník diplomantky/diplomanta: 

2016 

E-mail diplomantky/diplomanta: 

saska.tinkova@gmail.com 

Studijní obor/forma studia: 

Žurnalistika/prezenční 

Předpokládaný název práce v češtině: 

Komparativní analýza jazykových prostředků komentátorů biatlonu České televize a Eurosportu 

v sezóně 2018/2019 

Předpokládaný název práce v angličtině: 

Comparative analysis of linguistic features used by sport commentators on Czech televison and 

Eurosport during the 2018/2019 season 

Předpokládaný termín dokončení (semestr, akademický rok – vzor: ZS 2012/2013):  

(diplomovou práci je možné odevzdat nejdříve po dvou semestrech od schválení tezí) 

LS 2018/2019 

Základní charakteristika tématu a předpokládaný cíl práce (max. 1000 znaků):  

Jedním za základních požadavků sportovního fanouška je požadavek na kvalitní a přesný živý 

komentář. Právě komentování živých sportovních přenosů klade na žurnalistu nároky na 

pohotovost, erudici v daném sportu, všeobecný přehled a spisovné vyjadřování. Sportovní 

komentátoři pochopitelně využívají vžité termíny a profesionalismy, ale zároveň se snaží své 

projevy aktualizovat novými, neotřelými výrazy a slovními spojeními. Ve své práci bych se chtěla 

zaměřit na jazykové prostředky, které se nejčastěji vyskytují v komentáři živých přenosů 

z biatlonu. Provedu jejich analýzu a dále se budu věnovat porovnání těchto jazykových 

prostředků na kanálu Sport České televize a na české verzi Eurosportu. 

Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou 

charakteristikou jejich obsahu):  



 

 

 

 

I. Úvod 

1. Úvod – vymezení tématu a stanovení hypotéz 

II. Teoretická část 

1. Rozvrstvení češtiny  

1.1 Spisovná (hovorová) čeština, nespisovná čeština – obecná čeština, nářečí, profesní 

mluva, slang 

2. Sportovní žurnalistika – charakteristika novinářského zaměření 

2.1 Komentování živých přenosů v televizi  

2.1.1 Charakteristika mluveného projevu 

2.1.2 Jazyk sportovní žurnalistiky – automatizace, aktualizace, periodicita, publicismy 

3. Biatlon – stručná charakteristika sportu 

III. Praktická část 

5. Analýza zvolených jazykových prostředků ve vybraných přímých přenosech 

biatlonového Světového poháru  

5.1 Jazykové prostředky – nejčastější jazykové prostředky vyskytující se v 

biatlonovém komentáři – prostředky hyperbolické, metaforické, metonymické, frazémy, 

slova slangová, profesionalismy, slova přejatá z angličtiny, prostředky synonymní, 

univerbáty 

5.1 ČT Sport – konkrétní příklady zvolených jazykových prostředků vybrané ze 

sledovaných závodů SP v biatlonu na ČT Sport 

5.2 Eurosport – konkrétní příklady zvolených jazykových prostředků vybrané ze 

sledovaných závodů SP v biatlonu na Eurosportu 

6. Srovnání jazykové stránky komentátorů ČT Sport a Eurosportu 

IV. Závěr 

7. Shrnutí získaných poznatků a jejich porovnání s počátečními hypotézami  

Vymezení zpracovávaného materiálu (např. konkrétní titul periodika a období jeho analýzy):  

Vybrané přímé přenosy biatlonového světového poháru 2018/2019 na ČT Sport a české verzi 

Eurosportu. 

Postup (technika) při zpracování materiálu: 

Nejprve zhlédnu vybrané závody SP v biatlonu v sezóně 2018/2019 na ČT Sport a na Eurosportu. 

Komentář si zaznamenám a vyberu z něj ty jazykové prostředky, které jsem si pro analýzu 



 

 

 

určila. Ty následně zpracuji a vysvětlím. V analýze bych se chtěla zaměřit na to, které 

prostředky jsou nejpoužívanější, proč, a co do komentáře přinášejí. V neposlední řadě se 

pokusím zjistit, zda je určitý jazykový prostředek v dané komunikační situaci vhodný, popřípadě 

proč není. Všechny mnou zvolené jazykové prostředky uvedu na konkrétních příkladech 

komentování biatlonu na ČT Sport a Eurosportu. Nakonec se zaměřím na srovnání jazykových 

prostředků na obou kanálech. Celou praktickou část práce zasadím do teoretického jazykového 

rámce. K tomu použiji odbornou literaturu z oblasti stylistiky českého jazyka a ze sportovní 

žurnalistiky. 

Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a způsobu jeho zpracování; u všech 

titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  

 

HOFFMANNOVÁ, Jana, HOMOLÁČ, Jiří, CHVALOVSKÁ, Eliška, JÍLKOVÁ, Lucie, 

KADERKA, Petr, MAREŠ, Petr a MRÁZKOVÁ, Kamila.  Stylistika mluvené a psané češtiny. 

Praha: Academia, 2016. Lingvistika (Academia). ISBN 978-80-200-2566-1. 

Monografie navazuje na tradice pražské funkční stylistiky a snaží se dosavadní výzkumy stylové 

variantnosti českých textů doplnit a obohatit. Vychází z textů, které do komunikačního procesu 

vstoupily v posledních letech; respektuje kontinuitu stylového vývoje a současně poukazuje na některé 

vývojové tendence. Stylistické dění spojuje s výraznými komunikačními sférami (sféra komunikace 

běžné, institucionální, odborné, učební, mediální, reklamní a literární). 

ČECHOVÁ, Marie. Čeština – řeč a jazyk. 3., rozš. a upr. vyd. Praha: SPN – pedagogické 

nakladatelství, 2011. ISBN 978-80-7235-413-9. 

Publikace není pouze běžnou mluvnicí, její pojetí je širší. Zahrnuje i charakteristiku češtiny, její 

porovnání s jinými jazyky, široce je rozpracovaná problematika slova jako pojmenování i jako 

tvaroslovné jednotky, věty jako základní formy výpovědi. 

MINÁŘOVÁ, Eva. Stylistika pro žurnalisty. Praha: Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. 

ISBN 978-80-247-2979-4. 

Publikace představuje základní studijní materiál vedoucí ke zvládnutí jazykové kultury, stylizace a 

kompozice žurnalistického textu. Čtenáři poznají podstatu a fungování stylové vrstvy výrazových 

prostředků. Knihu ocení také všichni novináři, publicisté a ostatní mediální pracovníci, jimž poskytne 

komplexní přehled o jejich profesní komunikační sféře, včetně připomenutí nejčastějších formulačních 

nedostatků. 

DĚKANOVSKÝ, Jan. Sport, média a mýty: zlatí hoši, královna bílé stopy a další moderní hrdinové. 

Praha: Dokořán, 2008. Bod (Dokořán). ISBN 978-80-7363-131-4.  



 

 

 

Kniha se zabývá fenoménem sportu z diváckého hlediska. V jednotlivých kapitolách se autor pokouší 

definovat místo sportu v kultuře, zkoumá jeho přetváření médii a s využitím konkrétních příkladů 

interpretuje netradičním způsobem některé podoby medializovaného sportu.  

ANDREWS, Phil. Sport journalism: A practical introduction. Londýn: SAGE, 2013. ISBN: 978-

14-4629-487-1. 

Kniha je praktickou příručkou pro sportovního novináře. Pomáhá mu zorientovat se ve věku síťových 

digitálních médií, přičemž postihuje všechny oblasti sportovní žurnalistiky: tištěnou, online, 

audiovizuální žurnalistiku a sportovní žurnalistiku na sociálních sítích. 

Diplomové práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, které byly 

k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých školách za 

posledních pět let) 

ČÁSTKOVÁ, Michaela. Biatlonový slang a jeho využití ve sportovní žurnalistice. Brno, 2017. 

Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce: Mgr. Bc. Pavla Pilchová 

HROMKOVÁ, Kristýna. Komparativní analýza jazykových prostředků moderátorů publicistického 

videokanálu DVTV. Praha, 2017. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky. Vedoucí práce: PhDr. Otakar Šoltys, CSc. 

ŠVEJKOVSKÝ, Jakub. Slovní vycpávky v mluvených projevech na české mediální scéně na 

příkladech redaktorů ČT a ČRo. Praha, 2017. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky. Vedoucí práce: PhDr. Otakar Šoltys, CSc. 

 

Datum / Podpis studenta/ky 

 

                                                                                                              ……………………… 

 

TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA: 

Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:  

      

Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:  

      

Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma odpovídá 

mému oborovému zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK vykonávám.  

 



 

 

 

Souhlasím s tím, že budu vedoucí(m) této práce. 

 

                                                                  

                                                                                                              ……………………… 

Příjmení a jméno pedagožky/pedagoga                               Datum / Podpis pedagožky/pedagoga 

 

TEZE JE NUTNO ODEVZDAT VYTIŠTĚNÉ, PODEPSANÉ A VE DVOU VYHOTOVENÍCH DO TERMÍNU 

UVEDENÉHO V HARMONOGRAMU PŘÍSLUŠNÉHO AKADEMICKÉHO ROKU, A TO PROSTŘEDNICTVÍM 

PODATELNY FSV UK. PŘIJATÉ TEZE JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT V SEKRETARIÁTU PŘÍSLUŠNÉ 

KATEDRY A NECHAT VEVÁZAT DO OBOU VÝTISKU DIPLOMOVÉ PRÁCE. 

 

TEZE SCHVALUJE NA IKSŽ VEDOUCÍ PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY. 

 

 

 


