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Anotace 

Oscara Pistoria si mnoho lidí pamatuje jako handicapovaného sportovce, který dostal 

možnost závodit s nehandicapovanými závodníky. Díky jeho výsledkům, píli a vytrvalosti 

byl člověkem, který se dával ve společnosti za vzor. Jeho úspěšnou sportovní kariéru však 

přerušil případ, který budil emoce jak v zahraničí, tak v České republice. Pistorius zastřelil 

svou přítelkyni Reevu Steenkampovou ve svém domě v jihoafrické Pretorii. Z oslavovaného 

sportovce, jenž byl dáván za příklad ostatním, se ze dne na den stal člověk podezřelý 

z vraždy své partnerky. Pistorius může být nazýván padlým sportovním hrdinou, který zažil 

ve svém životě velké sportovní úspěchy a slávu, ale také vyšetřování policie, soudy a vězení. 

S tím vším byl na něho vyvíjen tlak ze strany médií, která se tématu věnovala. Tato 

diplomová práce má za cíl zmapovat mediální obraz Oscara Pistoria ve vybraných online 

zpravpdajských serverech iSport.cz a iDnes.cz, a odpovědět na otázku, jak se jeho 

reprezentace v médiích postupně měnila průběhu jednotlivých obdobích. Práce by chtěla 

také provést reflexi Pistoriova obrazu poté, co byl odsouzen. Pomocí kvalitativní obsahové 

analýzy budou na konkrétních příkladech vybraných textů interpretovány mýty, rámce a 

prvky celebritizace typické pro reprezentaci slavných osobností. 

 

Annotation 

Many people remember Oscar Pistorius as the handicapped athlete given the 

opportunity to compete with non-handicapped racers. Thanks to his results, diligence and 

perseverance, he a model in society. His successful sports career was interrupted by a case 

that awoke the emotions of both foreign media and the Czech Republic. Pistorius shot his 

girlfriend Reeva Steenkamp in a house in Pretoria, South Africa. From a celebrated athlete 

who served as an example to others, in one day he became a man suspected of murdering his 

partner. Pistorius can be called a fallen sports hero who experienced great sports 

achievements and fame in his life, as well as police, court and prison investigations. With all 

this, pressure was exerted on him by the media that reported on the subject. This thesis 

intends to map the media image of Oscar Pistorius in selected online news servers iSport.cz 

and iDnes.cz, and to answer the question of how his representation in the media gradually 

changed during individual periods. The analysis should also demonstrate how the Pistorius’ 

image changed after being found guilty. Through a qualitative content analysis, selected 

myths, frameworks, elements of celebrities typical of the representation of famous figures, 



 

 

will be interpreted in specific examples of selected texts and, last but not least, elements of 

news bulletin and stereotyping of the disabled.  
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Úvod 

 

Slavný sprinter bez dolních končetin, zlatý medailista nebo šampión s pohnutým 

příběhem. To všechno byl Oscar Pistorius, paralympijská hvězda, která pohasla. Jeho životní 

příběh znají ve zkratce lidé po celém světě. Pravděpodobně ho však znají v jedné ze dvou 

rovin. Někteří si ho vybaví jako tělesně postiženého sportovce, který závodil 

s nehandicapovanými na vrcholných sportovních akcích, včetně mistrovství světa a 

olympiády, a vepsal se tak do dějin. Pro druhé je známý především jako ten, co zastřelil svoji 

přítelkyni. Oba obrazy Pistoria jsou výsledkem jeho reprezentace, která byla médii 

vytvořena a následně předána naší společnosti.  

Tato diplomová práce se zabývá vyobrazením sportovce Oscara Pistoria v online 

sportovních zpravodajských serverech iSport.cz a iDnes.cz v průběhu času. Cílem této práce 

je zjistit, jakým způsobem bylo o Pistoriovi referováno v období jeho zářné sportovní 

kariéry, ale i v čase, kdy mu hrozilo doživotní vězení z úkladné vraždy. Zároveň by práce 

měla stanovit, jestli se jeho mediální obraz proměnil, případně jakým způsobem. V práci 

bylo postupováno podle předem schválené teze, od které se práce nikterak neodklonila.  

První část by měla poskytnout obecný teoretický základ, na kterém posléze bude 

možné stavět prováděnou analýzu. Zpracovává základní teoretická východiska, která jsou 

spojena s problematikou prezentace v médiích, představuje základní terminologii, se kterou 

je argumentováno v analytické části. Prostor je zde věnován detailnějšímu výkladu 

jednotlivých pojmů jako je mýtus, mediální reprezentace, celebritizace, nastolování agendy 

nebo rámcování. Zmíněny jsou i hlavní užívané mýty ve zpravodajství, které budou později 

aplikovány, a přibližuje také pozici sportu a sportovní žurnalistiky v médiích. Teretická část 

byla oproti tezi ještě doplněna o kapitolu nastolování agendy, která úzce souvisí 

s rámcováním. Stejně tak byla přidána i část Sport a společnost, jejímž účelem je předložit 

ucelenou představu toho, jakou roli hraje sport v moderní společnosti. V neposlední řadě 

teoretická část popisuje život a sportovní kariéru Oscara Pistoria, největší úspěchy tohoto 

jihoafrického paralympijského sportovce a jeho cestu, která nebyla mnohdy jednoduchá. 

V rámci této kapitoly se soustředí zejména na úspěšné starty, které Pistoriovi pomohly dostat 

se mezi elitu světové atletiky.  

Text pokračuje metodologií, která představuje návrh výzkumu a metodu, která byla 

pro výzkum zvolena – kvalitativní obsahovou analýzu. V této části práce jsou formulovány 
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základní výzkumné otázky a cíle, vymezena sledovaná období konkrétními daty a 

charakterizovány vybrané online média. 

Třetí, praktickou část, pak tvoří samotná analýza. Ta je rozdělena do předem 

stanovených období a v každém z nich hledá a předkládá prvky mediální prezentace, které 

byly v obsažených textech nalezeny. Praktická část také obsahuje komparaci mediálního 

obrazu obou zvolených portálů, výsledky analýzy a jsou zde zodpovězeny výzkumné otázky, 

které byly stanoveny v metodologické části práce.  

Závěr přináší shrnutí všech částí této práce, včetně interpretace výsledků analýzy, 

upozorňuje na klíčové informace, které práce přinesla a také předkládá návrhy toho, kam by 

se mohl výzkum posunout nebo co by bylo zajímavé hlouběji zkoumat.  
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1. Teoretická část 

1.1. Sport a společnost 

 

Sport hraje poměrně významnou roli při tvorbě společnosti a její identity. Zasahuje 

do mnoha oblastí lidského života a dle Sekota je sport význačným sociálně-kulturním 

fenoménem (2008:9). Podílí se na správném fyzickém i psychickém vývoji člověka, na jeho 

výchově, vzdělání, ale i lidském chování. Přestože sportu bezpochyby nemůžeme upřít velký 

význam v sociálně kulturní rovině, je nutno říci, že sport je spjat i s jinými aspekty naší 

společnosti (Sekot, 2006), například s ekonomikou. Je totiž zároveň i zásadní součástí 

zábavního průmyslu, který generuje velké zisky. Sportovní přenosy a utkání totiž 

každodenně plní obrazovky a dostávají významný prostor v médiích, o sportovních 

událostech a výsledcích jsme informováni denně a některé vybrané sporty můžeme sledovat 

v reálném čase, případně dostaneme informace s malým zpožděním prostřednictvím online 

chatu, jako se tomu děje například u hokejových zápasů či biatlonových závodů. 

V souvislosti se sledováním sportu v televizi se mluví o jeho „nepřímé konzumaci“ (Sekot, 

2006) a Sekot upozorňuje, že právě možnost sledovat sportovní přenos z pohodlí domova 

odvádí člověka od sportovních aktivit. Zároveň se však média soustředí zejména na elitní a 

atraktivnější sporty, které jim zaručí co největší podíl publika, a tím pádem i větší zisk. Právě 

proto v televizi můžeme vidět nejčastěji hokej, fotbal, atletiku, box či lyžování, zatímco jiné 

sporty jsou upozaďovány a je jim věnováno o mnoho méně prostoru. Rostoucí popularita 

sportu u publika jde ruku v ruce s rozmachem masových médií v 19. století a přispěla k tzv. 

sportovní kultuře (Sekot, 2008). Propojení médií a sportu se věnuje David Rowe ve své knize 

Sport, Culture and the Media. Dle něj je vztah obou oblastí dynamický a je výsledkem 

rostoucího kapitalismu, konzumerismu a komodifikace (Rowe, 2004), o které bude řeč 

v kapitole týkající se celebritizace.  

Právě toto stále silnější propojení sportu s ekonomickým sektorem je často hlavním 

terčem kritiky. Britský profesor masové komunikace Raymond Boyle se domnívá, že měnící 

se nároky v žurnalistice ve spojení s narůstající soutěživostí mezi televizí a novými médii 

mají vliv i na sportovní žurnalistiku (Boyle, 2014). Dává tak za pravdu Leonardu 

Koppettovi, který se o posunu v přístupu vyjádřil takto: „Dříve bylo naším úkolem to, 

abychom získali příběh, předali ho jasně a srozumitelně, bez chyb a abychom se soustředili 

na to nejzajímavější. Dnes je vize jiná: vytvořit příběh, být zábavný, i na úkor přesnosti, 
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zaujmout čtenářovu pozornost a co nejrychleji vyšplhat po mediálním žebříčku“ (Koppett, 

2003: 262). 

Sport má však, i přes mnohé kritiky, významnou funkci v naší společnosti. Jeho vliv 

potvrzuje i Aleš Sekot, který ve své knize Sociologie sportu zmiňuje toto: „Sport v kontextu 

vzájemných vztahů a vazeb se světem masových médií v řadě ohledů nahrazuje slábnoucí 

vlivy náboženství, práce a společenství při utváření individuálního a společenského vědomí“ 

(2006). V rámci vyostřování vztahů a světových konfliktů je právě sport brán jako oblast, 

která přináší jakési usmíření a porozumění (Sekot, 2006) a také oblast, která inspiruje lidi po 

celém světě pro přístup fair-play, který je díky sportu známý, a taky pro někdy neuvěřitelné 

příběhy sportovců. Například Oscar Pistorius byl v jednom z vybraných článků označen za 

vlivného sportovce, který dokáže inspirovat ostatní (Messi, Pistorius, Djokovič..., 2012), a 

to právě díky svému příběhu a boji s IAAF ohledně jeho startů na závodech 

nehandicapovaných sportovců. Stejný příběh média přinesla o několik let později, když se 

objevil případ podobný Pistoriovi. Německý skokan do dálky Markus Rehm, který skáče se 

stejnou karbonovou protézou, jakou používal Oscar Pistorius, také usiloval o to, aby mohl 

startovat na olympiádě, ale svou snahu později vzdal. Stejně jako Pistorius narazil u IAAF, 

se kterou nyní spolupracuje na protetických výzkumech (Markus Rehm Meets…, 2016). 

 

1.2. Sportovní kariéra Oscara Pistoria 

 

Jihoafrický atlet se narodil 22. listopadu 1986 v Johannesburgu. Kvůli vrozené vadě 

dolních končetin, které mu musely být amputovány v jedenácti měsících, se téměř od 

narození učil chodit na laminátových protézách. Přestože mnoho lidí by tento handicap 

odradil od jakéhokoliv sportu, Pistorius se už odmala věnoval mnoha sportovním aktivitám. 

Hrál například vodní pólo, kriket, tenis nebo rugby a ve sportu ho podporovali i jeho rodiče. 

K atletice, ve které později velmi vynikal, ho přivedla až nutná rehabilitace po zranění 

kolene z rugby v roce 2003 (Lindstrom, 2019). 

Začínal v rámci školních závodů na stometrové trati, na které se projevila jeho 

rychlost, postupně však přidal i tratě na 200 a 400 metrů. Byl schopný tuto trať zaběhnout 

v lepším čase, než byl tehdejší paralympijský rekord (Oscarpistorius.com, 2010). Vyměnil 

taky laminátové protézy za karbonové, nazývané „cheetahs“. A právě v tomto období se 

vydal cestou profesionálního sportovce. Začal závodit ve třídě T43/44 v dráhových 
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disciplínách, což je kategorie pro tělesně handicapované sportovce, kteří mají amputovanou 

jednu či obě dolní končetiny (Oscarpistorius.com, 2010). 

Jeho prvním velkým startem a úspěchem zároveň, byly paralympijské hry v Aténách 

v roce 2004, kde vyhrál závod na 200 metrů a získal taky bronz na 100metrové trati. 

Nehandicapovaným sportovcům se poprvé postavil o tři roky později v Římě, kde si dokonce 

vylepšil své maximum na trati 400 metrů. Právě tímto úspěchem na sebe upozornil a nechal 

se slyšet, že se bude chtít na olympijských hrách v Pekingu postavit nepostiženým 

sportovcům. Poprvé se jim postavil v červenci roku 2007 Římě v rámci Golden Gala, kde 

startoval na pozvání Mezinárodní atletické federace IAAF (Oscarpistorius.com, 2010).  

 

Oscarpistorius.com/ paralympic.org, 2019 

Na podzim roku 2007 jej Mezinárodní atletická federace IAAF požádala, aby 

podstoupil testy, které by ukázaly, zdali Pistoria jeho protézy nezvýhodňují, což se také 

prokázalo (IAAF.org, 2008), (Oscar Pistorius: Athlete Profile, 2012). Na základě výsledků 

z těchto testů Pistoriovi byla v roce 2008 zakázána účast na soutěžích běžných sportovců. 

Celá věc se však dostala až před Mezinárodní sportovní arbitráž CAS, ke které se Pistorius 

http://paralympic.org/
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odvolal. Ta následně zákaz zrušila, přestože o celé věci se vedla poměrně vzrušená debata 

(IAAF.org, 2008). Nakonec přeci jen v Pekingu na olympijských hrách nestartoval, protože 

se mu nepovedlo splnit kvalifikační limit. Jeho účast na paralympiádě však byla úspěšná. 

Získal tři zlaté medaile na tratích 100 a 200 metrů a zároveň stanovil světový rekord ve své 

třídě T43/T44 (Lindstrom, 2019). 

Vrchol jeho kariéry přišel v letech 2011 a 2012. Nejprve na tratích 100 a 400 metrů 

získal zlato v rámci paralympijského světového poháru a pak přišlo mistrovství světa 

v jihokorejském Tegu. Tehdy se stal prvním handicapovaným sportovcem startujícím na 

mistrovství světa zdravých sportovců a na své trati 400 metrů se probojoval až do semifinále. 

Finále mu bohužel uniklo. Medaili ze světového atletického šampionátu v Koreji však přeci 

jen získal. Jako člen jihokorejské štafety na 4x400 metrů se podílel na postupech z rozběhu 

a semifinále. Do finále však vedení týmu postavilo jeho reprezentačního kolegu Jacoba 

Louise van Zyla. Jihoafrická štafeta ve finále doběhla druhá (Jin-Man, 2011). Během roku 

2012 získal dvě stříbrné medaile na mistrovství Afriky, jednu v individuálním závodě na 400 

metrů, druhou pak ve štafetě na 4x400 metrů. Posledním Pistoriovým úspěchem byl start na 

olympijských hrách v Londýně v roce 2012, kde nastoupil v závodě na 400 m a skončil 

v semifinále. Byl ale součástí štafety na 4x400 metrů, a tak zakusil i atmosféru olympijského 

finále, kde však s týmem na medaili nedosáhl (Oscar Pistorius: Athlete Profile, 2012). 

Jeho sportovní kariéra však předčasně skončila účastí na olympijských hrách 

v Londýně. Do nové sezony už bohužel nenastoupil, protože 14. února roku 2013 zastřelil 

svou přítelkyni Reevu Steenkampovou v domnění, že jde o lupiče v jeho domě. Přestože mu 

později bylo soudem umožněno startovat na sportovních akcích i po sdělení obvinění, 

Pistorius už se k atletice nevrátil.  

1.3. Celebrita a celebritizace 

 

Sport se stal fenoménem, který denně sledují masy lidí a je téměř neoddělitelnou 

součástí dnešního světa a naších životů. Stejně jako jiná odvětví, i sport je v dnešní době 

silně spjat se zábavním průmyslem, což s sebou nese i produkci řady celebrit a mediálně 

známých osobností, se kterými samozřejmě přicházejí sponzoři a velké peníze spojené 

s reklamou. Sport je tak některými nazýván „toy department“ (Boyle, 2004). Toto označení 

v sobě nese jistou sníženou míru respektu vůči celému sportovnímu odvětví. Argumentem 

může být právě jeho rostoucí komercionalizace a orientace na peníze, zmiňovaná Olivierem 
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Driessensem (2010), ale i stále větší produkce pseudo celebrit, které se v médiích často 

objevují jen po velmi omezenou dobu.  

Pro lidi, kteří se něčím proslavili a které veřejnost obecně zná je mnoho rozličných 

pojmenování. Někteří je nazývají celebritami, jiní hvězdami, na místě by snad bylo i 

pojmenování osobnost či hrdina. Přestože se může zdát, že všechna tato označení mohou být 

synonymy, nemusí tomu tak vždy být. Rozlišení těchto pojmů se věnuje například sociolog 

Aleš Sekot. Ten upozorňuje na rozdíl mezi celebritami a sportovními hrdiny, přestože dané 

osobnosti jsou často obojím, a polemizuje, jestli zvyšující se produkce celebrit nesnižuje 

váhu opravdových sportovních hrdinů a jejich heroických výkonů (Sekot, 2008). Sportovní 

hrdinové jsou však časem transformováni ve sportovní celebrity a stávají se tak komerčními 

hvězdami (Sekot, 2008). Americký historik Daniel Boorstin zase definuje celebritu jako 

„osobu, která je známá pro svou popularitu“ (Boorstin, 1987: 67). Podle profesora 

kulturních studií Graema Turnera se člověk stává celebritou v momentě, kdy se média a 

veřejnost začnou více zajímat o jeho soukromí a osobní život, než o jeho veřejné působení 

(Turner, 2004). Tuto definici potvrzuje i to, co se v posledních letech stalo velkým trendem, 

a to je sdílení informací o osobním životě na sociálních sítích, zejména na Instagramu, který 

se v dnešní době ukazuje jako výborný marketingový nástroj (De Veirman, 2017). Ty jsou 

pro samotné celebrity či pseudo celebrity cestou, jak mezi lidmi udržovat povědomí o své 

osobě, a informace, které o sobě sdílí, jsou často přejímány některými, zejména bulvárními 

médii. Osobnosti mají na sociálních sítích (Facebooku, Instagramu apod.) tisíce sledujících, 

kteří se zajímají o jejich osobní život. Velkému množství celebrit dopomohla ke zviditelnění 

se právě nová masová média. 

Boorstin tvrdí, že právě masová média přináší přeměnu hrdiny na celebritu, s čímž 

se ztotožňuje i Jack Lule. I proto moderní společnost dle Lula ztrácí víru v mýtus hrdiny, 

který vždy lidem dodával odvahu a sílu (Lule, 2001). Celebrita je uměle vytvořena a 

zkonzumována publikem, následně je pak odložena, protože je její potenciál vyčerpán 

(Boorstin, 1987), její obsah je de facto zanedlouho vyprázdněn. Důvodem je dle Wennera i 

to, že tyto hvězdy nejsou schopný přinést na trh určitou přidanou hodnotu, která jim zajistí 

silnou pozici (Wenner, 2013). Takovéto celebrity Boorstin označuje za „falešné hrdiny“. 

Těchto případů vidíme v dnešní době spousty. Stačí si vzpomenout na talentové soutěže typu 

Československá Superstar nebo X faktor, které měly několik řad, ale těžko vzpomenout, kdo 

byli její protagonisté. Zábavní průmysl produkuje jednu celebritu za druhou, nejen 
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z talentových soutěží, ale například i soutěží krásy a velkým generátorem je i sociální síť 

Youtube. Za pravdu Boorstinovi dává i Campbell, který dodává, že dnešní média se podílí 

na degradaci a úpadku role hrdiny (Campbell, 1990). A to právě proto, že veřejnost má téměř 

veškeré informace o celebritách k dispozici. Informace jsou snadno dohledatelné na 

internetu a lidé je sami o sobě publikují právě na sociálních sítích. Doba nových médií 

nahrává tomu, že slavní už nejsou tak nedosažitelní jako před lety a lidé je začínají vnímat 

spíše jako někoho, kdo je jim blízký. Tím se však ztrácí dříve vlastní atributy hrdinů jako 

jsou respekt a úcta. Podle Lula k tomu dochází i proto, že se média příliš soustředí na 

negativní zprávy, které samozřejmě budí ve společnosti rozruch (Lule, 2001), nehledě na to, 

že se tento narativ více přesunul do bulvárních médií (Wenner, 2013).  

S rostoucí rolí celebrit ve společnosti a jejich působením se ztotožňuje i Olivier 

Driessens, který se domnívá, že je nutné definovat pojmy celebritizace a celebrifikace, 

spojené s generováním celebrit, právě proto, aby mohly být následně správně užívány. Dle 

Driessense si totiž mnoho akademiků tyto pojmy plete a zaměňuje je. 

Driessens chápe celebrifikaci jako přeměnu obyčejného člověka na celebritu, 

zahrnující proměnu povahy dané osobnosti a její společenské a kulturní zakotvení. Jde však 

o proměnu na individuální úrovni (Driessens, 2010). Celebritizace je naopak spojena 

s přeměnou na úrovni společenské. Podle Driessense jde o jakýsi metaproces, který je 

dlouhodobý a dal by se popsat jako působení dané osobnosti mimo její původní zaměření 

(Driessens, 2010). Konceptu celebrifikace se věnoval také Richard Dyer, který upozornil, že 

s celebrifikací úzce souvisí komodifikace – celebrity jsou jednak pracovní silou, a jednak 

objektem, který práci vytváří. Jsou vytvářeny průmyslem, a zároveň samy nabízí či pomáhají 

prodávat jiné produkty (Dyer, 2004). Jinou definici pak nabízí Rowe, podle něhož je 

komodifikace proces, skrze který lidé a věci nabydou hodnoty, která může být následně 

proměněna na profit (Rowe, 2004). Tento proces se dnes objevuje v mnoha oblastech. 

Komodifikace u sportovních osobností, jako například u Pistoria, je viditelná zejména ve 

spojení s jeho sponzory. Své jméno spojil nejen se sportovním gigantem Nike, ale i s 

výrobcem slunečních brýlí, firmou Oakley, v rámci kampaně Beyond reason nebo s 

francouzským designérem Thierry Muglerem – Pistorius se stal tváří pánského parfému 

s názvem A*Men. Tito sponzoři se od něj však začali distancovat poté, co Pistorius zastřelil 

svou přítelkyni. Jako první pozastavil smlouvu s Pistoriem Nike, který mu dodával speciální 

běžecké podrážky pro protézy. Spojení firmy s atletem, kterému hrozilo obvinění z vraždy, 
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mohlo mít pro formu jednak finanční, ale i společenské následky. Zvlášť když kampaň 

s Pistoriem, který je zakleklý v blocích a následně se rozbíhá, nesla název „I am the bullet 

in the chamber”, česky “Jsem náboj v komoře“. Tento slogan z roku 2011, který měl 

poukazovat na Pistoriovu rychlost, se ze dne na den stal velmi nevhodným a reklama byla 

stažena (Rushton, 2013).  

1.3.1. Padlí sportovní hrdinové 

 

Pistorius však nebyl jediný, s kým se sponzoři rozešli. V podobné situaci se ocitli 

také jiní sportovci. Zejména kvůli jejich dopingu firmy vypověděly smlouvu atletům Justinu 

Gatlinovi a Marion Jonesové, cyklistovi Lanci Amstrongovi, kvůli manželským problémům 

zase golfistovi Tigeru Woodsovi (Riach, 2013). Jak Pistoria, tak i tyto další osobnosti ze 

sportovního prostředí můžeme nazývat padlými sportovními hrdiny. Podle Lawrence 

Wennera (2013) jsou pády sportovních hrdinů všudypřítomným fenoménem dnešní doby. 

A i když víme o tom, že se takové věci můžou stát a taky se stávají, každý nový případ nás 

překvapí a zklame zároveň, a nastane okamžik, kdy se musíme podívat „pravdě do očí“ 

(Rowe, 1997: 204). 

Wenner (2013) se domnívá, že moderní sportovní hrdina leží někde na půli cesty 

mezi fikcí a autentičností a že je jeho vymezení nejasné. Na roli sportu v procesu tvorby 

sportovních hrdinů upozorňuje Drucker, který tvrdí, že „moderní sport vybudoval iluzi o 

tom, že hrdiny generuje profesionální sport, nicméně tito samozvaní sportovní hrdinové jsou 

spíše jen produktem celebrifikace atletů, než tvorbou hrdinů“ (Drucker, 2008: 418). 

Myšlenku toho, že sportovní hrdinové ve skutečnosti nejsou hrdiny, podporuje i Wenner 

(2013), který argumentuje tím, že archetyp hrdiny vznikl, když byl někdo postaven do 

situace, na kterou se nemohl připravit, což u sportovců není reálné.  

1.4. Mediální reprezentace 

 

Média nás každodenně informují o dění kolem nás a v rámci jejich mediálních 

obsahů jsou nám zprostředkovány určité mediální obrazy reality, kterých se zpráva týká. 

Tyto obrazy se pak podílejí na lidském vnímání okolního světa. Médii předložený obraz se 

tedy z velké části účastní na tvorbě našeho smýšlení o dané situace, události či osobě. 

Ve vnímání reality se můžeme vydat dvěma směry. První z nich je reflexivní, někdy 

nazýván destruktivistickým přístupem, vycházející od Stuarta Halla. Ten předpokládá 
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nějakou existující skutečnost věci, osoby či události, jež je médii prezentována s menší či 

větší přesností. Jazyk pak funguje jako zrcadlo odrážející pravý význam skutečnosti. (Hall, 

1997). Tento přístup však neustále naráží na otázku, jak moc je realita zkreslená. Druhým 

přístupem je pak přístup konstruktivistický, který předpokládá, že sociální a mediální reality 

jsou konstruovány. Totiž, že samotné věci nic neznamenají, význam jim dáváme v sociální 

interakci až my, a to v procesu označování (Hall, 1997). Média jsou tedy součástí 

vytvářeného obrazu, ale zároveň se přímo podílejí na jeho tvorbě. Základem sociálně 

konstruktivistického přístupu je teorie sociální konstrukce reality od Petera Bergera 

a Thomase Luckmanna. Jedním ze základních pojmů, se kterými se v této teorii potkáme, je 

pojem reprezentace. Jirák a Kopplová se domnívají, že „za reprezentaci skutečnosti jsou 

považovány všechny mediální produkty, které korespondují s ideologií či mýty zakotvenými 

v dané společnosti. Zároveň reprezentace představuje proces, ve kterém abstraktní pojmy 

získávají konkrétní podobu“ (Jirák, Kopplová, 2015: 271). Mediální obraz (v tomto případě 

obraz Oscara Pistoria) je tedy obrazem reality, který je prezentován v oblasti mediální 

produkce. Zobrazovaná realita je v rámci konstruktivistického přístupu považována za 

sociálně, kulturně nebo historicky podmíněnou společností, ve které je předkládána (Jirák, 

Kopplová, 2015).  

1.5. Mýtus a mytologie  

 

Každodenní zpravodajství je běžnou součástí našich životů. A právě v něm se 

objevuje řada mýtů, které nám pomáhají pochopit realitu kolem nás a lépe jí porozumět. 

Praktická část této práce se existenci mýtů ve vybraných textech věnuje v souvislosti 

s Pistoriem a jeho vyobrazením, proto je třeba v teoretické části toto téma zmínit a představit 

jeho hlavní myšlenky a charakteristiku.  

Mýtus pochází z řeckého mythos a v obecném významu znamená symbolické 

vyprávění, které je předávané (Reifová, 2004). Doktorka Reifová ve svém Slovníku mediální 

komunikace přináší význam mýtu jak od antropologa Clauda Lévi-Strausse v jeho 

strukturalistickém pojetí, ale taky spíše sémiotické pojetí Rolanda Barthese, s jehož definicí 

mýtů budeme pracovat dále. Barthes se domnívá, že mýtus je sdělením či promluvou, která 

může mít jakoukoliv formu. Mytologie je potom studiem určitého typu promluvy (Barthes, 

2004: 111). 

Barthes, který navázal na myšlenky sémiologa Ferdinanda de Saussurea, se mýtům 



 

12 

podrobně věnoval ve svém díle Mytologie, kde se snažil definovat mýtus a jeho pojetí. 

Představil také své trojdimenzionální schéma (viz. Obrázek 1), kde se označující 

a označované spojuje ve výsledný znak, který se stane označujícím druhé úrovně a společně 

s dalším označovaným tvoří mýtus.  

 

Jednoduchou a snadně uchopitelnou definicí mýtu dle Rolanda Barthese může být 

tato: „Mýtus je promluva definovaná svou intencí“ (Barthes, 2004: 122). Existují také různé 

druhy četby mýtu, podle toho, na co soustředíme svoji pozornost (označující prázdné vs. 

označující plné (Barthes, 2004). Jeho myšlenky a celoživotní dílo byly zlomové a staly se 

odrazovým můstkem pro mnoho lingvistů a sociologů, kteří se o Barthesův výklad opírají 

dodnes.  

1.5.1. Mýty ve zpravodajství 

 

Jednou z oblastí, kde jsou mýty hojně využívány, je zpravodajství. Právě této oblasti 

se věnoval americký profesor žurnalistiky a masové komunikace Jack Lule. Ten ve své knize 

Daily News, Eternal Stories definuje hlavní a nejčastěji používané mýty, které můžeme najít 

v každodenních mediálních obsazích. V prvé řadě je třeba si definovat, proč se vůbec mýty 

ve zpravodajství používají.  

Lule mýty připodobňuje k takovým věčným příběhům, které doprovází lidskou 

společnost na tomto světě a jsou součástí lidského bytí (Lule, 2001). Dle Barthese jsou 

záměrně vytvářeny společenstvím (Barthes, 2004). Mýty se k nám dostávají ve formě 

vyprávění a příběhů, které by měly pomoci pochopit sebe samé a svět kolem nás. A to díky 

tomu, že to nejsou příběhy nové, ale mnohdy vyprávěné nebo tradované po staletí, jde o 

jakési archetypální mýty. Ty se vždy ale objeví s malou obměnou. Mění se aktéři příběhu či 

doba, téma nebo událost, ústřední motiv však vždy zůstává stejný a díky tomu jsme schopni 

chápat dění okolo nás. To, co se děje, jsme totiž schopni někam zařadit. Lidskou zálibu 

Barthes, 2004 
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v příbězích a vyprávění potvrzuje i Jan Děkanovský, podle kterého se svět řídí logikou 

příběhů a každý příběh je jen variací toho, který tu už byl před ním (Děkanovský, 2008). 

Jsou to příběhy, které se neustále opakují, a proto jsou veřejně známé, mnohdy přicházejí 

s nějakým morálním poselstvím a hrají důležitou společenskou roli, přestože si dnešní 

moderní společnost myslí, že mýty nepotřebuje (Lule, 2001). Vzhledem k tomu, že sport je 

spojen s velkým množstvím příběhů a emocí, jsou v něm mýty používány velmi často 

(Rowe, 2004). 

Ve zpravodajství se podle Lula objevuje sedm hlavních mýtů, se kterými média 

pracují. Některé z těchto mýtů se objeví i v praktické části této práce. Proto budou níže 

představeny jejich jednotlivé charakteristiky: 

 

1. Oběť (Victim) 

Mýtus oběti přináší příběhy nevinných lidí, jejichž životy byly poznamenány 

neštěstím – nemocí, nehodou, smrtí, zradou či únosem. Může jít o lidi poznamenané 

teroristickými útoky, loupežemi či tragickými nehodami jako jsou například havárie 

letadel. Lule se domnívá, že tento mýtus je extrémně důležitý, protože se pokouší o 

to, aby lidé pochopili, že se na světě dějí i špatné věci jako třeba smrt. „Mýtus oběti 

se snaží vysvětlit život v tváří tvář smrti“ (Lule, 2001: 43). 

 

2. Obětní beránek (Scapegoat) 

Beránek by měl zosobňovat dobro i zlo. Lule ho charakterizuje jako člověka, který 

ignoruje nebo zkouší zpochybnit společenské přesvědčení, který je často obviňován 

a urážen společností. Všeobecným příkladem můžou být političtí aktivisté, lidé 

z náboženské sekty nebo radikálové.  

 

3. Hrdina (Hero) 

Mýtus hrdiny je podle Lula jedním z nejvíce přesvědčivých mýtů, a tak jedním 

z nejdéle přetrvávajících v lidské společnosti. A to možná právě proto, že formuje 

společnost, ale zároveň jí je formován. Vyprávění vycházející z tohoto mýtu dávají 

lidem naději, že i oni mohou uspět, že i oni mohou být oslavováni. Často se opakuje 

stejný typický motiv:  

Člověk pochází z chudých poměrů, ale je něčím výjimečný – v životě hledá svoji 



 

14 

cestu, kterou najde – dosáhne velkého úspěchu – následně se vrací ke svým kořenům.  

Tento mýtus je spojen zejména se sportovci, filmovými hvězdami nebo slavnými 

umělci. 

 

4. Dobrá matka (Good mother) 

Mýtus Dobré matky není spojen pouze s rolí matky, může být použit i na osobu, která 

matkou není. Jde o postavu, která chrání a pečuje o lidi kolem sebe, a za to je mnohdy 

adorována, je ztělesněním dobra i ve špatných časech. Můžou to být obyčejní lidé, 

dobrovolníci, ale někdy i osobnosti z řad politiků a celebrit. 

 

5. Podvodník (Trickster) 

Postava podvodníka je jedna z nejvýraznějších, která nabízí širokou škálu vlastností 

od lstivosti a zákeřnosti, přes brutalitu, agresivitu a animálnost až po hloupost. 

Podvodník je často předmětem posměchu a pohrdání.  

Příkladem můžou být kriminálníci, smolaři či zbohatlíci. 

 

6. Jiný svět (Other world) 

Mýtus Jiného světa prezentuje většinou odlišný způsob života určité skupiny lidí. 

Pracuje na principu toho, že se lidé snaží vymezit vůči těm, kteří nepatří do jejich 

společenské skupiny. Jiný svět nemusí mít vždy konotaci nepřítele, přestože je s ní 

silněji spojen, přináší však vždy kontrast mezi porovnávanými subjekty. 

 

7. Potopa (Flood) 

Tento mýtus je spojen s přírodními vlivy, které způsobují katastrofy. Pracuje na 

principu zkázy lidí přírodními silami, protože lidé sejdou ze správné cesty. Na vině 

je často jejich pýcha a arogance, příroda proto zakročí a ukáže tak lidem svou 

velikost. 

Typickými příklady jsou erupce sopky a zemětřesení, záplavy, sucho, tornáda. 

Pozornost publika stoupá, čím blíže je nebezpečí. 

 

Tato práce je spojena zejména s mýtem hrdiny, a to toho sportovního. Sportovní 

hrdinové jsou dle Boorstina součástí dnešní kultury celebrit (1987), jiní je nazývají „pseudo 
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hrdiny“ (Lule, 2001: 85). Nahrazení hrdinů minulých těmi současnými se snaží osvětlit 

Allen Guttmann, který tvrdí, že dnešní sportovní hrdinové jsou světskou náhražkou těch 

z minulosti, dá se říci posvátných, ke kterým se vzhlíželo (1978). Dle Crepeaua (1981) tito 

hrdinové jsou spíše dodavateli mýtu než samotnými hrdiny. Jsou ztělesněním sportu jako 

společenského mýtu. Každý hrdina má, jako každý běžný člověk, své vlastnosti, které jsou 

zcela obyčejné, a jsme to my, co jim přisuzujeme zvláštní význam. Podobně o něm smýšlí i 

Lule, který tvrdí, že hrdina by měl naplňovat ideály společnosti (2001). Proto je proces 

naplnění mýtu hrdiny obousměrný – veřejnost vybírá hrdinu, zatímco on se snaží naplnit 

naše očekávání a být vybrán (Crepeau, 1981).  

Právě životní příběh Oscara Pistoria nese charakteristiku hrdiny, jak jsme si ji 

představili výše. Jeho handicap a boj s Mezinárodní atletickou federací IAAF o účasti na 

soutěžích s nehandicapovanými sportovci můžeme přirovnat k těžkým začátkům, které se 

objevují ve schématu typickém pro archetypálního hrdinu. A nesporné je také to, že svým 

životem a přístupem mohl mnohé inspirovat k tomu, aby se nevzdávali. Tento mýtus je spjat 

však pouze s tou šťastnější částí jeho života. Následně se však překlopil v padlého 

sportovního hrdinu a pro některé v podvodníka či obětního beránka. Konkrétní zobrazení 

Pistoria v různých časových obdobích bude předmětem výzkumu v praktické části, stejně 

jako třeba framingová analýza.  

 

1.6. Rámcování 

 

Framing neboli rámcování je velmi často používaná metoda při výzkumech 

mediálních obsahů. Pojem rámcování je spojen s druhou polovinou minulého století. Jako 

první jej použil antropolog a psycholog Gregory Bateson. Mnohem více jej však rozvinul 

Ervin Goffman ve svém díle Frame analysis: An essay on the organization of experience 

z roku 1974, a tak je považován za autora této teorie (Němcová Tejkalová, 2012). Na něj 

pak v 90. letech navázal Robert Entman, který svou studii o framingu publikoval i 

v odborném periodiku Journal of Communication.  

Podle Ervinga Goffmana může být rámec „základní struktura sdělení, která 

podvědomě ovlivňuje způsob, jakým ono sdělení vnímáme“ (1974:21). Jednoduše řečeno 

rámce jsou určitým nástrojem pro organizaci našich myšlenek a celkového vnímání reality. 

Přestože Goffman položil základy této teorie, věnoval se framingu na úrovni sociologie.  
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Mediální rámcování přišlo až s Robertem Entmannem. Podle něj rámcování slouží k tomu, 

aby mediované události dodal určitý smysl, a některé z jejich rysů zvýraznil a jiné potlačil. 

Tato definice koresponduje s obecnou metaforou a pochopením rámce jako věci, co 

zachycuje něco, co je uvnitř, a něco naopak vytlačuje ven. 

S rámci se můžeme potkat nejen v mediovaných textech, ale taky všeobecně v určité 

kultuře a společnosti, ve které texty vznikají a jsou interpretovány. Nedílnou součástí 

komunikace jsou proto rámce na úrovni zprostředkovatele sdělení a jeho příjemce (Entmann, 

1993). S teorií rámcování podle Entmanna se jednoznačně pojí selekce a významnost. Právě 

s těmito dvěma vlastnostmi se v procesu rámcování pracuje. Ve sdělení jsou zvýrazněny 

rysy, které se shodují s tím, jak je na celou situaci nahlíženo. To lze provést opakováním, 

umístěním v textu či spojením s kulturně známými symboly nebo osobnostmi. Rámec by 

měl potom definovat problém, najít jeho příčinu, stejně tak by měl obsahovat morální 

hodnocení, a nakonec by měl navrhnout jeho řešení (Entmann, 1993). 

Dle Němcové Tejkalové rámce znázorňují určitou hranici mezi tím, co je ještě 

únosné v rámci společenských normativů nebo určité skupiny, a co je už je za jejich hranou. 

Porušení rámce pak s sebou přináší pro toho, kdo rámce porušil, jistou nervozitu a 

diskomfort. (Němcová Tejkalová, 2012). V případě Oscara Pistoria byla za hranicí 

společenského chování střelba na přítelkyni. Poté se strhla mediální smršť a přišly soudní 

procesy, které byly pro Pistoria právě tou negativní zkušeností, o které se Alice Němcová 

Tejkalová (2012) zmiňuje. Framing v médiích souvisí i s teorií Stuarta Halla o kódování a 

dekódování sdělení. Ne vždy jsou totiž rámce zprostředkovatele a příjemce stejné, a proto i 

to, co se komunikátor může snažit zvýraznit, nemusí příjemce pochopit stejně. Může tedy 

dojít k odlišné interpretaci předávaného sdělení – to Hall nazývá opozičním čtením (Hall, 

1996). 

V rámci analýzy budeme rozlišovat několik rámců. S první použitou typologií přišel 

Shanto Iyengar, který rozdělil rámce na tematické a epizodické a toto rozdělení postavil na 

způsobu, jak jsou prezentovány (Iyengar 1991). Zatímco tematické rámcování je více 

obecnější a umožňuje příjemcům hlubší poznání věci i s jejím kontextem, rámce epizodické 

se soustředí na zobrazení problému na konkrétní situaci či příběhu. V analytické části 

diplomové práce můžeme najít například tematický rámec, který reflektuje problém držení 

zbraní v Jihoafrické republice ve spojitosti s Pistoriovým případem nebo epizodický rámec 

života handicapovaného sportovce právě na příkladu Pistoria. Iyengar se domnívá, že 
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problémy, které jsou prezentovány na konkrétních osobách a příbězích, jsou pro příjemce 

lépe srozumitelné. (Iyengar 1991) Druhým typem rámců, které budou v analýze aplikovány, 

jsou rámce obecné a specifické (de Vreese, 2005). Jak už vyplývá z jejich názvů, specifické 

rámce svou pozornost soustředí na konkrétní situaci či problém, a tak nejsou obecně 

použitelné, což je výhoda rámců obecných. Ty však mají velmi často menší efekt, právě z 

toho důvodu, že jsou příliš široké a aplikovatelné v širší míře (de Vreese, 2005).  

Přestože je framingová analýza běžným nástrojem mediálních výzkumů, nemá však 

jednotný koncept, což je častým terčem kritiky ze strany samotných teoretiků. Semetko 

a Valkenburg o tomto problému uvádí, že „zde chybí jednotná definice rámování i 

mediálních rámců,“ (Semetko, Valkenburg, 2000: 94), a sám Robert Etmann vyzývá 

akademiky, aby se snažili o sjednocení náhledů na danou problematiku a vytvoření 

uceleného paradigmatu (Entmann, 1993: 51). 

1.7. Nastolování agendy 

 

Rámcování je také úzce spjato s nastolováním agendy v médiích (agenda settings) 

a podle Maxwella McCombse je framing součástí druhého stupně tohoto procesu. Považuje 

jej za tu část nastolování agendy, která přináší kontext (McCombs, 2009). Teorie agenda 

settings přichází s hypotézou, že to, jak je daná záležitost prezentována médii, výrazným 

způsobem ovlivňuje veřejné mínění a diskurz dané věci.  

Za zakladatele této teorie je považován Walter Lippmann, který se zabýval se vlivem 

mediálních obsahů na formování veřejného mínění. V roce 1922 přišel ve svém díle  Public 

Opinion jako první s názorem, že je veřejné mínění ovlivňováno médii. Lippmann uvádí, že 

veřejné mínění je odrazem pseudo-prostředí, které média vytvářejí okolo nás, nereaguje tak 

na realitu světa (Lippmann, 1922). K teorii nastolování agendy přispěli ale i další 

výzkumníci. Jedním z nich byl Robert Ezra Park, který se sice nevěnoval primárně výzkumu 

médií, ale spíše sociologickým otázkám. Park se v rámci svého výzkumu soustředil na 

selekci zpráv, na to, čemu se později začalo říkat gatekeeping. Bernard Cohen se zase 

domníval, že síla médií není v tom, že by byla schopná lidi přesvědčit o tom, co si mají 

myslet. Tvrdí však, že jejich potenciál je právě v tom, že „dokážou neuvěřitelně zdařile svým 

čtenářům nabídnout, o čem by měli přemýšlet“ (Cohen, 1965: 13).  

Lippmann, Park ani Cohen však nepracovali s pojmenováním nastolování agendy 

nebo agenda settings. Ten se prvně objevil v rámci studie Chapel Hill od Maxwella 
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McCombse a Donalda Shawa, která potvrzovala Lippmannovy myšlenky. Jejich studie se 

dá považovat za přelomovou právě proto, že potvrdila hypotézu, kterou před nimi Lippmann 

formuloval před více než 40 lety a přinesla také název teorie, který se rozšířil a je obecně 

užíván dodnes. 

Chapel Hill Study mapovala hlavní volební témata a jejich zobrazení v médiích 

během prezidentských voleb v USA v roce 1968 (McCombs, 2009). Studie se snažila 

dokázat, že „masová média nastolují agendu témat politické kampaně, protože ovlivňují, jak 

voliči vnímají významnost témat“ (McCombs, 2009: 29). Tento předpoklad pak testovali na 

nerozhodnutých voličích. Požádali je, aby označili 5 podle nich nejdůležitější témat. Jejich 

výběr se pak téměř shodoval s výběrem témat ve zprávách, a to i v pořadí dle důležitosti 

(McCombs, 2009: 31). Závěry Chapel Hill pak ověřila ještě Charlotte Study z roku 1972, 

která se opět soustředila na témata prezidentské kampaně. Ale právě Chapel Hill nastartovala 

rozsáhlé výzkumy na toto téma.  

Jednotlivým typům agendy se věnovali James Dearing a Everett Rogers, podle 

kterých jsou tři základní typy: agenda veřejná, agenda mediální a politická agenda. Výzkum 

této práce se bude soustředit na agendu médií. Analýza bude mapovat, jaká témata se 

v souvislosti s Pistoriem objevovala v médiích nejčastěji, případně jaké vlastnosti mu byly 

přisuzovány.  
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2. Metodologická část 

2.1. Kvalitativní obsahová analýza 

 

V sociálně-vědních výzkumech mohou být určená témata zkoumána dvěma 

základními formami – kvantitativní či kvalitativní analýzou. Tato diplomová práce se bude 

soustředit na kvalitativní analýzu, která bude aplikována na následný výzkum.  

Tato část slouží zejména k představení návrhu výzkumu. Vysvětluje základní rysy 

kvalitativní formy výzkumu, její specifika a benefity, který výběr této metody přinesl. Dále 

by měla obsahovat vymezení zkoumaného vzorku a v tomto případě přesně datované období, 

v rámci kterého jsou vzorky vybírány. Následně jsou pak definovány výzkumné otázky, jež 

se bude snažit zodpovědět prováděná analýza.  

Kvalitativní přístup je vysoce subjektivní způsob pro analýzu dat a je pro něj typická 

absence čísel, o které mluví Strauss a Corbinová. Podle nich může být kvalitativním 

výzkumem každý, k jehož výsledkům nedojdeme skrze statistické metody (Strauss, Corbin, 

1999). Narozdíl od kvantitativního výzkumu se kvalitativní forma zaměřuje na porozumění 

a interpretaci dat. Protože se nemůže opřít o vysokou míru reliability, která mu není vlastní, 

musí být kvalitativní výzkum silný ve své argumentaci (Trampota, Vojtěchovská, 2010). Co 

se týče výzkumných otázek, v rámci tohoto přístupu k výzkumu se můžeme setkat spíše 

s otázkami, které se ptají na způsob a argumentaci. Umožňují tak získat velmi detailní 

informace k danému tématu a pomáhají nám pochopit problém a jeho příčiny. Kvalitativní 

výzkum je indukčního charakteru, což může mít za následek proměnu výzkumných otázek 

nebo generaci hypotéz už během rozběhlého výzkumu (Hendl, 2016).  

Avšak právě pro jeho subjektivitu a nízkou míru zobecnění je některými považován 

za doplněk kvantitativního výzkumu (Hendl, 2016). Zobecnitelnost závěrů u kvantitativního 

výzkumu zajišťuje metoda náhodného výběru, která se však u kvalitativního výzkumu 

neaplikuje. Přestože je míra standardizace kvalitativního výzkumu poměrně nízká, můžeme 

se vždy spolehnout na jeho vysokou validitu, což je jednou z jeho hlavních deviz. Validita 

tohoto přístupu je určena zohledněním specifického kontextu a konkrétních podmínek 

(Hendl, 2016). Výzkumník se v tomto případě snaží interpretovat data s ohledem na kulturní 

historický či společenský kontext (Trampota, Vojtěchovská, 2010). Objevují se také názory, 

že se výsledky obou přístupů vzájemně doplňují (Glaser, Strauss, 1967), a proto se někteří 

z výzkumníků vydávají cestou smíšeného výzkumu, tedy kombinací kvantitativního 
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a kvalitativního přístupu, aby využili výhody obou.  

Jako metoda pro tuto diplomovou práci poslouží kvalitativní obsahová analýza, která 

je jednou z nejčastěji používaných metod pro analýzu mediálních obsahů a je dobrým 

nástrojem, jak sledovat prvky celebritizace, rámce a mýty, které byly použity ve 

zpravodajských příspěvcích. Poskytne nám komplexní obraz o vývoji referování o Oscaru 

Pistoriovi v jednotlivých, níže přesně definovaných, obdobích. Pomůže nám zohlednit také 

kontext a souvislosti celého případu.  

 

2.2. Výzkumné otázky a výběr vzorku  

Výzkumné otázky jsou nedílnou součástí každého výzkumu. V rámci tohoto výzkumu byly 

formulovány čtyři výzkumné otázky: 

 

Výzkumná otázka č. 1: Jaký byl mediální obraz v době největší slávy? (dále jen VO1) 

Výzkumná otázka č. 2: Jaký byl mediální obraz po zveřejnění obvinění? (dále jen VO2) 

Výzkumná otázka č. 3: V čem se mediální obrazy proměnily? (dále jen VO3) 

Výzkumná otázka č. 4: Vylepšil se jeho mediální obraz s odstupem času od odsouzení? 

(dále jen VO4) 

 

Sedláková mluví o tom, že ať je výzkum jakýkoliv, žádný z výzkumníků se 

v přípravné fázi výzkumu nevyhne několika úkonům. Domnívá se, že každý musí 

zodpovědět zásadní otázky: jaký bude zkoumat obsah, v jakých médiích, za jaké časové 

období a na jakých výzkumných jednotkách (Sedláková, 2014: 309), celý proces pak nazývá 

operacionalizací. A právě ta bude obsahem další kapitoly.  

 

Na konci výzkumu by práce měla mít dostatek informací a dat k tomu, aby popsala, 

jak se průběžně měnil mediální obraz Oscara Pistoria v čase. V rámci výzkumných otázek 

jsme se soustředili na jednotlivé životní milníky ve sportovním i osobním životě Pistoria 
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(počátek jeho paralympijských úspěchů, období životní formy, střelba 14. února 2013, 

následné obvinění a jeho pobyt ve vězení). Pro všechny čtyři výzkumné otázky byla 

navrhnuta a následně jasně stanovena časová období, která by měla kopírovat postupný sled 

událostí. Časová období byla definována takto:  

 

OBDOBÍ I:  2. září 2008 – 24. září 2008 

 

Během září roku 2008 se Pistoriovi povedlo získat tři zlaté medaile na 

paralympijských hrách v Pekingu na tratích 100, 200 a 400 metrů. Současně také stanovil 

světový rekord v kategorii T43/T44. Už v tomto období se objevují v zahraničních médiích 

první zprávy o tom, že chce jihoafrický atlet závodit s nehandicapovanými sportovci, 

například na olympijských hrách v Londýně. V této době o něm vybraná média isport.cz 

a idnes.cz neinformují, v databázi Newton nebyl v rámci těchto serverů nalezen ani jeden 

článek, který by informoval o Pistoriovi, jeho úspěších a ambicích. Jiná média však 

o Pistoriovi referovala. Zmínku o handicapovaném sportovci v tomto období můžeme najít 

v online médiích, a to na stránkách Tyden.cz, Sport.cz, Aktualne.cz, na webu 

Hospodářských novin IHNED.cz nebo na Reflex.cz.  

 

OBDOBÍ II:  20. srpna 2011 – 27. července 2012 

 

Toto období můžeme označit jako vrchol kariéry Oscara Pistoria. Ten se tehdy se 

stal prvním handicapovaným sportovcem, který startoval na mistrovství světa 

nehandicapovaných. Na světovém šampionátu v Tegu se probojoval až do semifinále běhu 

na 400 metrů. Životní sen o olympijských hrách si splnil o rok později, když startoval na 

olympijských hrách v Londýně v roce 2012, kde nastoupil v závodě na 400 metrů a byl také 

součástí jihoafrické štafety na 4x400 metrů, se kterou se probojoval až do finále. Jak již bylo 

zmíněno v kapitole o profesní dráze Oscara Pistoria, ohledně jeho protéz se vedlo mnoho 

debat. Musel podstoupit testy, aby prokázal, že mu jeho karbonové protézy žádnou výhodu 

nedávají. Mezinárodní atletická federace, která měla rozhodnout, zda Pistorius dostane 

možnost závodit s nehandicapovanými sportovci, své konečné rozhodnutí opřela o 

nezávislou studii, kterou provedl prof. Peter Brüggemann v Kolíně nad Rýnem a na kterou 
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vynaložila své finanční prostředky. Závěry biochemické analýzy byly takové, že Pistorius 

vynakládá během svého sprintu o čtvrtinu méně energie než běžní sportovci. Výsledky 

ukázaly, že protéza umožňuje třikrát vyšší sílu v odraze, než je schopen vyvinout lidský 

kotník, mechanická výhoda protézy oproti běžnému kotníku je více než třicet procent 

(IAAF.com, 2008). Brüggemann zkrátka dokázal, že člověk s protetikou dokáže vyvinout 

stejnou rychlost, ale potřebuje pro to méně energie. O této studii informoval web 

Mezinárodní atletické federace IAAF na začátku na podzim roku 2007 a v lednu roku 2008 

pak interpretoval její závěry. Pistorius se však odvolal k Mezinárodní sportovní arbitráži, 

která v květnu téhož roku potvrdila, že jihoafrický paralympijský sportovec má právo 

závodit, a to z toho důvodu, že v současné době není známo o tomto problému tolik, aby 

bylo možné dokázat, že Pistoriovi jeho protézy poskytují výhodu (IAAF.org, 2008), a tím se 

celá záležitost uzavřela. Později se však tomuto problému věnovalo několik dalších 

vědeckých projektů. Například britský deník The Guardian o rok později vydal článek 

shrnující výsledky výzkumu prováděné na univerzitě v Massachusetts, které konstatovaly, 

že je zde pouze rozdíl ve způsobu běhu, ale protézy sportovci žádnou neférovou výhodu 

nedávají (Jha, 2009). 

 

OBDOBÍ III:  14. února 2013 – 31. července 2016 

 

Právě v tomto časovém úseku se Oscaru Pistoriovi vybraná média věnovala nejvíce. 

Od 14. února roku 2013 se Pistorius stal na dlouhou dobu objektem zájmu mnoha médií, 

když dle oficiálních informací zastřelil svoji přítelkyni Reevu Steenkampovou v jeho domě 

v Silver Wood Estate v jihoafrické Pretorii. Případu se věnovala jak celosvětová, tak česká 

média, a vzhledem k několika přelíčením se soudní proces, a tím i informování o celé kauze, 

značně protáhlo. V prvních dnech média zprostředkovávala informace od domnělých svědků 

i policie. Mediální obraz Oscara Pistoria byl vytvářen postupně a průběžně se měnil tak, jak 

byly některé informace potvrzovány či vyvraceny. Vyšetřovatelé totiž pracovali s několika 

verzemi tohoto případu.  

Vybraná média isport.cz a idnes.cz se v té době nevěnovala pouze vyšetřování 

případu, ale také jeho předchozím úspěchům a tomu, jak celý incident poznamená jeho 

kariéru. Mezi zveřejněnými články vybraných serverů se objevilo také několik textů, které 
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rozebíraly širší kontext případu, nejen podstatu Pistoriova činu. V těchto případech šlo 

například o diskuzi o držení zbraní v Jihoafrické republice, nebo krátký soupis jiných 

sportovců, kteří se zapletli do vražd. 

V prvním rozhodnutí soudu v říjnu roku 2014 byl Oscar Pistorius shledán vinným, ale pouze 

ze zabití z nedbalosti. Soud mu vyměřil pětiletý trest, ale po roce byl propuštěn ze státní 

věznice do domácího vězení. Prokuratura však po verdiktu soudu ihned podala odvolání. 

Pistoriův případ byl následně v roce 2015 překvalifikován na vraždu a zvýšil trestní sazbu 

na šest let ve vězení. Původní odhady, že bude Pistorius v roce 2019 podmínečně propuštěn, 

byly tedy mylné.  

 

OBDOBÍ IV:  1. srpna 2016 – 31. prosince 2018 

 

Žalobcům se však výše trestní sazby za vraždu nezdála a označili ji za nepřiměřený 

trest, protože obvyklým trestem v Jihoafrické republice je patnáct let. V listopadu 2017 byl 

pak Pistorius nově odsouzen za vraždu, tentokrát mu Nejvyšší odvolací soud stanovil výkon 

trestu na 13 let a 5 měsíců. Tato doba však zahrnuje i čas, který Pistorius už ve vězení strávil. 

Svůj trest si nyní odpykává ve věznici v Atteridgeville, v západní části Pretorie. Nepobývá 

však v běžných prostorách věznice s ostatními vězni, ale je pro něj vyhrazena samotka 

v nemocničním křídle tohoto nápravného zařízení. V dubnu roku 2018 bylo soudem 

zamítnuto poslední Pistoriovo odvolání, které mohl v této věci podat. Jihoafrický 

handicapovaný atlet tak vyčerpal veškeré možnosti na obnovení svého procesu a ve vězení 

stráví mnohem delší dobu. Poté co byl Pistoriovi trest navýšen, se začalo spekulovat, kdy se 

dostane opět na svobodu. Přestože by měl totiž podle rozsudku zůstat ve vězení až do roku 

2027, mnozí se shodují, že bude podmínečně propuštěn mnohem dříve, zřejmě v roce 2023 

(Grierson, 2017). 

2.3. Vymezení zkoumaných mediálních textů 

 

Vybraný vzorek u kvalitativního výzkumu je, na rozdíl od vzorku kvantitativního 

výzkumu, vybrán účelově, i přesto by však měl být diverzifikován. Mediální obraz Oscara 

Pistoria jsem se proto rozhodla, pro sledovaná čtyři období charakterizovaná výše, sledovat 

ve dvou sportovních online serverech fungujících na české mediální scéně.  
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Prvním z nich je webový zpravodajský server iSport.cz, který je online verzí 

celostátního tištěného deníku Sport. Obě verze spadají pod mediální dům Czech News 

Center (CNC), kterou vlastní podnikatelé Daniel Křetínský a Patrik Tkáč.  

Jako druhý byl vybrán zpravodajský portál iDnes.cz, konkrétně sportovní rubrika 

sport.idnes.cz. iDnes.cz patří do portfolia mediálního domu Mafra, vlastněného Andrejem 

Babišem. Online iDnes.cz je verzí tištěné Mladé fronty DNES.  

V případě tištěných deníků by práce brala v potaz jejich čtenost. Co se týče jejich 

online verzí, jsou relevantními informacemi data o návštěvnosti. Tyto dva portály byly 

vybrány právě z toho důvodu, že jsou srovnatelné, co do počtu návštěvnosti jejich webových 

stránek a počtu reálných uživatelů. Informace pro jejich komparaci byly zjištěny ze statistiky 

projektu Netmonitor společnosti Gemius, který monitoruje internetové prostředí v České 

republice, včetně návštěvnosti stránek. Projekt Netmonitor zaštiťuje Sdružení pro 

internetový rozvoj SPIR. Během jednoho dne web isport.cz navštíví průměrně přes 83 000 

návštěvníků, statistika zde uvádí kolem 62 000 reálných uživatelů (údaje za den, přístupy 

odkudkoliv, ze všech zařízení – PC, mobil, tablet). Čísla sportovní rubriky na idnes.cz jsou 

sice vyšší, dle Netmonitoru je to přes 126 000 návštěvníků a kolem 124 000 reálných 

uživatelů, přesto je s isport.cz lépe srovnatelný než například web Sport.cz. Jeho údaje 

ukazují více než 1 821 000 návštěv a na 837 000 reálných uživatelů. Oba servery nevystupují 

samy za sebe, ale jsou vždy součástí většího mediálního subjektu. iSport.cz je spojen 

s platformou Blesk.cz a některé z jeho mediálních obsahů jsou přejímány právě do Blesku, 

má však vlastní stránky. V případě idnes.cz je sportovní rubrika založena přímo na portálu 

idnes.cz.  

Pro selekci všech článků o Pistoriovi ve vybraných časových obdobích byl použita 

databáze Newton Media – online archiv mediálních zpráv v České republice, který archivuje 

příspěvky v jejich plném znění až od roku 1966 (Newtonmedia.cz, 2019). Vyhledávač 

MediaSearch filtruje obsah z celostátních, ale i regionálních periodik, odborných 

i společenských časopisů, internetových webů. Také nabízí přepisy televizního a radiového 

zpravodajství a publicistiky (Newtonmedia.cz, 2019). 

Pomocí databáze byly vyfiltrovány všechny články zmiňující Pistoriovo jméno, které 

výše zmíněné servery vydaly. Filtrace proběhla na základě klíčových slov *Oscar Pistorius 

a celkově tak databáze Newton vyhledala 159 článků napříč všemi čtyřmi obdobími: 2. – 24. 

září 2008, 20. srpna 2011 – 27. července 2012, 14. února 2013 – 31. července 2016 a 1. srpna 



 

25 

2016 – 31. prosince 2018. Tato období byla zvolena účelně, tak aby poskytla dostatečný 

počet textů pro analýzu a závěry z ní vycházející, ale zároveň aby nepřekročila únosnou mez. 

Určité časové úseky nám umožní pozorovat, jakým způsobem bylo o Pistoriovi referováno, 

protože cílem práce je zmapovat to, jaký byl jeho mediální obraz v každém z uvedených 

období, jak se proměnil v průběhu času a jak moc byl poznamenám jeho činem. Dvanáct 

článků bylo vyřazeno, protože buď se nevztahovaly k tématu a zmiňovaly jen Pistoriovo 

jméno bez jakýchkoliv dalších informací, nebo se objevovaly stejné texty vícekrát. Jednalo 

se aktualizovaná znění. Proto tyto články nebyly předmětem analýzy.  
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3. Praktická část 

3.1. Struktura analýzy 

 

Cílem analýzy je popsat mediální obraz Oscara Pistoria během čtyř období, srovnat, 

v čem se jeho mediální prezentace proměnila, a také zjistit, jakou roli v jeho mediální 

reprezentaci hrál časový aspekt. V této části budou aplikovány dílčí poznatky, které byly 

dříve představeny v teoretickém základu.  

Tato praktická část práce bude pro přehlednost členěna do oddílů podle časových 

období, která shrnuje tabulka níže: 

 

Období články na iSport.cz články na iDnes.cz 

2. září – 24. září 2009 0 0 

20. srpna 2011 – 27. července 2012 8 20 

14. února 2013 – 31. července 2016 91 14 

1. srpna 2016 – 31. prosince 2018 13 1 

 

Jednotlivé její části budou obsahovat citace online článků z obou vybraných portálů, 

na kterých bude doložen výskyt nejrůznější prvků, které jsou typicky užívány v mediální 

reprezentaci. Závěrem této analýzy pak budou srovnány mediální obrazy obou 

zpravodajských serverů, shrnuty výsledky výzkumu a zodpovězeny výzkumné otázky. 

3.2. Období I: Upozadění handicapovaných sportovců 

 

V období září roku 2008 nebyly v rámci zpravodajství iSport.cz a iDnes.cz nalezeny 

žádné články, které by se Pistoriovi věnovaly. Absence článků o Pistoriovi ve vybraných 

denících však neznamená, že by se v tomto období o handicapovaném sportovci nepsalo 

vůbec. Po zjištění, že servery iSport.cz a iDnes.cz se toto téma nezpracovaly, byl filtr 

databáze Newton Media Search rozšířen o všechna media, která na českém trhu působí. Díky 

širšímu portfoliu médií bylo naopak zjištěno, že vyšlo deset článků, které o Pistoriovi 

referovaly. Zmínku o něm lze najít spíše v online médiích, a to na stránkách serverů Sport.cz, 

Aktuálně.cz, na zpravodajském webu Hospodářských novin iHNed.cz. Věnují se téměř 
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výhradně aktuálnímu sportovnímu dění. V té době se totiž Pistorius účastnil 

paralympijských her v Pekingu, kde získal hned tři zlaté medaile. To jen potvrzuje 

předpoklad, že se média o Pistoria zajímala již v roce 2008.  

Nejčastějším zpracovávaným tématem byly jeho sportovní výsledky, ale taky jeho absence 

na olympijských hrách, kterou zapříčinily problémy s mezinárodní atletickou federací IAAF, 

mezinárodní institucí řídící světovou atletiku. Už tehdy web Aktualne.cz narážel na spory 

Pistoria s mezinárodní atletickou federací, ohledně jeho startů mezi nehandicapovanými 

sportovci.  

Nabízí se otázka, zdali nejsou výkony handicapovaných sportovců více upozaděny než 

výsledky nepostižených. Naznačovaly by to některé výzkumy, které se zabývají například 

komparací mediálního pokrytí olympijských a paralympijských her, sportovních akcí 

handicapovaných a jejich aktérů (Hýř 2016; Němcová Tejkalová, 2012). Zajímavým 

tématem je však hledání důvodu pro takové rozdíly.  

Určitým základem pro odpověď na otázku proč může být právě zjištění doktorky 

Němcové Tejkalové, která provedla výzkum mediálního rámcování a stereotypizace 

handicapovaných sportovců v rozmezí let 1948 až 2008. Němcová Tejkalová v kapitole, 

která se věnuje mediálnímu obrazu handicapovaných během letních paralympiády 

v Barceloně v roce 1992, uvádí: „Jak je zřejmé z předchozích stran, čelili sportovní novináři v 

roce 1992 určitému tlaku dominantního společenského diskurzu, který zařazoval handicapované 

sportovce zároveň na druhé místo za jejich nepostižené kolegy a zároveň v sobě nesl z pohledu 

žurnalistů určitou vinu za situaci, ve které se postižení lidé nacházeli.“ (2012: 96.) Toto tvrzení 

se vztahuje pouze na reprezentaci českých paralympioniků. Přesto je možné se domnívat, že roli 

v mediálním pokrytí Pistoria během prvního období tedy mohlo hrát jednak to, že byl 

handicapovaným sportovcem, ale i to, že Pistorius přeci jen nebyl českým sportovcem, ale byl 

reprezentantem Jihoafrické republiky, proto se na něho média nesoustředila tak, jak by se 

soustředila na některého z českých sportovců. 

Mediálnímu obrazu postižených sportovců se věnovala i studentka Simona Jelénková 

z olomoucké Univerzity Palackého. V rámci analýzy její závěrečné práce se zaměřila na 

prostor, který dostávají postižení sportovci v médiích ve srovnání s těmi nepostiženými, a došla 

z výsledkům, že jsou handicapovaní v médiích značně opomíjeni (Jelénková, 2001). I závěry její 

práce tak ukazují na to, že je mediální pozornost zaměřena zejména na nehandicapované 

sportovce. Komunita handicapovaných je jednou ze skupin, která ve společnosti podléhá určitým 
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stereotypům. Mediálnímu vyobrazení handicapovaných se mimo jiné věnuje i profesor Lester. 

Ten se domnívá, že jedním z používaných zobrazení je obraz handicapované osoby v centru jako 

hlavní figury a pozornost je věnována jejich postižení (Lester, 2003). To se projevilo i v článcích 

o Pistoriovi. Jeho handicap byl ústředním motivem, na kterém byl však vystavěn jeho pozitivní 

obraz výborného sportovce, který je schopen budovat si kariéru úspěšného sportovce. Toto 

zobrazení bylo viditelné zejména v textech ve druhém sledovaném období, které budou 

rozebírány v následující části analýzy. 

V přístupu ke stereotypizaci existují dva přístupy. Ten první, reprezentovaný například 

Pamelou Shoemakerovou, tvrdí, že média jsou tvůrci stereotypů a vycházejí tak od nich 

(Shoemaker, 1996). Druzí se spíše domnívají, že média stereotypy posilují, než že by je sama 

vytvářela (Lacey, 1998). Pokud bychom dali za pravdu Shoemakerové, znamenalo by to, že 

novináři jako autoři mediálních textů by byli považováni za tvůrce stereotypů. V poslední době 

se však dle Lestera redakce snaží vyvarovat jakékoliv tvorbě či podpoře stereotypů (2003: 183.) 

a ukotvují toto téma do svých etických kodexů. Pokud bychom takové snahy hledali v kodexech 

serverů iSport.cz a iDnes.cz, na zmínku o tomto problému bychom nenarazili. Kodex novinářů 

iDnes.cz, spadajících pod mediální dům Mafra, se zmiňuje všeobecně o předsudcích: „Média 

skupiny MAFRA se vyhýbají jakýmkoliv předsudkům a pejorativním výrazům ve spojení s rasou, 

národností, pohlavím, náboženským vyznáním, politickým přesvědčením, sexuální orientací či 

profesním a společenským zařazením.“ (iDnes.cz, 2013) 

Etický kodex iSport.cz nebyl dohledatelný. K dispozici byl pouze velmi obecný kodex 

společnosti Czech News Center CNC, pod které iSport.cz spadá. V tomto případě proto není 

možné posoudit, zdali novináři naplnili požadavky svého kodexu. Co se týče portálu iDnes.cz, 

v textu nebyly použity žádné hanlivé výrazy a nebyla zde viditelná ani inklinace k předsudkům.  

3.3. Období II: Pistorius jako beznohý hrdina neztrácí naději 

 

Toto období bylo nejúspěšnější částí Pistoriovy profesní kariéry a dalo by se 

považovat za jakýsi vrchol. Datace byla přizpůsobena tak, aby byla zachycena doba před 

blížící se olympiádou v Londýně, která samozřejmě přinesla i debaty o tom, zda je možnost 

jeho startu mezi nehandicapovanými sportovci reálná. V té době se totiž IAAF zabývala 

otázkou jeho účasti na olympijských hrách i paralympijských hrách. IAAF byla toho názoru, 

že by mu měla být povolena účast jen na jedněch hrách. Během roku 2012 se Pistorius snažil 

splnit kvalifikační limit na olympiádu v Londýně, s čímž měl potíže. Jeho mediální obraz 

byl zkoumán na dvaceti devíti článcích, z toho osm vydal iSport.cz a jedenadvacet iDnes.cz. 
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Zejména na článcích iSport.cz jde pak vidět, že se intenzita referování o Pistoriovi zvyšovala 

s tím, jak se olympiáda blížila, první článek o něm totiž na tomto serveru vyšel až v dubnu 

2012. Co se týče zpravodajství iDnes.cz, na jeho webu byl zveřejněn první článek 

o Pistoriovi už v srpnu roku 2011 a týkal se blížícího se atletického mistrovství světa 

v jihokorejském Tegu. A právě v Pistoriově účasti na soutěžích nehandicapovaných 

sportovců spatřovaly oba servery jedinečnost a kouzlo, které chtěli čtenářům předat.  

Jen krátká zmínka o něm: „Jak si povede beznohý Oscar Pistorius?“ (Tegu vítá 

atletický svět…, 2011) budí dojem, že je Pistorius překvapením, na které jsou všichni 

zvědaví. Dle iDnes.cz patřil k nejpopulárnějším osobnostem šampionátu, což přitahovalo jak 

pozornost spousty médií, tak samotné veřejnosti a fanoušků světové atletiky. Mýtus hrdiny, 

který je adorován a oslavován, se v textech z tohoto období opakuje velmi často. iDnes.cz 

o něm například píše: „...stal se prvním handicapovaným sportovcem, který kdy na 

šampionátech „zdravých“ závodil“ nebo „Na startu stálo 36 atletů, on byl čtrnáctý 

nejrychlejší!“ a nebál se ho nazvat „borcem s amputací obou dolních končetin pod koleny“ 

(vše: 2. den MS: Tři obhajoby titulu…, 2011). Jeho další postup pak iDnes.cz okomentoval 

tak, že „si s přehledem zajistil semifinále“ (2. den MS: Tři obhajoby titulu…, 2011) Byl také 

oblíbeným cílem v hledáčku fotografů.  

Pistorius byl zobrazován jako hvězda, jejíž výkony komentovaly ty největší 

osobnosti světové atletiky, mezi nimi například LaShawn Merritt, olympijský vítěz 

z Pekingu: „Má velké srdce a já mu přeju všechno nej“ (Není fér, má výhodu, říkali…, 2011). 

Pochvalné komentáře atletických hvězd jako by přijímaly Pistoria mezi sebe, mezi světovou 

elitu. Doktorka Tejkalová Němcová se ve svém výzkumu zmínila o stereotypu těch druhých 

sportovců (2012). Takovéto užití pro handicapovaného Pistoria nenajdeme ani v jednom 

článku, a to ze všech analyzovaných. Není zde ani stopy po stereotypech rámcování 

handicapované osoby jako toho druhého. V květnu roku 2012 přinesl iDnes.cz jiné vyjádření 

LaShawn Merritta, který se vyjádřil ohledně Pistoriova startu na OH v Londýně: „Musel si 

toho hodně projít, překonat spoustu překážek.“ Článek pak pokračuje dále popisem Pistoria: 

„Oscar sedí vedle něj, oči sklopené, jako by se snad trochu styděl za tu chválu. Přes svůj 

nelehký osud je tenhle Jihoafričan ambasadorem dobré nálady. ... I s protézami však míří za 

snem jménem olympiáda. Chybí jen kousek, aby se na čtyřstovce v Londýně postavil vedle 

hvězd.“ A celý text pak uzavírá tato citace: „Trochu rozpačitý z chvály odchází, v dlouhých 

kalhotách byste si nevšimli, že je jakkoli jiný než ostatní. Oscar P. zkrátka kráčí pevně za 
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svými sny.“ (Na olympiádu bez nohou…, 2012) 

Zvlášť tento článek vykazuje zobrazení hrdiny v té nejčistější formě, tak jak ho 

známe z archetypálního vypravování – skromný a vytrvalý člověk, který překonal mnoho 

překážek na cestě k úspěchu. Ucelený obraz Pistoria jako hrdiny doplnil článek o možném 

zisku ceny Laureus, přezdívané sportovní Oscaři. Právě připodobnění ceny k filmovým 

Oscarům, velmi prestižního ocenění, dodalo celé záležitosti ještě větší váhu. V článku od 

iDnes.cz se autor zmiňuje o možných laureátech, mezi které patří nejen česká tenistka Petra 

Kvitová, ale i Oscar Pistorius, jehož příběh „uchvátil v uplynulé sezoně nejvíc“ (Kučerová, 

2011). 

Jako hrdinu, který je zařazen mezi stovku nevlivnějších osobností světa, zobrazoval 

Pistoria iSport.cz. Ocitl se tak v jakési privilegované skupině, a to například s fotbalistou 

Lionelem Messim, či německou kancléřkou Angelou Merkelovou. iSport.cz cituje Times: 

„Vydobyl si právo soutěžit s nejlepšími na světě. To je definice celosvětové inspirace“ 

(Messi, Pistorius, Djokovič..., 2012). 

Sloveso vydobyl pak ještě umocňuje heroické zobrazení Pistoria – opět se objevují 

klasické prvky mýtu hrdiny – boj s nelehkým osudem, který se nakonec promění v dobrou 

situaci pro ústřední postavu. Tuto prezentaci iSport podpořil i tím, že o pár dní později 

přinesl informaci o exkluzivním chatu s Pistoriem, kterého nazval “po Usainovu Boltovi 

možná nejslavnějším světovým atletem“ (EXKLUZIVNÍ CHAT…, 2012).  

Dle iSport.cz někteří diskutující během chatu pro Pistoria používali označení hrdina 

a zazněla také slova o obdivu, což značí, že jeho médii předkládaný obraz lidé převzali. To 

potvrzuje teorii o nastolování agendy od Waltera Lippmanna. Po zveřejňování zpráv, které 

Pistoria vyobrazovaly jako hrdinu, tento diskurz převzala i společnost, která texty 

konzumovala.  

Formulace, které byly v článku zvoleny, zejména pak volba slov jako například: 

„vytrvale si jde za svým cílem startovat na olympijských hrách“, „nikdy nebyl olympiádě 

tak blízko“ nebo „usiluje o svůj olympijský sen“ (EXKLUZIVNÍ CHAT…, 2012) odkazují na 

cestu hrdiny. Komplexnost vyobrazení Pistoria jako hrdiny dotváří i zmínky o Pistoriově 

boji s mezinárodní federací IAAF a také krátký odstavec o jeho postižení – zde by se mohlo 

jednat o symboliku hrdinovy strastiplné cesty k úspěchům. To je jeden z prvků typických 

právě pro hrdinu v pojetí Jacka Lula.  
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Využití pozice hrdiny jde prezentovat i na textu z 25. května, který referoval o jeho 

nevydařenému startu na Zlaté tretře v roce 2012. Během jeho představení na mítinku se od 

něj očekávala velká podívaná. Doběhl však poslední s časem 47,66 sekund. I přes tento 

výsledek však fanoušci skandovali jeho jméno. Autor článku zmiňuje „cenný skalp 

Pistoria“ (Na olympiádu bez nohou…, 2012), který získal v Ostravě vítězný LaShawn 

Merritt. Právě toto označení cenný skalp naznačuje, že i když je handicapovaný, může být 

nelehkým soupeřem pro nepostižené sportovce. A pokud bylo toto jen jemným náznakem, 

v článku z 1. července 2012 můžeme najít už celé tvrzení: „Jako jeden z mála 

handicapovaných atletů dokáže držet krok se špičkovými zdravými sportovci. A nejen to – 

pětadvacetiletý Pistorius je dokonce poráží.“ (Beznohý sprinter Pistorius…, 2012)  

Zpravodajský sportovní server iSport.cz následně přinesl také informaci o jeho účasti 

na obou olympijských hrách, včetně toho, že mu na základě žádosti atletického svazu bylo 

olympijským výborem povoleno startovat i v individuálním závodě na 400 metrů, přestože 

nesplnil kvalifikační limit. Články z tohoto období většinou okrajově zmiňují Pistoriovo 

postižení a jeho karbonové protézy. Toto téma není však nijak široce rozebíráno, zdá se být 

ryze informačního charakteru s obecným rámcem, zmínky nejsou nijak expresivně 

zabarvené a jsou zde pouze pro doplnění kontextu čtenáře.  

Co naopak bylo výraznějším tématem textů zveřejněných v tomto období, je 

Pistoriův spor s mezinárodní federací IAAF ohledně testování jeho protéz a následně i 

pochybnosti federace o tom, že by Pistorius měl startovat jak na olympiádě, tak na 

paralympiádě v Londýně. Podle informací v článku iDnes.cz z 28. srpna 2011 by mu jeho 

protézy měly poskytovat výhodu okolo 12 vteřin na jednom kole, protože jsou jeho protézy 

lehčí než lidská lýtka (iDnes.cz). Oponenti však argumentují tím, že v nich nemá takovou 

sílu jako běžní atleti. Celou záležitostí se zabývala nejen mezinárodní atletická federace, ale 

samozřejmě také veřejnost a média. Tento spor byl hodně často v článcích zmiňován a dá se 

vyložit dvěma způsoby, oba byly médii prezentovány.  

První náhled je opět vyobrazení hrdiny. Pistorius jako bojovník za správnou věc je 

postaven proti mezinárodní federaci IAAF, která mu nechce dopřát dosáhnout cíle. Našly se 

ale i články, které nepoužívaly ani tak mýtus hrdiny, jako spíše jeho vyobrazení v pozici 

oběti. Web iDnes.cz přinesl úryvek z rozhovoru Pistoria pro BBC, kde padla otázka právě 

na téma jeho věčně diskutovaných protéz: „... pro sportovní orgány jste nevhodnou 

překážkou, protože je dostáváte do neprobádaných etických vod. Jak na tohle zareagujete?“ 
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(Nejste pro atletiku překážkou?..., 2011) Pistorius se nechal slyšet, že ho tahle otázka urazila 

a rozhovor ukončil. Druhým takovým případem bylo interview Jiřího Seidla, redaktora 

iDnes.cz, s Pistoriem. V krátkém rozhovoru se Seidl Pistoria ptal právě i na neustálé 

zpochybňování rozhodnutí sportovní arbitráže ohledně toho, jestli může Pistorius závodit se 

zdravými sportovci. 

Seidl: „Právo bojovat o olympiádu jste si už před tou minulou vymohl u Mezinárodní 

sportovní arbitráže. Mrzí vás, že pořád někdo řeší vaše právo běhat se zdravými sportovci?“ 

Pistorius: „S tím nic nenadělám. Stále to řeší spousta lidí, a tak to asi bude pořád. 

Vždy se najde někdo, kdo bude moje výkony zpochybňovat. Ale absolvoval jsem velké 

množství testů a ty potvrdily, že proti ostatním žádnou výhodu nemám.“ (Seidl, 2012) 

V tématu zabývajícím se výhodami či nevýhodami Pistoriových protéz a jeho účasti 

na soutěžích se sám atlet tedy spíše jeví jako oběť. To jde rozpoznat i v textu iDnes.cz, který 

v této věci zveřejnil velmi rozhodné vyjádření Lamina Diacka, prezidenta mezinárodní 

federace IAAF: „Musí se rozhodnout. Podle mého názoru nemůže běžet v Londýně na 

olympijských hrách a poté ještě na paralympiádě ... Tahle cesta by měla být pouze 

jednosměrná“ (Vyber si – olympiáda…, 2011) 

Framing tohoto tématu se vždy soustředil na Pistoria jako dobrého sportovce, který 

se snaží naplnit podmínky, naopak sportovní instituce v čele s Laminem Diackem byly 

zarámovány jako zlá entita, co Pistoriovi brání v dalších úspěších. V této záležitosti by se 

ale nabízelo i použití rámce opačného. Tak by totiž bylo detailněji rozebráno a vysvětleno, 

proč by Pistorius neměl startovat na vrcholných sportovních akcích mezi 

nehandicapovanými, nehledě na to, že Pistoriovy starty byly mnohými považovány za 

kontroverzní a širší debata rozšíření o argumentaci druhé strany by celému kontextu 

prospěla. Tento úhel pohledu však nebyl použit ani v jednom z vydaných článků. Naopak je 

použit také rámec Pistoria jako aktivního člověka, kterého handicap nijak neomezuje: „S 

karbonovými protézami místo nohou prolétl cílem čtyřstovky na druhém místě.“ (Beznohý 

sprinter Pistorius věří…, 2012) nebo „Čtyřiadvacetiletý Pistorius, jenž běhá s protézami, se 

pokoušel před třemi lety kvalifikovat na olympijské hry do Pekingu, ale na potřebný čas 

nedosáhl. Na paralympiádě následně získal zlaté medaile v bězích na 100, 200 a 400 metrů. 

Letos se rodák z Johannesburgu probojoval na mistrovství světa zdravých do Tegu a na 

čtyřstovce postoupil do semifinále.“ (Vyber si – olympiáda…, 2011) 

Zkoumané materiály obsahovaly i prvky celebritizace, které byly viditelné zejména 
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v pojmenování Pistoria. Označení v článcích z tohoto období reflektovala Pistoriův vzestup. 

Nejčastěji je zmiňován jako populární nebo tělesně postižený běžec, zlatý medailista nebo 

nejznámější handicapovaný sportovec planety. Mezi expresivnější a neotřelá pojmenování 

pak patřil gepard, rychlík či paralympijská hvězda, zlidověla také jeho přezdívka Blade 

Runner.  

Zajímavým aspektem této části bylo srovnání skupin handicapovaných 

a nehandicapovaných sportovců. Když se mluvilo o obou skupinách, mnohokrát se pro 

skupinu nehandicapovaných sportovců použilo označení zdraví sportovci, což je určitý 

stereotyp zažitý v české společnosti. Je tedy evidentní, že i novináři v těchto denících 

podléhají stereotypizaci, přestože je zde snaha o objektivní zpravodajství, které se veřejnosti 

předkládá. 

3.4. Období III: Pistorius a bitva titulků 

 

Období týkající se střelby a následných soudních procesů je na články ve srovnání 

s ostatními obdobími více než bohaté, a to i z toho důvodu, že šlo o nejdéle sledované období 

– zahrnovalo články vydané v době delší než tři roky. Byl zde viditelný a značný nepoměr 

mezi oběma servery. Zatímco iSport.cz vydal na stovku článků na toto téma, iDnes.cz pouze 

čtrnáct.  

Obecně se dá říci, že v tomto časovém úseku byl Pistoriův mediální obraz značně 

výrazně ovlivněn použitými titulky. V žádné jiné části se neobjevovalo tolik zabarvených 

a expresivních titulků jako právě zde. iSport.cz několikrát do svého titulku použil kapitálky, 

které budily ještě větší expresivitu. Šlo například o článek z 6. července 2016 s titulkem 

Soud rozhodl, Pistorius je VINEN. Atlet jde na 6 let do vězení nebo o titulek Úkladná 

VRAŽDA, vyslechl Pistorius u soudu. Hrozí mu doživotí z 15. února 2013. Citově zabarvená 

slova společně s kapitálkami a interpukńkcí, výrazné titulky, to všechno jsou znaky typické 

pro bulvarizaci žurnalistiky, která je trendem poslední doby (Lima, 2009). Ve zpravodajství 

se však spíše používá pojem infotainment, složeniny dvou anglických výrazů information a 

entertainment. Bulvarizace žurnalistiky se vyznačuje jednoduchou formou, která je určena 

pouze ke konzumaci, a atraktivnost zprávy jde na úkor informační hodnoty. (Osvaldová, 

Halada, 2007) Podle Osvaldové a Halady jsou právě skandály a lidská neštěstí bulvárem 

preferována a zpracovávána jako hlavní zprávy (2007) Infotainment můžeme pozorovat i 
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v analyzovaných textech. Příkladem může být třeba jejich samotná struktura. V několika 

z nich se objevilo zpravodajství, které přicházelo minutu po minutě a informovalo čtenáře.  

„11:00 Obhájce je i po přestávce během křížového výslechu nespokojený. "Chci, abyste se 

uklidnila a chvíli objektivně poslouchala." Podle Rouxe když jeho klient zjistil, že mohl 

zastřelit Reevu, otevřel dveře a volal o pomoc. 

10:00 Obhájce Barry Roux vede křížový výslech svědkyně hodně drsně, několikrát na ni 

zvýšil hlas. Burgerová tvrdí, že slyšela hrůzostrašný ženský křik, kvůli kterému si myslela, 

že jde o loupež. 

9:20 Klíčovou svědkyní dnes je právě Pistoriova vzdálená sousedka Michelle Burgerová. 

Ta měla slyšet křičet Reevu o pomoc.“ (Reeva s prostřelenou hlavou…, 2014) 

 

Jedním z dalších prvků bulvarizace, které se daly pozorovat v této části, byla jistá 

zkratkovitost a v některých případech touha po senzaci. Pistoriova střelba plnila stránky 

nejen u nás, ale také v zahraničí a možná pro to, že nebylo jasné, co a jak se vlastně stalo, 

tak některá média, v tomto případě iSport.cz, uváděla nepravdivé či neověřené informace. 

V článku, který vyšel 14. února 2013 bylo uvedeno: „Tragédie se zřejmě stala nešťastnou 

náhodou“ (Beznohý běžec Pistorius zastřelil…, 2013), přestože je posléze řečeno, že 

okolnosti střelby nejsou známy, tudíž není možné tragédie považovat za nešťastnou náhodu. 

Nepřesností ve článcích bylo více, což nejspíše souvisí se složitostí celého případu a také 

tím, že celý proces trval poměrně dlouhou dobu.  

Co se týče mediálního obrazu, Pistorius byl vyobrazován téměř výhradně dvojím 

způsobem. Jednak jako oběť, což je evidentní například v příspěvku iSport.cz: „Obhajoba 

tvrdí, že šlo o neúmyslné zabití, protože si atlet myslel, že střílí na vetřelce. Jeho právní tým 

včera u soudu uspěl i s dalšími požadavky.“ (Soud svolil!..., 2013) Takto užívaný diskurz 

byl podporován argumentací ze strany Pistoriovy obhajoby. Druhým způsobem bylo 

vyobrazení podvodníka. „Vykládal samé lži, řekl žalobce o Pistoriovi“ (Vykládal samé lži…, 

2014). 

 

3.4.1. Pistorius jako podvodník a padouch 

Jeden z prvních článků po zveřejnění případu se objevil na iSport.cz v den, kdy se 

odehrála střelba, a přinesl první podrobnosti. Ihned však spojil Pistoriův čin s jeho tvrzením, 
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které pronesl při rozhovoru s britským bulvárním deníkem Daily Mail. Zde je možné najít 

jeden z mála epizodických rámců, který se snaží upozornit na aktuální společenský problém 

v JAR. Pistorius měl u sebe zbraně, protože se obával o své bezpečí. Tento příklad pak byl 

spojen s vysokou kriminalitou v Jihoafrické republice: „Pistorius před olympiádou v 

Londýně prozradil britskému Daily Mailu, že spí s pistolí vedle postele, další zbraň měl na 

okně své rozsáhlé luxusní rezidence na severovýchod od Johannesburgu. Dům se přitom 

nachází v oploceném a hlídaném areálu Silver Woods, nicméně kriminalita je v JAR 

extrémně vysoká.“ (Beznohý běžec Pistorius…, 2013) Ve vysokém procentu případů však 

oba servery využívají opačný, epizodický způsob rámcování Pistoria, a to na konkrétních 

příkladech. V zobrazení Pistoria jako násilníka se text tedy snaží ukázat, že by mohl být 

nebezpečný na přesném výčtu nalezených zbraní: „V ložnici měl jednu kriketovou pálku, za 

dveřmi baseballovou pálku, u postele revolver a pod oknem automatickou pušku. Pistorius 

vlastnictví arzenálu vysvětloval vysokou kriminalitou v okolí.“ (Vraždil Pistorius?..., 2013) 

Stejně tak to prezentuje další článek iSport.cz zveřejněný téhož dne, jehož titulek hlásá: 

Vraždil Pistorius? Beznohý běžec měl doma zbrojnici. 

První článek o tragédii, která se stala 14. února 2013, vyšel na iDnes.cz o den později, 

15. února, a vyzněl poněkud smířlivěji než ten od iSport.cz. Běžec Pistorius vyslechl u soudu 

obvinění z vraždy a rozplakal se, zněl titulek. Stejně jako u článku na iSport.cz byl čin spojen 

se společenským tématem, který byl v JAR aktuálním. Tentokrát šlo o rasovou otázku 

a informace byly přebrané od agentury Reuters: „... atlet si svými výkony získal respekt u 

všech ras žijících v JAR, což není v zemi ani dvacet let od pádu rasistického režimu 

(apartheidu) běžné.“ (Běžec Pistorius vyslechl…, 2013) Motiv zbraní se objevoval i 

v dalších článcích uveřejněných na webu iSport.cz: „Sám Pistorius měl doma na obranu 

pistoli a pušku a sám je vášnivým střelcem.“ (Úkladná VRAŽDA…, 2013). V článku byla 

také použita citace přímo z Pistoriova twitterového účtu: „96 procent hlav z více než tří set 

metrů z padesáti pokusů. Bam!“ (tamtéž) Články s tématem zbraní byly ve všech případech 

zarámovány tak, že ukazovaly Pistoria jako osobu, která může být potenciálně nebezpečná, 

což jednoznačně nahrávalo mýtu podvodníka či padoucha, který byl rozhodně nejsilnějším 

prvkem celého Pistoriova mediálního obrazu v tomto období. V textu, který byl vydán 17. 

února 2013, iSport.cz zkonstatoval, že ani veřejnost nestojí na straně atleta. Zdůvodnil to 

takto: „Před soudní budovu dorazilo několik lidí s transparenty, na kterých měli jednoznačný 

vzkaz: Pistorius musí shnít ve vězení!" 
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V reprezentaci Pistoria jako násilníka pokračovaly servery i po tom, co bylo jasné, 

že stráví ve vězení nějaký čas. Tento titulek: „Zabaví Pistoriovi nohy?! Ve vězení by se daly 

použít jako zbraň“ jednoznačně evokuje Pistoria, který by mohl napadnout některé 

z ostatních spoluvězňů. Opět jde o atraktivní titulek přitahující pozornost. Smysl je však 

úplně opačný, než může vyznívat. Přestože se totiž jedná o ryze praktickou záležitost, kdy 

vězňové u sebe z pochopitelných důvodů nemohou mít během výkonu trestu jakoukoli věc, 

kterou by mohli použít jako zbraň, ve spojení s předešlými články o tom, že měl Pistorius 

doma několik zbraní, text spíše přiživuje obraz Pistoria jako agresora, který je nebezpečný 

jiným. Domněnky, že Pistorius má sklony k agresivitě a násilnostem, podporoval i fakt, že 

byl Pistorius obviněn i „z dalších dvou případů střelby na veřejnosti“ a nedovoleného 

ozbrojování (Pistorius před začátkem…, 2014) 

Velkou roli hrála taky volba slov, která se ve zkoumaných textech objevovala. Slova 

jako vraždící Pistorius, úkladná vražda, šokující svědectví (Úkladná VRAŽDA, 

vyslechl...2013), zkrvavená pálka na kriket (Policie nevěří verzi..., 2013) nebo příběh 

z krvavého krimifilmu (Detektiv v případu Pistorius..., 2013) člověku spíše evokuje 

Pistoriovu vinu, než to, že za nic nemohl. Předkládaný obraz agrese a násilí pak dokreslily i 

zmínky iDnes.cz o tom, že policie u Pistoria „v minulosti řešila domácí neshody“. 

(Polochová, 2013) 

Společně s obrazem agresora v tomto období přicházejí i články s podezřením 

o dopingu. Často zmiňují, že policie u Pistoria našla krabice s anaboliky a steroidy, což si 

logicky čtenář spojí právě s dopingem. Tento fakt pak ještě znásobí špatný obraz Pistoria. 

Sportovcovo jméno je tedy špatně prezentováno ve dvou rovinách. První rovinou je jeho 

osobní život, který se veřejně propírá a ke kterému se vztahuje vražda jeho přítelkyně. Ve 

druhé rovině jde pak o Pistoriovu velmi úspěšnou sportovní kariéru, která mu vynesla hned 

několik medailí a teď je o ní pochybováno. V případě, že by se totiž zpětně Pistoriovi 

prokázal doping, mohl by přijít o své cenné kovy, ale také by mohly být zrušeny jeho 

předešlé výsledky. Přestože v článcích však tato informace není potvrzena, jsou tyto zprávy 

zarámovány tak, aby vyvolaly ve čtenáři pochybnosti. Text uvádí toto:  

„Na Pistoria se valí další problémy kvůli krabicím s dopingovými látkami, které byly 

údajně nalezeny v jeho domě. Policie objevila látky v kapsulích, ampulích i injekčních 

stříkačkách. „Schovával jsem ty drogy pro přítele,“ řekl prý Pistorius vyšetřovatelům“ 

(Pistorius slyšel…, 2013). 
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Steroidům nalezeným u Pistoria se věnoval i server iDnes.cz. Ten však spojil jejich 

užívání s možnou psychickou labilitou Pistoria.  

Pistorius měl doma steroidy. Vyvolaly u něj vražedné řádění? 

„Oscar Pistorius, vzor. Tohle spojení bledne čím dál tím více. Handicapovaný 

jihoafrický atlet, který dokázal porážet zdravé soupeře, je nyní viněn z vraždy své přítelkyně 

Reevy Steenkampové. A jeho obtížně pochopitelné chování mohlo mít důvod, který mu 

sportovní pověst nijak nevylepšuje – nadměrné užívání steroidů, navíc míchané 

s alkoholem.“ (Pistorius měl doma steroidy…, 2013) 

 

Podle autora článku, Petra Kotena, steroidy mohou mít za následek změnu chování, 

která může vést až k problémům s lidskou psychikou, což by mohlo být důvodem pro 

Pistoriovu střelbu na vlastní přítelkyni. Tyto steroidy jsou tedy dávány do souvislosti 

s psychickou labilitou jihoafrického běžce a vše může vyznívat tak, že Pistorius během 

střelby nebyl příčetný a za svůj čin možná nemohl. K obrazu násilníka s agresivní povahou 

se přidává aspekt psychiky. Témata agresivity i psychických problémů mohou být opět 

považována za atraktivní, a tedy i bulvární. O stejný prvek se pak jedná, když média 

rozebírají Pistoriovy finanční problémy, do kterých se dostal. Bylo vzneseno podezření, že 

se snažil vyhnout placení daní. Atlet totiž do daňového přiznání, jež muset podat u soudu, 

nezahrnul jeden z domů v hodnotě asi dvaceti milionů korun (Další problém pro Pistoria…, 

2013). Nepřiznání majetku v tak vysoké výši může budit dojem, že se chtěl vyhnout placení 

daní, přestože si během své sportovní kariéry přišel na poměrně velké peníze i díky svému 

partnerství s několika známými sportovními značkami. Informace o spolupráci a sponzoring 

známých firem zdůrazňuje význam procesu celebritizace. 

Zajímavým příspěvkem byl pak článek z 12. prosince 2014, který informoval o tom, 

že se Pistorius soudil ještě před procesem ohledně vraždy své přítelkyně. Šlo o spor, ve 

kterém ho Cassidy Taylorová-Memmoryová obvinila z toho, že ji svou protézou zranil nohu. 

Pistorius ji zase obvinil ze lži. Text uvedl, že právě kvůli blížícímu se procesu se 

s Memmoryovou dohodl na mimosoudním vyrovnání. Důvodem tedy bylo to, aby nečelil 

dvěma soudním procesům zároveň, ale aby se mohl plně soustředit na jeden. Přestože tento 

text nespadal do rámce Pistoria – agresora, stejně mohl vyvolat pochybnosti. Mimosoudní 

vyrovnání totiž budí u veřejnosti rozpaky a dává příležitost ke spekulacím, jestli náhodou 

opravdu není vinen.  
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Negativní obraz Pistoria přetrvával i poté, co nastoupil k výkonu trestu do věznice. 

Použité kapitálky a vykřičník v titulku „Pistorius jde do VĚZENÍ!“ z 21. října 2014 

(iSport.cz) spíše naznačují, že bylo spravedlnosti konečně učiněno za dost. Aby se nestal 

snadným cílem možného znásilnění a jiných fyzických útoků ze strany svých spoluvězňů, 

pobýval Pistorius na samotce. To opět média využila k útoku na jeho osobu. Titulek 

„Brutálnímu peklu vězení uteče na samotce. (Pistorius už bydlí…, 2014), uváděl text o tom, 

jak se Pistorius vyhne běžným celám v pretorijské věznici, a obsahoval mimo jiné i výčet 

vybavení Pistoriova pokoje: „toaleta, umyvadlo, skříňka a postel s povlečením“, čímž 

naznačoval, že bude mít atlet oproti obvyklým podmínkám daleko vyšší komfort. 

Když byl Pistoriův trest zvýšen, na iSport.cz vyšel článek, který působil jak 

posměšně, tak závistivě. Začínal takto: „Provedl otřesný čin!“, a pokračoval: „vyfasoval pět 

let natvrdo“ (Půjde Pistorius do domácího vězení?..., 2014). Text se věnoval Pistoriovu 

předchozímu domácímu vězení, které strávil ve vile svého strýce, kde si podle tohoto článku 

užíval luxusu. Mýtus podvodníka či padoucha přetrvával i nadále. Během Pistoriova pobytu 

ve vězení vycházely další a další texty, které ho prezentovaly ve špatném světle. Například 

článek, který sportovce spojoval s Radovanem Krejčířem, českým podnikatelem trestaným 

právě v Jihoafrické republice.  

Mají fešácký kriminál? Pistorius a Krejčíř spolu hrají fotbal 

„Netrvalo to dlouho a ze dvou prominentních vězňů už jsou kamarádi. 

Handicapovaný atlet Oscar Pistorius odsouzený na pět let za zabití svojí přítelkyně si na 

dvoru věznice v Pretorii dopřává fotbalové rozptýlení s Radovanem Krejčířem.“ (Mají 

fešácký kriminál?..., 2015) 

 

Text nazývá Krejčíře „kontroverzním českým podnikatelem“ a Pistoria zase 

„padlou sportovní celebritou“, a přináší detailní informace o Pistoriovu stravování: „... 

snídá čaj s mlékem a k dispozici je mu hroznové víno či ananas.“ (Mají fešácký 

kriminál?..., 2015) Zde jde opět o epizodický rámec aplikovaný na konkrétních příkladech.  

Příspěvky referující o Pistoriově životě v luxusu, zneužívání vlastního handicapu 

a spolčení se s dalšími zločinci přesně padnou do konceptu mýtu podvodníka, kterému se 

nakonec společnost vysměje, protože nakonec přijde spravedlnost. Až posměšným článkem 

by se dal nazvat text ze 3. prosince 2015: „Žádné domácí vězení a brzké propuštění!“ Ten 

informoval o tom, že odvolací soud ho uznal vinným z vraždy přítelkyně, přestože původně 
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byl obviněn pouze ze zabití. 

 

3.4.2. Pistorius jako oběť 

 

Obě média však přinášely i texty, které zobrazovaly Pistoria spíše jako oběť 

a člověka, který je v tom tak trochu nevinně. Dne 16. února 2013 například vyšel článek 

s titulkem: „Pistorius dával přítelkyni dýchání z úst do úst. Ta stejně zemřela.“ (Pistorius 

dával přítelkyni dýchání…, 2013) 

V několika dalších článcích se objevovalo, že Reevu zastřelil omylem, protože si 

myslel, že je to zloděj, který se vloupal do jeho domu. To bylo také součástí Pistoriovy 

obhajoby a byla to taky jedna z verzí, se kterou vyšetřovatelé případu pracovali. V dalších 

dnech pak iSport.cz zveřejnil i text ohledně psychického stavu Pistoria, kde referuje o tom, 

že se Jihoafričan „sesypal, s obviněním se nevyrovnal, u soudu se rozplakal, byl absolutně 

bez sebe“ nebo že „jej drtily myšlenky na tragickou událost“ (Pistorius je pod dohledem…, 

2013), „při výpovědi sousedky se zhroutil“ (Pistorius trvá na své nevině…, 2014). 

S podobnými informacemi přišel i iDnes.cz:  

„...bránil se, že ji hluboce miloval a nechtěl ji zastřelit.“ 

„Smrtí své milované Reevy jsem naprosto zdrcen.“  

Informace o obavách o Pistoriovo zdraví a popis jeho stavu může ukazovat právě na 

to, že vražda přítelkyně nebyla úmyslná a že je Pistorius tak trochu obětí vlastního činu. 

Psychickými problémy se snažila dokázat Pistoriovu nevinu i obhajoba, která tvrdila, že trpí 

„generalizovanou úzkostnou poruchou, která mohla ovlivnit Pistoria v době, kdy se čin 

odehrál“ (Další zvrat u soudu..., 2014). To, že by byl psychicky nemocný, však následně 

vyvrátil článek z června roku 2014, kde iSport.cz přinesl výpovědi expertů, kteří zkoumali 

Pistoriovu psychiku.  

iSport.cz rámec psychicky nemocného Pistoria podpořil ještě několika tvrzeními 

jeho blízkých, kteří toto zobrazení sportovce podpořili, a to například citací vyjádření jeho 

bývalé partnerky Jenny Edkinsové: „‚Nedělejme ukvapené závěry a počkejme, až na něco 

přijdou vyšetřovatelé. S Oscarem jsem byla pět let od rána do večera a ani jednou na mě 

nevztáhl ruku. Natož, abych měla strach o život,‘ hájí bývalého partnera.“ (Pistorius je pod 
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dohledem…, 2013) Zobrazení Pistoria jako určité oběti dotváří i projevy lítosti samotného 

atleta, kterou zveřejnil jeho právník: „Oscar Pistorius se zapsal do historie jako sportovec 

a byl inspirací pro ostatní na celém světě. Chce dát velmi jasně najevo, že posílá nejhlubší 

soustrast rodině Reevy,‘ oznámil atletův právník.“ (Pistorius je pod dohledem…, 2013) 

Omluva pak přišla ještě jednou, a to přímo z úst handicapovaného atleta během 

jednoho ze soudních procesů: „Pistorius se u soudu ve své výpovědi omluvil rodině své 

přítelkyně.“ (Pistorius se u soudu omluvil…, 2014) Během jednoho ze soudních přelíčení 

pak zazněla otázka, zdali si sám Pistorius myslí, že byl sportovním hrdinou: „Byl jsem, než 

jsem udělal chybu.“ (Pistoriuse u soudu donutili říct…, 2014) Celý proces byl prezentován 

jako velmi tvrdý, což může být prezentováno například na titulku Pistoriuse u soudu donutili 

říct: Zabil jsem Reevu! A ukázali mu ji mrtvou (Pistoriuse u soudu donutili říct…, 2014). 

Soud s Pistoriem byl také celosvětově sledovaný. I server iDnes.cz se věnuje velkému zájmu 

ze strany médií:  

„Začátek ostře sledovaného procesu vysílá živě několik televizních stanic včetně 

speciálního kanálu, který se mu bude věnovat 24 hodin denně. Nad soudní budovou podle 

agentury AP dokonce krouží dron s kamerou.“ (Soud s Pistoriusem, den první…, 2014) 

Objevil se také článek, který se snažil očernit vyšetřovatele případu a odklonit tak 

pozornost od vážnosti situace. Ten vyšel na iSport.cz 21. února 2013 a informoval veřejnost, 

že hlavní vyšetřovatel je sám obviněn z pokusu o vraždu. Titulek hlásal: Detektiv v případu 

Pistorius byl sám obviněn ze SEDMI pokusů o vraždu! V tomto případě je už z titulku textu 

cítit jistý bulvární nádech, zejména pak v použitých kapitálkách a zvolené interpunkci na 

konci. Jako bylo zmíněno výše, jedná se o typické známky bulvarizace. iSport.cz se snaží 

odvést pozornost od skutkové podstaty činu Pistoria k osobě hlavního detektiva Hiltona 

Botha a postupu vyšetřování, který zvolil: „Bothův postup na místě činu byl úspěšně 

napaden obhajobou, detektiv byl přinucen svou výpověď pozměnit a spíš uškodil celému 

vyšetřování. To nyní dostalo další ránu, už dnešní pokračování soudu v Pretorii ukáže, jak 

moc vážnou.“ (Detektiv v případu Pistorius…, 2013) 

Citace z článku budí v čtenáři dojem toho, že celý případ je amatérsky vedený a že 

by v tom atlet opravdu mohl být nevinně. iSport.cz ve svých textech také akcentoval sílu 

právního týmu Pistoria, kdy šéf obhajoby Barry Roux svou argumentací docílil toho, že byl 

odvolán hlavní vyšetřovatel, již zmiňovaný Hilton Both. Pistoriovu obhajobu podporuje i 

text z dubna téhož roku o dalším osudu Pistoriovy sportovní kariéry. Protože byl atlet 
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prozatímně propuštěn na kauci, díky svým právníkům se mohl účastnit závodů (ve hře byla 

i jeho účast na ostravské Zlaté tretře). Otázkou bylo, jestli o něj mají šéfové mítinků zájem, 

což podle jeho manažera měli: „Od několika ředitelů mítinků jsem dostal podporu. Až přijde 

čas, jsem si jistý, že tady budou lidi, kteří budou chtít, aby Oscar běžel na jejich dráze.“ 

(Přijede Pistorius?..., 2013) Tahle citace působí dojmem, že Pistoriův čin jsou někteří 

ochotni přehlédnout. Důvody pro takový krok však mohly být ryze pragmatické – přitáhnutí 

většího počtu návštěvníků na sportovní akci.  

Celkově by se dalo říci, že iSport.cz hodně pracoval s informacemi, které byly 

o případu zveřejňovány, což vysvětluje daleko vyšší počet vydaných článků, a to o 

sedmdesát sedm textů. Některé informace zveřejnil ihned, některé se objevovaly časem, jak 

byl případ vyšetřován. Se zveřejňovanými informacemi, které přinášely nové skutečnosti, se 

také profiloval Pistoriův obraz v médiích. iSport.cz se víceméně držel meritu věci, hodně 

citoval z živě přenášených soudních jednání a nepřipouštěl žádné větší bulvární skandály 

bez podložených informací. Nelze však tvrdit, že šlo v tomto případě o čisté nezávislé 

zpravodajství. Mezi vyfiltrovanými články se objevilo hned několik, které čtenáře jemným 

způsobem naváděly k určitému zažitému příběhu. Zvlášť ve spojitosti se svátkem svatého 

Valentýna, což Pistoriovu mediálnímu obrazu zrovna moc nepomohlo. To, že se celý 

incident odehrál právě v den svátku všech zamilovaných, nahrávalo silné bulvarizaci, která 

se v textech poté objevila. Více k ní sklouzával server iSport.cz. V mediálním obsahu 

produkovaném iSport.cz se objevil například titulek Valentýn, láska pro všechny, napsala. 

Pistorius ji pak zastřelil nebo Beznohý běžec Pistorius zastřelil přítelkyni. Chtěla ho 

překvapit na Valentýna. (Beznohý běžec Pistorius…, 2013) Na nešťastnost celého případu 

upozornil titulek Den svatého Valentýna už pro Oscara těžko někdy bude mít romantický 

podtext. Další článek zase přinesl spekulace o milostném trojúhelníku, který by tako mohl 

být motivem vraždy. 

Články, které vyznívaly spíše pro Pistoriovu obhajobu, přinášejí výpovědi 

probačního úředníka, psycholožky a sociální pracovnice. Ti se přiklánějí k tomu, aby 

Pistoriovým trestem bylo domácí vězení a veřejně prospěšné práce. Příkladem může být 

třeba výpověď sociální pracovnice Annette Vergeerové o tom, „že má potenciál stát se znovu 

užitečným členem společnosti“. Den nato vyšel podobný text s rozšířenou výpovědí 

Vergeerové, podle níž by vězení pro Pistoria mohlo být „nadměrným trestem“ bez 

jakéhokoliv přínosu a zároveň by se mohl stát obětí násilností kvůli svému postižení 
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(Pistoriuse by vězení zdevastovalo..., 2014). 

Zajímavým momentem bylo, když byl vynesen první rozsudek, podle kterého 

Pistorius nebyl vinen z vraždy. Poté, co soud vydal rozhodnutí, vyšel článek, který nabízel 

ukřivděné a nespokojené odezvy některých známých osobností. Pistorius byl totiž 

prozatímně propuštěn na kauci. Článek cituje například fotbalistu Joeyho Bartona s titulkem 

Pistorius je volný?! Já za facku seděl 10 dní, štve rebela Bartona (Pistorius je volný?!..., 

2014), který kvůli násilnosti na mladistvých strávil ve vězení několik dní.  

Přestože dle rozsudku mohl Pistorius znovu závodit, bylo o něm referováno tak, že 

veřejnost ho zavrhla: „... přišel o sponzora, nechce ho ani Diamantová liga ... ocitl se 

Pistorius ve společnosti krále všech dopingových podvodníků Lance Armstronga nebo 

rabiáta Raye Riceho ...“ (Pistorius přišel o sponzora…, 2014) Právě ve zmínce o ztrátě 

sponzora můžeme vidět jasný příklad toho, jak je pro veřejnou osobnost důležité být 

spojován s velkými a známými firmami jako třeba Nike. Komodifikace je v tomto případě 

zárukou toho, že daná osoba je „někdo“ a firmě stojí za to s ní spolupracovat. Pistorius právě 

tím svou exkluzivitu ztrácí.  

V titulcích byl viditelný určitý smyslový posun užívaných slov. Z užívaného 

slovního obratu je obviněn ze zastřelení se znenadání stalo zastřelil. Jiný titulek obsahoval 

informaci, že byl Pistorius souzený za vraždu, což nebyla pravda. V době, kdy článek s tímto 

titulkem vyšel, byl totiž souzen za neúmyslné zabití. Tyto omyly, byť možná neúmyslné, 

také nahrávaly spíše negativnímu obrazu Pistoria v médiích.  

Jak bylo ale vidět na označeních, která byla pro Pistoria použita, jeho čin nezatížil 

jeho odkaz. Na konci roku 2015 vyšel článek „Nový Pistorius?“, který se věnoval úspěchům 

Němce Marka Rehma, handicapovanému dálkaři, který bojoval o účast na olympiádě v Rio 

de Janeiru. A podle textu by tak mohl na Pistoria navázat. Tento motiv se pak objevoval 

i v článcích na iDnes.cz. Ty zmiňovaly paralelu mezi Pistoriem a Rehmem, kdy srovnávaly 

jejich přezdívky Blade Runner – Blade Jumper (iDnes.cz, 16. 4 .2015), ale také to, že se 

Rehmovým případem bude zabývat Mezinárodní atletická federace, stejně jako tomu bylo 

u Pistoria. Text přinesl také srovnání s českým sportovcem Jakubem Provazníkem, kterému 

se kvůli jeho amputaci pravé nohy v koleni přezdívá „pardubický Pistorius“.  

Dříve prezentovaný mýtus hrdiny tak přetrval alespoň v používaném označení, které 

souvisí s jeho celebritizací. Pistorius byl nazýván jihoafrickým paralympijským šampionem 

a oslavovaným olympionikem, slavným beznohým sprinterem, vzorem, hvězdou 
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s pohnutým příběhem, mezinárodní sportovní celebritou nebo šestinásobným 

paralympijským šampionem. Objevovala se však také více neutrální pojmenování jako 

jihoafrický atlet, beznohý běžec či paralympijský atlet.  

 

3.5. Období IV: Pistoriův odkaz žije 

Toto období bylo oproti tomu třetímu poměrně klidnější. O Pistoriovi vyšlo celkem 

čtrnáct článků, z toho převážně na iSport.cz, iDnes Pistoria zmínil pouze jednou. V roce 

2017 byl Pistoriův případ překvalifikován na vraždu a zvýšil se mu trest, což bylo také 

tématem vydaných textů. 

V tomto čase jsou ve spojení s Pistoriem zpracovávána zejména dvě hlavní témata. 

Jedním z nich je souvislost s jinými handicapovanými atlety. Ať už je to již zmiňovaný 

německý skokan do dálky Markus Rehm, nebo nová vycházející hvězda, Američan Blake 

Leeper. Jediný článek, který iDnes.cz vydal, se týkal právě srovnání Pistoria s tímto 

Američanem, který se zúčastnil Memoriálu Josefa Odložila a v závodě na 400 metrů zaběhl 

velmi dobrý čas 44,42 sekundy, což by tehdy znamenalo jedenáctý čas sezony (SENIOR 

OUTDOOR…, 2018). S takovými výkony by se nemusel bát startovat ani na mistrovství 

světa či olympiádě v Tokiu v roce 2020.  

„Jihoafrický běžec je zatím jediným atletem s podkolenními amputacemi, který se na 

obou vrcholných akcích se zdravými závodníky utkal.“ (Atlet s protézami uhranul…, 2018) 

Z výše uvedeného příspěvku je vidět, že Pistorius přes to, co spáchal, zůstal i po 

letech celebritou. V případě, že by byl pouze rychlým a zbytečným výrobkem zábavního 

průmyslu, v tomhle období by si na jeho odkaz a výkony pravděpodobně nikdo nevzpomněl. 

Tento fakt umocňuje i podobná prezentace Pistoria u iSport.cz. Ten Leepera nazval novým 

Pistoriem. Ve většině článků tohoto média nejsou žádná označení, která by podporovala 

jakoukoliv heroizaci Pistoria, navzdory jeho skvělým výkonům. Všechny články, které se 

věnují některému z pokračovatelů Pistoria, jsou doplněné krátkou informací, která nabízí 

čtenáři celý kontext a pomáhá dotvářet jeho obraz. iDnes.cz například zmínil, že jeho 

„sportovní kariéru ukončilo odsouzení za vraždu přítelkyně k 13 letům vězení“ (Atlet s 

protézami uhranul…, 2018). Dalo by se tedy říci, že byl používán zejména obecný rámec, 

který zahrnoval jak Pistoriovy předešlé úspěchy, tak jeho střelbu, ale nezdůrazňoval ani 

jednu z témat. 
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Druhým tématem byl samozřejmě vývoj Pistoriova případu a jeho pobyt ve vězení. 

Tomuto tématu se však věnoval pouze iSport.cz. V tomto případě iSport.cz stále zůstává 

u negativní prezentace Pistoria jako podvodníka či padoucha, i když například referuje o 

tom, že měl Pistorius jisté zdravotní problémy. „Záchranáři naložili Pistoriuse, jenž měl 

v hrudní oblasti velké bolesti, a pod dozorem ozbrojené eskorty ho převezli na vyšetření. 

Dlouhých šest hodin pracovali na tom, aby nakonec nic nezjistili a kolem druhé hodiny 

poslali mukla zpět do basy.“ (Vězněného atleta Pistoriuse…, 2018) Tento článek znovu 

ukazuje na bulvarizaci, zvlášť co se týče použité slovní zásoby. Slova jako mukl pro vězně 

a basa pro vězení se běžně nepoužívají. iSport.cz se celkově jevil jako více bulvární než 

iDnes.cz.  

„Pistorius, jenž navzdory amputovaným končetinám pod koleny úspěšně závodil i se 

zdravými atlety, zastřelil svou přítelkyni Steenkampovou před čtyřmi lety u nich doma.“ 

(Pistorius se odvolal proti…, 2017) I přesto, že je zmiňována jeho úspěšná kariéra, je 

Pistorius vyobrazován spíše jako padouch. iSport.cz psal například toto: „Trudný příběh 

beznohého běžce Oscara Pistoria ještě stále nekončí. Oscar Pistorius se stále musí obávat, 

že mu vražda Reevy Steenkampové neprojde tak snadno, jak se zatím zdálo. Žalobce pro něj 

chce přísnější trest než šest let, které za vraždu vyfasoval.“ (Pistorius za dva roky z 

vězení?..., 2017) Stejně tak působil i titulek z 12. prosince 2017: Bitka ve vězení! (2017), kdy 

první myšlenkou, která člověka napadne, je, že Pistorius někoho napadl. Samotný text pak 

přináší informaci úplně opačnou. Jeho případ je také vyobrazován jako vděčné téma pro 

filmařský průmysl: „Zatímco skutečný příběh Oscara Pistoria stále není uzavřen, látky už 

se chopili filmaři.“ Životopisné drama, které nakonec vzniklo a jehož inspirací byl právě 

příběh Pistoria, se jmenuje Blade Runner Killer a bylo představeno v listopadu 2017. 

Všechny citace dokládají tvrzení Osvaldové a Halady o tom, že skandály a neštěstí jsou 

častým zdrojem pro bulvární média (2007). 

Stejně jako v předchozím období je Pistorius nazýván neutrálními výrazy jako 

handicapovaný atlet, beznohý atlet, běžec s podkolenními protézami, ale taky některá jeho 

pojmenování byla spjata zvláště s jeho přechozími výkony, což odkazuje na jeho 

celebritizaci, která se táhla texty ve všech obdobích. Objevovala se označení někdejší 

paralympijská superstar, šestinásobný paralympijský vítěz, proslulý atlet, slavný 

handicapovaný sportovec, světová celebrita, slavný Jihoafričan. Adjektiva proslulý či 

slavný, stejně tak jako superstar nebo celebrita, dokazují, že Pistorius byl opravdu hvězdou, 
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která byla známá po celém světě.  

3.6.Komparace mediálních obrazů ve vybraných denících 

 

Co se týče srovnání mediálního obrazu Pistoria v článcích od iDnes.cz a iSport.cz, 

mediální obsahy těchto dvou serverů se lišily hned v několika rovinách. První, okrajovou 

rovinou byla celkově generace článků týkajících se tématu této práce. Portál iSport.cz 

rozhodně vyprodukoval daleko více článků, a to hlavně ve třetím sledovaném období, kdy 

sledoval velmi podrobně vývoj Pistoriova případu, zatímco informování iDnes.cz o 

Pistoriovi bylo méně časté. Rozdíl byl viditelný i v obsahu jednotlivých článků. Zatímco 

iDnes.cz se soustředil zejména na komplexnější a delší články s více informacemi, iSport.cz 

se vydal cestou krátkých článků s menší informační hodnotou.  

Důležitým aspektem byly také použité výrazové jazykové prostředky, které jsou 

silným nástrojem pro vytváření mediálního obrazu. Ty by se daly u  iSport.cz charakterizovat 

jako zabarvené, obsahující emoce, v některých případech se objevovaly hovorové výrazy či 

hanlivá slova. Dalším prvkem, který iSport.cz umě používal, byla interpunkci v titulku, 

konkrétně vykřičník. Některá slova jak v titulku, tak v samotných textech byla napsána 

kapitálkami, což zdůrazňovalo jejich význam. Tyto prvky se naopak u iDnes.cz vůbec 

nevyskytovaly. Pro články tohoto zpravodajského portálu bylo charakteristické spojení 

informací o Pistoriovi s širším kontextem, aby měl text větší záběr a čtenář se lépe orientoval 

v celém případu. V produkci iDnes.cz se téměř nevyskytovala zabarvená slova a celkově 

zpravodajství tohoto média vykazovalo vyšší míru objektivity. I výše zmíněné výrazové 

prostředky, typické pro bulvarizaci, vedly k tomu, že zpravodajství iSport.cz může být ve 

srovnání s iDnes.cz vnímáno jako více bulvární.  

3.7.Shrnutí výsledků analýzy 

 

Výše provedená analýza obecně prokázala, že se Pistoriův obraz měnil v průběhu 

času. V každém ze sledovaných období vykazoval jiné prvky a užité rámce podpořily 

mediální reprezentaci Pistoria podle vzoru mýtů ve zpravodajství.  

V prvním období nebylo možné Pistoriův obraz určit, protože v rámci vybraných 

médií nebyl k dispozici žádný mediální obsah pokrývající toto téma, přestože jiná média se 

v této době Pistoriovi už věnovala. Tento aspekt může ukazovat na jistou druhořadost 
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handicapovaných sportovců v médiích a na to, že je jejich prezentace upozaděna či 

potlačena.  

Doba Pistoriovy vrcholné a úspěšné kariéry mezi lety 2011 a 2012 se jednoznačně 

dá charakterizovat jako období, kdy byl často používán mýtus hrdiny. Ten byl nejsilnějším 

použitým prvkem, který se v textech objevoval. Co se týče rámování, nejužívanějším 

zobrazením Pistoria byl rámec aktivního člověka, který překonává limity svého handicapu 

a sbírá jeden úspěch za druhým. Aktivní vyobrazení Pistoria se používalo také v souvislosti 

se sporem ohledně jeho účasti na soutěžích nehandicapovaných sportovců. V tomto ohledu 

byl prezentován jako ten, který podstoupil řadu studií, aby dokázal, že ho protézy 

nezvýhodňují. Tento rámec by však spíše mohl být nazván Pistorius jako bojovník. Zajímavé 

na rámování bylo to, že média připustila pouze rámec Pistoria jako toho, který je dobrý, a 

Mezinárodní atletickou federaci IAAF jako tu špatnou stranu. Vůbec se tak nevěnovala 

tématu, proč by Pistoriovi neměla být povolena účast mezi nehandicapovanými sportovci.  

Ve třetím období věnovaném jeho činu, následnému soudnímu řízení a pobytu 

Pistoria ve vězení byly nalezeny hned dva použité mýty. Jednak to byl mýtus podvodníka a 

padoucha, který mírně převládal. Tento mýtus byl podporován zejména rámcem Pistoria 

jako agresora a násilníka v souvislosti s nalezením několika zbraní u něj v domě. 

K negativním rámcům pak patřila také zobrazení sportovce, který dopoval, nebo člověka, 

který ze svého postižení těží lepší podmínky ve věznici a má blízko ke kontroverzním 

postavám z českého prostředí. Druhým použitým mýtem byl mýtus oběti. Ten byl postaven 

na Pistoriově obhajobě, že čin spáchal neúmyslně v domnění, že střílí po zloději. Stejně jako 

mýtus podvodníka byl i mýtus oběti podpořen několika rámci. Nejčastěji užívaným rámcem 

bylo spojení s psychickou labilitou handicapovaného sportovce. Častým zarámováním bylo 

také vyobrazení Pistoriovy lítosti nad smrtí jeho partnerky. To mělo naznačovat jeho 

nevědomost o tom, že střílí na Steenkampovou.  

Mýtus podvodníka pak přetrval i ve čtvrtém sledovaném období, byť nebyl tak silný, 

zatímco mýtus oběti vymizel. Stejně jako v předchozích dvou obdobích ale byly v textech 

jasně přítomny prvky celebritizace, viditelné zejména na pojmenováních Pistoria.  

Zajímavých aspektem, který z analýzy taktéž vyplynul, byla stereotypizace skupiny 

handicapovaných jako lidí, kteří jsou nemocní.  

 

Výzkumná otázka č. 1: Jaký byl mediální obraz v době největší slávy?  
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Zde je možno bez obav říci, že servery iSport.cz a iDnes.cz v devětadvaceti článcích 

předkládaly veřejnosti obraz Pistoria jako hrdiny. S pomocí zarámování Pistoria jako 

aktivního člověka, který se snaží dosáhnout svých snů, byl tento mýtus dominantním a téměř 

jediným vyobrazením, které bylo v tomto období prezentováno.  

 

Výzkumná otázka č. 2: Jaký byl mediální obraz po zveřejnění obvinění?  

Zde je třeba vysvětlit, o jaké obvinění šlo, protože v tomto případu se třikrát změnilo. 

První obvinění padlo den po střelbě, 15. února 2013, kdy byl Pistorius obviněn z vraždy. 

V této fázi byl Pistorius zobrazován nejčastěji jako ten, který zavraždil vlastní přítelkyni. 

Tento obraz přiživovaly i zmínky o zbraních a steroidech nalezených v jeho domě. 

Objevoval se však i obraz možné psychicky labilní oběti, která čin spáchala za neznámých 

okolností (teprve probíhalo vyšetřování), ten byl ale poněkud slabší. 

Po následných soudních řízeních však bylo obvinění z vraždy překvalifikováno na 

zabití z nedbalosti, za které byl v září 2014 odsouzen k pěti letům vězení. Po zveřejnění této 

informace přetrvával obraz vraždícího sportovce, avšak nebyl už tak silný jako v první fázi. 

Přeměnil se však v obraz osoby, které široká veřejnost přeje daleko víc let ve vězení, protože 

pět let bylo dle prokuratury nesmyslně málo.  

Proti tomuto rozsudku se však prokuratura odvolala. Případ poté, na sklonku roku 

2015, řešil Nejvyšší odvolací soud, který stanovil obvinění opět na vraždu s vyšším trestem.  

Po tomto finálním rozhodnutí už se Pistoriův obraz nijak zvlášť nezměnil a zdál se být 

neutrální. Jeho obvinění bylo bráno jako fakt, který konečně ukončí dlouhý proces. Nebyl 

nijak výrazně vyobrazován ani v negativním, ale ani v pozitivním světle.  

 

Výzkumná otázka č. 3: V čem se mediální obrazy proměnily?  

V období po zveřejnění obvinění se zcela vytratil mýtus hrdiny a obraz skromného 

a pracovitého člověka, který byl dominantní v čase Pistoriovy největší slávy. Naopak se 

objevil mýtus podvodníka, který přetrval až do konce třetího období, i když postupně ztrácel 

na intenzitě a dominantnosti. V protikladu s mýtem podvodníka ale zároveň existoval i obraz 

Pistoria jako oběti, který se ale postupně vytrácel, až se na konci třetího období neobjevoval 

vůbec.  
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Výzkumná otázka č. 4: Vylepšil se jeho mediální obraz s odstupem času od odsouzení? 

Pistoriův obraz se postupem času určitě vylepšil, ale nijak markantně. Největší 

službu jeho obrazu přineslo definitivní ukončení případu s finálním rozsudkem, proti 

kterému se nelze odvolat. To znamenalo také konec spekulací ohledně trestu a uklidnění 

emocí, které kolem případu samozřejmě byly. V posledních článcích, které byly podrobeny 

analýze, je Pistoriův obraz téměř neutrální a jeho případ není nijak podrobněji rozebírán.  
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Závěr 

 

Cílem této diplomové práce bylo zkoumat mediální obraz handicapovaného 

sportovce Oscara Pistoria, a to v takovém období, aby byla práce schopná zachytit jeho 

případnou transformaci mediálního vyobrazení, která přišla spolu se zveřejněním Pistoriova 

obvinění. Jako výzkumná metoda byla zvolena kvalitativní obsahová analýza, která se běžně 

používá jako vhodný nástroj pro zkoumání mediálních obsahů.  

Provedená analýza prokázala, že se Pistoriův obraz postupem času změnil a že tyto 

změny byly navázány na jednotlivé fáze jeho života a společenské dění kolem něj. 

Obsáhnout mediální obraz Pistoria v jeho úspěšném období sportovní kariéry nebylo nijak 

zvlášť komplikované. Výrazně převažovala přítomnost mýtu hrdiny, který byl jednoznačně 

nejsilnějším prvkem ve sledovaných článcích za první období, a nalezené rámce 

podporovaly pozitivní vyobrazení Pistoria. Pro srovnání byl jeho mediální obraz zmapován 

také během doby, kdy bylo sděleno obvinění. V této části byla analýza poměrně náročná. 

Jedním z důvodů bylo vysoké množství článků, které byly vydány za dobu více než 

tří let. Dalším faktorem, který hrál roli, byla složitost případu, Pistoriovo obvinění totiž bylo 

dvakrát změněno. Obecně by se ale dalo říct, že nejčastěji mediovaným obrazem byl mýtus 

podvodníka, který si zvláště v první třetině vymezeného období konkuroval s mýtem oběti, 

jenž se ale postupně vytrácel. Tyto dva mýty jako by v textech akcentovaly dvě strany – 

obhajobu a žalobce. V celém případu hrály velkou roli emoce, což bylo evidentní i 

v mediální reprezentaci Pistoria. Právě texty, které pracovaly s emocemi, ukazovaly na 

přítomnost bulvarizace. Ke sklonku třetího období negativní obraz Pistoria stále přetrvával, 

byl však mnohem méně silný.  

Dílčím cílem práce bylo také porovnat mediální obrazy a jejich proměnu. Ta byla již 

trochu nastíněna výše. Zatímco během úspěšné kariéry byl Pistoriův obraz příkladem 

kladného hrdiny, téměř ze dne na den se proměnil do opačného extrému. Zároveň 

s negativním vyobrazením se však v tomto čase objevil i obraz litujícího Pistoria, který však 

postupem času výrazně slábl. Toto vyobrazení mohlo být pozůstatkem mýtu hrdiny 

z dřívějšího období. Analýza také zkoumala, jestli se Pistoriův obraz vylepšil od doby jeho 

odsouzení, a skutečně se prokázalo, že časová rovina hraje určitou roli. Nemůže být s jistotou 

potvrzeno, zda byl faktor času v tomto případě klíčový, ale bezpochyby určitou roli 

v mediálním vyobrazení Pistoria hrál. 
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Téma Oscara Pistoria a jeho případu nebylo doposud zpracováno v žádné jiné 

závěrečné práci, proto je zde stále prostor pro zpracování dalších výzkumů. V rámci procesu 

tvorby této práce vyplynula dvě témata, která by určitě stála za to zpracovat. Prvním tématem 

je kontroverzní otázka Pistoriových startů mezi nehandicapovanými sportovci. Ty budily 

vypjaté debaty už v době, kdy byly aktuálním tématem. Bylo by bezesporu zajímavé 

zkoumat a stavět proti sobě důvody pro a proti. To by však zahrnovalo interdisciplinární 

propojení sociologie, psychologie, etiky a snad i práva. Tento velký záběr by byl vhodný 

zejména pro práce s větším rozsahem, tedy diplomové či rigorózní.  

Některá z dalších prací by také mohla navázat na sledovaná období v této práci, a 

porovnat tak Pistoriův mediální obraz po skončení jeho trestu, stejně tak jako jeho začlenění 

do běžného života. Je totiž otázkou, jestli bude schopný se ještě někdy vrátit ke své předchozí 

úspěšné kariéře. 

 

Summary 

 

The objective of this thesis was to investigate the media image of the disabled athlete 

Oscar Pistorius. His media portrayal was explored within certain periods of time, so that the 

images of each period could be compared and capture a possible transformation of the media 

image that accompanied the publication of Pistorious’ accusation. A qualitative content 

analysis was selected as the research method, commonly used as a suitable tool for exploring 

media content.  

The analysis demonstrated that Pistorius’ image had changed over time, and that 

these changes were connected to different phases of his life and the social events around 

him. The description of Pistorius’ media image in his successful career career was not 

particularly complicated, as was the identification of the most commonly applied myth. The 

hero myth prevailed, clearly the strongest element in the first-ever articles under review and 

the discovered frameworks supporting this positive image of Pistorius. For comparison, his 

media image was also mapped during the time the allegations were made. The analysis was 

a rather challenging task in this section. One of the reasons was the high number of articles 

published for more than three years. Another factor that played a role was the complexity of 

the case, because Pistorious’ accusation was changed twice. In general, however, the most 
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frequently media image was The Myth Of the Trickster, which particularly competed in the 

first third of the limited period with the victim myth, which gradually disappeared. These two 

myths seem to accentuate two sides in the texts - the defense and the plaintiff. Emotions 

played a major role throughout the case, as evident in Pistorius’ media representation. 

Tabloid elements were also very common in texts from this period. The negative image of 

Pistorius still persisted at the end of the third period but was much less powerful. It was built 

upon the pre-established myth of the imposter. Pistorius was framed by episodic frames in 

all four periods.  

One of the objectives of the thesis was also to compare media images and their 

transformation. It was already a little bit outlined above. Pistorius' image was that of the 

example of a positive hero during his successful career, transforming to the opposite extreme 

day by day. At the same time, however, there also appeared the image of a repentant Pistorius 

alongside the negative image at that time, which, however, gradually weakened over time. 

This image may have been the remnant of the hero’s myth from an earlier period. The 

analysis also examined whether Pistorius' image had improved since he was condemned, and 

that the passage of time has indeed been shown to play a role. It cannot be confirmed with 

certainty whether the time factor was crucial in this case, but it certainly played a role in the 

media representation of Pistorius. 

The topic of Oscar Pistorius and his case has not been elaborated yet in any other 

final work, so there is still room for further research. As part of the process in the creation 

of this work, there were two topics that would definitely be worth elaborating. The first issue 

is the controversial issue of Pistorius' starts among non-disabled athletes. This aroused tense 

debates when it was a current topic. It would undoubtedly be interesting to explore and 

oppose the reasons for and against. However, this would involve an interdisciplinary link 

between sociology, psychology, ethics and perhaps even law. This great focus would be 

mainly suitable for work with a larger range, i.e. diploma or rigorous.  

Several other works could also follow up on the periods under review in this work, 

and compare Pistorius; media image after the end of his sentence, as well as his incorporation 

into everyday life. The question is whether he will ever be able to return to his previous 

successful career. 
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