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Abstrakt 

Tématem této diplomové práce je analýza mediální prezentace basketbalového mistrovství 

Evropy žen 2017, které se odehrálo v České republice, a to v českých sportovních online 

médiích. Z hlediska teorie jsou stručně definovány koncepty rámcování, nastolování 

agendy a zpravodajských hodnot. Práce rovněž nabízí náhled na současnou sportovní 

žurnalistiku. Užitím kvalitativní metody je zkoumáno pět sportovních webových portálů, 

jejichž agenda obsahuje basketbal. Cílem práce je zodpovězení otázky, jak bylo 

mistrovství Evropy prezentováno v médiích, pomocí analýzy rámcování. Analytická část 

popisuje jednotlivé rámce, které byly identifikovány v článcích během sledovaného 

období, a to včetně jejich dílčích modifikací. Závěr sumarizuje výsledky získané 

provedenou analýzou. 

 

Abstract 

This thesis analyzes the media presentation of Women Basketball 2017 European 

Championship which was held in the Czech Republic, in the Czech sport online media. 

The thesis briefly defines framing theory, concept of agenda-setting and news values 

theory. This paper shows a thumbnail to contemporary sport journalism. Five web sport 

portals containing basketball agenda are explored by qualitative framing research. The goal 

of this thesis is to answer how the European championship was presented in the media. The 

analytical part of the paper describes individual frames including their partial 

modifications. Conclusion summarizes results gained by the framing analysis. 
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ÚVOD 

Sport je jedním z největších fenoménů dnešní doby. Točí se v něm obrovské 

množství peněz a svým vlivem je spojen s mnoha dalšími odvětvími. Jak píše Sekot, 

„velká podívaná mediálního sportu nabízí širokou paletu forem zábavy“ (Sekot, 2006: 

203). Podstatným faktorem, který ovlivňuje, jak se díváme na sport a na dění okolo něj, 

jsou média. V dnešní době online média svým obsahem vyvolávají nejrůznější pocity. 

Clickbaitové titulky a především zaměření na emoce a příběhy jsou aktuálně prakticky 

standardem mediálních výstupů (viz Sekot, 2006; Silva – Howe, 2012; Chen – Rubin – 

Conroy, 2015). „Klíčová proměnná clickbaitu je právě emoce,“ (Chen – Conroy – Rubin, 

2015). I ve sportu mají média velkou moc ovlivňovat pohled na situaci, pomáhat budovat 

nebo ničit kariéry sportovců. Není ničím nezvyklým, že jednotliví sportovci a sportovkyně 

musí „pečovat“ také o svou mediální prezentaci, případně ji sami ovlivňují k obrazu 

svému
1
. Ve společnosti jsou sportovci vzory a „nápodoba sportovních hvězd je silným 

motivačním impulzem“ (Sekot, 2006: 29). Způsob, jakým média nahlíží na sportovní 

události, může ovlivnit mnoho aktérů i fanoušků. 

Ve své práci se budu zabývat pohledem médií na velkou sportovní akci. Vybranou 

akcí je evropský šampionát žen v basketbalu
2
. Pro české novináře i fanoušky je právě tento 

turnaj zajímavý hned z několika hledisek. České basketbalistky byly ještě před několika 

lety velmi úspěšné, dosáhly na zlaté medaile na mistrovství Evropy v roce 2005 nebo na 

stříbro během domácího mistrovství světa v roce 2010, kdy ve finále podlehly 

favorizovaným Američankám. Právě ženský basketbal si ještě donedávna držel jakousi 

auru nejlepšího ženského sportovního týmu v rámci českých reprezentačních družstev. 

Mimo to se mistrovství Evropy v roce 2017 konalo v Praze a v Hradci Králové. Sportovní 

akce na území České republiky mají pravidelně velký ohlas a to i bez ohledu na popularitu 

sportu
3
. To vede k očekávání, že právě tematika fanouškovství a organizace celého turnaje 

                                                             

1
 Jedná se například o hraní specifických rolí – rebel, bojovník, oběť apod. 

2
 Oficiálně FIBA Eurobasket Women 2017. 

3
 Mám na mysli nejen světový šampionát v basketbalu žen 2010, ale také zpopularizování florbalu v rámci 

mistrovství světa 2008 nebo malého fotbalu během mistrovství Evropy 2017. Ve všech případech patřila 

česká národní družstva mezi nejlepší. 
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bude hrát v mediální prezentaci šampionátu signifikantní roli. Zvolená akce je zajímavá i 

z hlediska genderu a prezentace ženského sportu v médiích. Například tematika mateřství 

se dotýká sportovkyň, v případě českého národního týmu mám na mysli Kateřinu 

Elhotovou, jenž se po porodu vrátila k národnímu týmu teprve těsně před šampionátem, a 

to dokonce jako kapitánka družstva. 

Pro medializaci je důležitý výsledek českého národního týmu, který byl však 

v tomto případě tristní. České hráčky dosáhly pouze na 13. místo, což je z historického 

hlediska nejhorší výsledek reprezentace od vzniku samostatné České republiky. Základním 

cílem přitom byl postup ze základní skupiny, ani ten však Češky nevybojovaly. Domácí 

hráčky prohrály první dva zápasy s Ukrajinkami a Maďarkami a situace se zkomplikovala 

natolik, že postup nebyl možný. Vypadnutí českého týmu hrálo rovněž velkou roli 

v informování o daném turnaji, protože zde odpadl důležitý faktor blízkosti. Jak píší norští 

teoretici Johan Galtung a Mari Rugeová, „čím více událost splňuje jistá kritéria, tím lépe 

se z nich stanou zprávy“ (Galtung – Ruge, 1965: 71). 

Cílem mé práce je analyzovat, jakým způsobem média informovala o mistrovství 

Evropy v basketbalu žen v roce 2017, což tvoří také hlavní výzkumnou otázku. K tomu 

využiji teorii rámcování, která se řadí mezi koncepty zkoumající vliv obsahu v médiích. 

Jenny Kitzingerová (2007) zmiňuje, že „ve svém nejširším smyslu se rámcování týká toho, 

jak se z událostí stávají zpravodajské příspěvky nebo sociální témata a jak se realita 

definuje a chápe“ (Kitzinger, 2007: 156). Rovněž zpravodajské hodnoty i zpravodajské 

rutiny hrají roli v informování o velké sportovní akci, a proto se o těchto konceptech 

zmíním v teoretické části. Rámcováním se zabýval také Maxwell McCombs, který 

rozpracoval teorii agendy-setting
 
(McCombs, 2009), byť se u tohoto konceptu k framingu 

přistupuje odlišně než tomu je v raném výkladu Roberta Entmana (1991, 1993). 

Celá práce je rozdělena do několika oddílů. Nejprve se věnuji teoretickým 

konceptům, které jsou podstatné pro vysvětlení poznatků v analytické části, a metodologii 

práce včetně operacionalizace. Metodologicky má tato práce kvalitativní charakter, 

významnou roli hraje osobnost výzkumníka. Nedílnou součástí je také prezentace průběhu 

samotného šampionátu, zajímavostí a výsledků. Následuje samotná analytická část, ve 

které popisuji výsledky zkoumání. Závěr je shrnutím dosažených výsledků a jejich 

prezentací.  
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1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

1.1 MEDIÁLNÍ RÁMCOVÁNÍ 

Parafráze známé mediální definice Bernarda Cohena říká, že média nám neříkají, 

co si máme myslet, ale o čem máme přemýšlet (Cohen, 1963). Teorie rámcování však jde 

ještě dál a v podstatě znamená, že nejde jen o to, o čem máme přemýšlet, ale „jak o tématu 

máme přemýšlet“ (Lusková, 2013: 30). Podle této teorie totiž novináři bezděčně  

nebo i úmyslně využívají určité rámce, do kterých zasazují svá mediální sdělení, a tím 

ovlivňují výsledné pochopení zpravodajské události (Gamson – Modigliani, 1989). Toto 

ovlivňování pomocí rámců zkoumali například Kahneman a Tversky (1984). Podle jejich 

výzkumu způsob pojetí určité události ovlivňuje příjemce učinit „správný“ nebo 

„požadovaný“ krok (Kahneman – Tversky, 1984, nebo Entman, 1993). 

Koncept rámcování patří na poli mediálních studií k těm novějším. Poprvé  

se tématem zabýval teoretik Erving Goffmann, který v roce 1974 publikoval práci 

s názvem Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience, a poprvé tak užil 

pojem „rámec“. Velký zájem o rámcování mediálních obsahů však teoretici začali 

projevovat až na přelomu 80. a 90. let, kdy se snažili prozkoumat zpravodajský diskurz  

a jeho vliv na témata rezonující ve společnosti (například Entman 1991, 1993; Gamson – 

Modigliani, 1989; Iyengar, 1990; Pan – Kosicki, 1993). Hlavně se zaměřili na otázku, 

jakým způsobem jsou témata zpracovávána, čímž se teorie posouvá od konceptu agenda-

setting více do hloubky témat, rámcování lze tedy zkoumat kvalitativními metodami 

(Kitzinger, 2007; Hendl, 2016). Z pohledu mediálních studií je teorie rámcování zaměřena 

na zpravodajský obsah. V mé práci nejsou zkoumána ani publika ani původci textů, což je 

hlavní důvod užití analýzy rámcování. 

Podobně jako mnoho rozvinutých teorií ani rámcování nemá ucelenou definici. 

Nejčastěji užívaná je definice Roberta Entmana (1993), který tvrdí, že „rámcovat znamená 

vybrat některé aspekty vnímané reality a udělat je významnějšími v komunikovaném 

textu...“ (Entman, 1993: 52). Právě zvýznamňování je podle Entmana klíčovým faktorem 
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rámcování. Subjektivitu rámců zdůrazňuje také Denis McQuail (2009)
4
, podle kterého je 

rámcování „přijetí stejného interpretačního rámce a ‚subjektivní přibarvení‘, které slouží  

k zasazení jednotlivých zpráv do kontextu“ (McQuail, 2009: 480). Jinými slovy, 

„rámcování je používáno k interpretaci každodenního setkání se světem kolem nás“ 

(Kitzinger, 2007: 134). 

Rámcování slouží k interpretaci zpravodajské události určitým způsobem.  

Jako příklad se obvykle uvádí reálný příběh sestřelení dvou civilních letadel v průběhu 

Studené války. Zatímco sestřelení letadla Sovětským svazem je v západních médiích 

schematizováno jako útok na civilní obyvatele, podobná akce ze strany USA je rámcována 

jako nehoda. Oběma událostem a jejich rámcováním se věnoval Entman v článku Framing 

U.S. Coverage of International News: Contrasts in Narratives of the KAL and Iran Air 

Incidents (Entman, 1991). Značný vliv na rámcování tématu má tedy původce sdělení  

a svou roli hrají vzhledem k hodnotovému prostředí také mediální systém nebo konkrétní 

médium, pro které autor pracuje. Podle Entmana „běžné porozumění může pomoci 

konstituovat rámce jako výzkumné paradigma“ (Entman, 1993: 56). Zdůraznil, že novináři 

užívají rámcování proto, aby určitou situaci nebo určitý problém popsali způsobem, který 

zapadá do dominantního paradigmatu dané kultury. To se ale neděje na základě vědomého 

postupu novinářů, naopak jde již o rutinní mechanismy, které mají novináři zakódované 

v sobě. Je to automatický postup a můžeme ji označovat jako zpravodajskou rutinu,  

což potvrzuje jak Entman (1993), tak například Pan a Kosicki (1993), podle nichž je 

„rámcování spojeno s profesními rutinami a pravidly“ (Pan – Kosicki, 1993: 57). 

Pan a Kosicki (1993) ve své stati pracují s tzv. „nástroji rámcování“
5
, které 

pomáhají určit jednotlivé rámce v textu. Tyto nástroje následně dělí do čtyř kategorií – 

„každý rámec lze posoudit podle syntaktické struktury, struktury „scénáře
6
“, tematické 

struktury a rétorické struktury“ (Pan – Kosicki, 1993: 59). Pomocí těchto nástrojů vytvořili 

metodologii analýzy rámcování, kterou uvádí na příkladu medializace protestů proti 

                                                             

4
 V překladu knihy Denise McQuaila Úvod do teorie masové komunikace (2009) je používán pojem 

rámování. Konceptualizaci pojmu framing se věnuji na konci této podkapitoly. 

5
 V originále framing devices (Pan, Kosicki, 1993). 

6
 V originále script. Jedná se o vnímání stavby příběhu, jakéhosi „scénáře“, který se v textu objevuje (Pan, 

Kosicki, 1993). 
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potratům v americkém městě Wichita. Samotná analýza je podle nich „přístupem 

analyzujícím zpravodajský diskurz a zabývá se, jak jsou témata ve společnosti 

konstruována a dojednávána“ (Pan – Kosicki, 1993: 70). Oba autoři také vidí souvislost 

s teorií agenda-setting, která je popsána v následující podkapitole. Na rozdíl od nastolování 

agendy však analýza rámcování „zkoumá diverzitu a plynulost v tom, jak jsou témata 

konceptualizována“ (ibid.) a celkově lépe analyzuje průběh konstrukce témat  

(Pan – Kosicki, 1993). 

Metodologický způsob rámcování popisuje Kitzingerová (2007), podle níž 

„analýza rámcování může být použita k prozkoumání produkce mediálního pokrytí: jak 

žurnalisté a jejich zdroje fungují a jak mohou ovlivnit způsob, kterým je příběh podán“ 

(Kitzinger, 2007: 137 – 138). Klíčový je „výběr slov a frází, jejich umístění ve sdělení nebo 

kulturní implikace“ (Kitzinger, 2007: 141), podle nichž je možné určovat rámce. 

Tematická stavba článku „není triviální záležitostí, naopak má velkou moc v nastolování 

kontextu společenské diskuze nebo v definování témat“ (Pan – Kosicki, 1993: 70). 

Typologie rámců je subjektivní záležitostí a vybírá ji autor. Přesto se někteří 

teoretikové snažili vytvořit obecný systém, podle kterého je možné schémata analyzovat. 

Shanto Iyengar (1990) rozlišuje rámce epizodické a tematické. Zatímco epizodické rámce 

se zaměřují na konkrétní události nebo aktéry, tematické mají obecnější pojetí a jsou 

„zastřešující“. V této stati je dále pracováno právě s Iyengarovou metodikou. 

 

Konceptualizace pojmu framing 

V případě rámcování je potřeba popsat terminologickou otázku překladu pojmu 

framing. Tuzemští teoretici pracují s anglickým pojmem frame / framing lexikálně 

odlišnými způsoby. Například Jaromír Volek nebo Tomáš Trampota používají termín 

rámování. Naopak rámcování používají překladatelé knihy Setting the Agenda Maxwella 

McCombse (2009) nebo Alice Němcová Tejkalová, autorka publikace Ti druzí sportovci 

(2012). V mé práci se přidržím termínu rámcování. Němcová Tejkalová (2012) definuje 

zvolený způsob tak, že „v češtině je rám vnímán víc fyzicky, jako něco zcela konkrétního, 

zatímco rámec lépe odkazuje k abstraktnímu myšlenkovému procesu“  

(Němcová Tejkalová, 2012: 38). Toto názvosloví využívám proto, že rámcování je ze své 
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podstaty abstraktním procesem, který se až postupem času konkretizuje popisem 

jednotlivých rámců. Pojem frame nebo framing užívám jako synonymum, důvod je 

zejména jazykový. Se stejným významem používám v práci termín schéma, které ve svém 

textu zmiňuje Entman (1993). 

 

1.2 KONCEPT NASTOLOVÁNÍ TÉMAT V MÉDIÍCH 

Koncept agenda-setting, nebo také v českém překladu nastolování agendy
7
, úzce 

souvisí s rámcováním. Tato teorie je starší než teorie rámcování. S myšlenkou nastolování 

témat v médiích přišel již Walter Lippmann ve své knize Veřejné mínění (1922), daný 

koncept však dále nerozváděl. To učinili až Donald Shaw a Maxwell McCombs ve studii 

Chapel Hill Study (1972). Cílem výzkumu bylo zjistit, jak témata, která se objevují  

v médiích, ovlivňují veřejnou agendu, a jak danou agendu přebírají politici. Od té doby  

se koncept nastolování agendy rozšířil nejen do mediálních studií, ale je hojně využíván 

také politology nebo sociology. 

Agenda-setting v podstatě znamená zkoumání výběru témat, která jsou pro média 

důležitá a která naopak v médiích chybí. Denis McQuail (2009) koncept vysvětluje jako 

„proces, při němž relativní pozornost věnovaná jednotlivým položkám zpravodajství 

ovlivňuje význam, jaký veřejnost přikládá daným událostem“ (McQuail, 2009: 480),  

což znamená, že „mediální agenda určuje agendu veřejnou“ (Nečas, 2008: 17). Výběrem 

témat je možné účinně působit na příjemce mediálních obsahů tak, že lidé o těchto 

tématech začnou více přemýšlet. V tomto ohledu se potvrzují slova Bernarda Cohena, 

podle kterého média neurčují, co si mají lidé myslet, ale o čem mají přemýšlet (Cohen, 

1963). Jak popisují ve své publikaci Jirák a Köpplová (2009), „teorie nastolování agendy 

tedy hledá odpověď na otázku, proč se některé informace o některých tématech stanou 

součástí veřejné debaty, zatímco jiné zůstanou stranou pozornosti“ (Jirák – Köpplová, 

2009: 353). 

V souvislosti s konceptem rámcování uvádí „otec“ teorie agenda-setting Maxwell 

McCombs (2009), že rámcování je vlastně druhým stupněm nastolování agendy. Tento 

                                                             

7
 V českém mediálním prostředí se užívají jak český, tak anglický ekvivalent. V mé práci budu používat oba 

termíny synonymně. 
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stupeň pojmenovává jako nastolování agendy atributů. Jak doslova píše McCombs, 

„rozpracování druhého stupně nastolování agendy – nastolování agendy atributů – naši 

teorii spojuje také s významným současným konceptem, rámcováním“ (McCombs, 2009: 

132). V tomto smyslu je „rámcování vlastně zdůrazňování určitých atributů v mediální 

agendě“ (McCombs, 2009: 132). Právě McCombs (2009) je velkým zastáncem propojení 

obou konceptů. „Z teoretických ukotvení prací i z empirického výzkumu vyplývá,  

že jak výzkum v oblasti nastolování agendy, tak v případě rámcování směřuje k jednomu 

cíli: ke zkoumání hlubších organizačních struktur,“ (Tabery, 2008: 34). Přesto zejména  

v posledních letech si mnoho mediálních teoretiků není tak jisto úzkým propojením 

rámcování a konceptu agenda-setting, a spíše zpochybňuje toto propojení, respektive si jej 

vysvětluje jiným způsobem. Mezi ně patří například Dietram A. Scheufele (Scheufele, 

1999) nebo David H. Weaver (2007), který „upozorňuje na to, že procesy rámcování  

a druhého stupně nastolování agendy si jsou podobné, ale nikoliv identické. … Oba  

se zabývají způsobem myšlení, spíš než předměty myšlení, ale u rámcování se zdá,  

že zahrnuje širší rozsah kognitivních procesů jako jsou morální hodnocení, zdůvodnění 

příčiny“ (Němcová Tejkalová, 2012: 46).
 
Weaver dále dodává, že proces rámcování jde 

ještě dál než druhý stupeň nastolování agendy a zkoumá detailnější aspekty sdělení  

než nastolování agendy atributů (Weaver, 2007).
 
Toto vysvětlení je důležité z hlediska této 

práce, protože mediální obsahy budou zkoumány právě tímto způsobem, analýza jde více 

do hloubky. Takový rozdíl mezi oběma koncepty potvrzuje i Paulína Tabery, která tvrdí,  

že „zatímco nastolování agendy … užívá kvantitativní metody, v případě rámcování  

se uplatňují kvalitativní postupy“ (Tabery, 2008: 36). 

Koncept nastolování agendy je ve většině výzkumů spojován především  

s politickou komunikací nebo je využíván při výzkumu dlouhodobých společenských 

témat, jako jsou enviromentální problematika, genderová témata, uprchlická krize nebo 

islámský fundamentalismus. Co se týče sportovní tematiky, teoretické zakotvení je  

ve spojitosti s agendou-setting minimální. 

Svou roli v nastolování témat hraje i teorie zpravodajských hodnot. Například 

Burton a Jirák (2001) píší, že „proces nastolování agendy v médiích není náhodné, ale jde 

o vysoce konvencionalizovanou činnost, pro jejíž pravidla se vžilo označení zpravodajské 

hodnoty“ (Burton – Jirák, 2001: 240). Poukázáním na tato pravidla se dá posuzovat 
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mediální obsah, protože zpravodajské hodnoty lze vypozorovat v jakýchkoliv sděleních, 

včetně těch sportovních. 

 

1.3 ZPRAVODAJSKÉ HODNOTY 

Způsob, jakým novináři referují o událostech, a nejen těch sportovních, ovlivňuje 

mnoho faktorů. Pokud se podíváme na jednotlivé články a analyzujeme je, zjistíme,  

že mnoho z nich má určité společné znaky. Denis McQuail referuje, že zpravodajství je 

předvídatelné (McQuail, 2009). „Obsah zpravodajských médií má neodbytný sklon 

formovat se podle shodných pravidel,“ (McQuail, 2009: 319). Rámce se různě proměňují, 

ale některé znaky zůstávají totožné. Vysvětlením je koncept zpravodajských hodnot.  

Podle Tomáše Trampoty „zpravodajské hodnoty představují vlastnosti, které událost musí 

mít, aby byla vybrána a stala se zprávou“ (Trampota, 2006: 26). 

Takovými vlastnostmi ve zpravodajství se zabývali někteří teoretici již  

od 17. století, konkrétně Kaspar Stieler, který už v roce 1695 „přesně pojmenoval hodnoty 

zpráv, jako je novost, prostorová blízkost, dosah, nebývalý význam a negativismus“ 

(Kunczik, 1995: 119). Na tento koncept v první polovině 20. století navázal Walter 

Lippmann, který jako první použil termín news values ve slavné knize Public Opinion
8
  

(ve které naznačil i schéma nastolování agendy). Prvními autory, kteří zpravodajské 

hodnoty empiricky prozkoumali, však byli norští teoretici Johan Galtung a Marie Rugeová 

(Galtung – Ruge, 1965). 

Tato dvojice se zaměřila na stále se opakující znaky v mediálních sděleních,  

které ovlivňují, jestli má událost šanci dostat se do médií či nikoliv. Galtung a Rugeová 

ověřovali hypotézy těchto repetitivních vlastností na zahraničním zpravodajství norského 

tisku
9,

 a poté vytvořili souhrn dvanácti zpravodajských faktorů (viz Tabulka č.1). 

  

                                                             

8
 Walter Lippmann: Public Opinion (1922). 

9
 Galtung a Rugeová sledovali opakující se rysy v zahraničním zpravodajství norských tištěných médií o 

třech mezinárodně významných krizích v průběhu 60. let – na Kubě, v Kongu a na Kypru. 
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Tabulka č. 1: Zpravodajské hodnoty podle Galtunga a Rugeové (1965) 

Frekvence události Intenzita události
10

 Jednoznačnost Smysluplnost 

Soulad Neočekávanost Kontinuita Kompozice 

Odkaz na „elitní 

národy“ 

Odkaz na „elitní 

osoby“ 

Personifikace Negativita 

 

Samozřejmě platí, že čím více faktorů můžeme v události najít, tím má větší šanci 

na to, aby se stala zprávou (Russ-Mohl, 2005). To potvrzuje i Michael Kunczik se svou 

aditivní hypotézou.
11

 Zřejmě nejdůležitějšími zpravodajskými hodnotami, které teoretici 

hojně citují v souvislosti s mediálním obsahem, jsou personifikace a negativita. Hartley 

trefně poznamenává, že „špatná zpráva je dobrá zpráva“ (Hartley, 1982: 79), čímž naráží 

na fakt, že cokoliv negativního má větší šanci se prosadit do mediálního prostředí. Konflikt 

vždy čtenáře přitahoval, skrývá v sobě určitou emoci, a podobně je tomu i ve sportu. 

Rovněž personifikace hraje v médiích důležitou roli. „Příběh jedné osobnosti je 

jednodušší, zatímco příběh celé struktury vyžaduje více rozhovorů, sběr dat je složitější,“ 

(Galtung – Ruge, 1965: 69). Novináři si tímto způsobem také ulehčují situaci a celá událost 

získává osobnější ráz. Hartley k tomu dodává, že „jedinci jsou lépe identifikovatelní  

než struktury či instituce. Právě proto je vláda často personifikována, např. vláda 

Thatcherové“ (Hartley, 1982: 78),
 
v českém prostředí Babišova vláda apod. 

K pochopení a charakteristice jednotlivých rámců poslouží právě zpravodajské 

hodnoty, jež pomohou k vysvětlení jednotlivých jevů. McQuail vysvětluje, že „novináři  

a další lidé pracující ve zpravodajských organizacích vytvářejí a užívají mediální rámce, 

přičemž neustále jednají se zdroji a při referování o událostech používají ‚zpravodajské 

hodnoty‘ a ‚zpravodajský úhel pohledu‘“ (McQuail, 2009: 526). Tím de facto potvrdil 

propojení obou těchto konceptů a jejich vliv na sebe. 

                                                             

10
 V překladu jde spíše o „Práh události“. Reálně se však jedná o intenzitu dané události, tedy pokud je 

konkrétní událost dostatečně intenzivní a překročí práh zpravodajství, stane se z ní zpráva. 

11
 „Aditivní hypotéza praví: Čím více faktorů se u jedné události sejde, tím vyšší je pravděpodobnost, že se 

tato událost stane zprávou“ (Kunczik, 1995: 122). 
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Zpravodajské hodnoty identifikovatelné v článcích mohou dokládat, proč novináři 

přistoupili k tématu zrovna daným způsobem a proč jsou některé atributy tématu 

zdůrazněny. To je důvod zapojení tohoto teoretického konceptu do mé práce. 
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2 SPECIFIKA SPORTOVNÍ ŽURNALISTIKY 

 

Sport má v médiích nezastupitelnou úlohu. Je jedním z nejpopulárnějších segmentů 

mediální tvorby už od počátku masových médií na konci 19. století, kdy vznikaly první 

sportovní přílohy novin nebo první sportovní časopisy. Ne nadarmo se říkávalo, že „noviny 

se čtou odzadu“, tedy od sportovní přílohy. V mediálním světě je sport skutečným 

fenoménem. „Je stále zřejmější, že právě sport v médiích sehrává stále větší úlohu  

a ovlivňuje tak přímo či zprostředkovaně i náš svět hodnot,“ (Sekot, 2006: 199). Argument 

o celospolečenském vlivu sportu nabízí také Brett Hutchins a David Rowe (2009), podle 

kterých je sport „klíčovou oblastí specifické národní a globální populární kultury a stěžejní 

mediální komoditou“ (Hutchins – Rowe, 2009: 355).
 
Sportovní žurnalistika je však svým 

pojetím specifická a ne vždy odráží standardní poučky zpravodajství. Obecně je více 

komunitní, více zaměřená na sportovní fanoušky, celkově se dá označit jako odlehčenější 

forma žurnalistiky. Mnohdy je potřeba konkrétnímu sportovnímu odvětví rozumět,  

aby články dávaly čtenářovi smysl. 

Mimo to mají mediální výstupy ze sportovních akcí oslabenou funkci objektivity, 

reportéři nahlíží na utkání jedinečným způsobem, jak popisuje Aleš Sekot (2006),  

podle kterého je sportovní žurnalistika „specifickou výpovědí o světě, ve kterém žijeme“ 

(Sekot, 2006: 209). Složitě se hodnotí, zda to, co reportér popíše ve svém článku,  

je skutečně pravda, pokud zrovna nepopisuje exaktní statistické údaje. Fanoušci sportovců 

nebo klubů se často zaměřují na něco jiného, než co popisuje původce daného článku, 

obzvlášť pokud to nesouzní s jejich představami o průběhu sportovní akce. Jak zmiňuje 

Sekot, „mediální sport tak není čistě věcí co nejvěrnější prezentace reality, nýbrž 

inscenováním vybraných, zaznamenání hodných a pečlivě sestavených sportovních obsahů 

zaměřených na informování a pobavení diváků“ (Sekot, 2006: 208). 

Podobně jako domácí nebo zahraniční zpravodajství i sportovní žurnalistika  

si zakládá na vypichování zajímavých příběhů, nečekaných událostí nebo zviditelňování 

nových hrdinů. Jedná se o neustálou mytizaci
12

 sportovního dění. „Sportovní žurnalista 

musí umět pracovat se základními žurnalistickými dovednostmi – vyhledávání a psaní 

                                                             

12
 Tomuto tématu se důkladněji věnuje Jan Děkanovský ve své publikaci Sport, média a mýty (2008). 
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zpravodajských příběhů,“ (Andrews, 2014: 72). Kromě toho se velmi často objevuje  

ve sportovních médiích stereotypizace rolí, Děkanovský (2008) píše také o sexismu
13

. 

Sportovní žurnalistika se v českém mediálním prostředí například nevyhýbá vnímání ženy 

jako matky či rodičky, což může být ve sportovním zpravodajství, pokud se to 

bezprostředně netýká kvality výkonu a přípravy na něj, zcela irelevantní. Stereotypizace 

jakožto „proces, kterým lidská společnost a individuality tvoří smysl společnosti skrze 

generalizaci, vzorování a typifikaci,“ (Dyer, 1999: 1) je jeho nedílnou součástí. Cílem  

mé práce je právě výzkum témat a rámců, které sportovní novináři vyhledávají a publikují, 

které vůbec stojí za zveřejnění, a jakou roli v nich mohou hrát výše zmíněné sociální 

konstrukty. 

 

2.1 SOUČASNÁ SPORTOVNÍ ŽURNALISTIKA 

Moderní sportovní žurnalistika se spoléhá na veškeré technické vymoženosti,  

které přináší 21. století. Autoři v rámci online žurnalistiky využívají grafiku, různé 

vizualizace, hypertextové odkazy, videa a další funkce pro doplnění informační pestrosti 

pro své příjemce. Soudobá sportovní online žurnalistika však má svá specifika, zejména  

ve srovnání s printovými médii. 

Ačkoliv se může zdát, že s příchodem online prostředí v médiích vymizel tlak 

místa, tak typický pro tištěná média, opak je pravdou. „Lidé se dívají na webové stránky, 

aby si vyhledali informace rychle a lehce. Proto články musí být krátké, rázné a k věci,“ 

(Andrews, 2014: 140). Tento trend bych označil jako „tlak čtenáře“. I ten nejzajímavější 

příběh musí být svým způsobem výstižný a jasný, jinak si svého čtenáře nenajde. Andrews 

k tomu dodává, že „zpravodajské příběhy by měly být napsány … bez zbytečných slov, 

vzletných frází a nepotřebných informací“ (Andrews, 2014: 78). 

Dalším významným faktorem dnešní online sportovní žurnalistiky je rozšiřování 

blogů nebo malých zpravodajských serverů, novinářem se tudíž může stát prakticky každý. 

Některé portály se zabývají jen určitým segmentem sportovního odvětví, nebo dokonce jen 

konkrétním klubem nebo sportovcem. „Rozvoj digitální komunikace znamená,  

                                                             

13
 Děkanovský zmiňuje zejména plážové volejbalistky, jejichž atraktivita spočívá ve vizualizaci spoře 

oděných hráček, a tím se upozaďuje sportovní výkon (Děkanovský, 2008). 
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že žurnalistika už není jen výsadou profesionálních žurnalistů pracujících pro korporátní 

mediální organizace. Internet dává možnost každému být reportérem – zveřejňovat příběhy 

a obrázky na web nebo distribuovat je přes sociální sítě,“ (Andrews, 2014: 138).  

Podle Hutchinse a Rowea (2009) se „počet mediálních společností a individuálních 

webových portálů … stále navyšuje, vytváří se tak konkurence velkým mediálním 

společnostem“ (Hutchins – Rowe, 2009: 356). I z tohoto hlediska jsem do své práce zapojil 

malý basketbalový projekt BASKETMAG.cz, který má sice charakter blogu nebo malého 

zpravodajského serveru, ale je nejznámějším producentem zpráv v ČR zaměřeného pouze 

na basketbalové prostředí. Tak je možné poukázat na případné odlišnosti oproti 

basketbalovému zpravodajství velkých sportovních serverů u nás. 

Podobným trendem dnešní sportovní žurnalistiky je také zpravodajský obsah,  

který vytvářejí přímo aktéři sportovního zápolení, ať už klubové portály nebo přímo 

sportovci, jež využívají sociální sítě k produkci a publikaci obsahů. „Samy sportovní 

organizace a celé soutěže využívají internet, především produkty jako například YouTube, 

k propagaci celého sportu, případně produktů spojených s daným klubem, organizací  

či sportem obecně,“ (Hutchins – Rowe, 2009: 360). Novináři se tak stávají pouze jakýmisi 

„gatekeepery“ - lidmi, kteří filtrují daný obsah pro čtenáře
14

. Tím výrazně ovlivňují agendu 

daného média, protože určují, co je (nebo co by mělo být) významné  

pro příjemce. Tvorba exkluzivního obsahu se tak posouvá směrem k protagonistům 

jednotlivých sportů. „Aktuálně se organizace snaží domluvit se s menšími tvůrci, 

jednotlivými kluby nebo sportovci, aby sdíleli vhodný obsah sami – vlastně přistoupili  

na smysl sdílnosti digitální komunikace,“
 
dodávají Hutchins a Rowe (Hutchins – Rowe, 

2009: 364). 

Tyto faktory patří při tvorbě sportovně-zpravodajských obsahů  

k těm nejdůležitějším a projevují se na konečných výstupech žurnalistů. Specifičnost 

sportovní žurnalistiky bude zmiňována i v souvislosti se sledovaným tématem a v rámci 

zkoumaných článků. Jednotlivé konstrukty se totiž do mediálních obsahů nezpochybnitelně 

promítají. 

                                                             

14
 Gatekeepingu se komplexně věnují například Pamela Shoemakerová a Tim Vos v publikaci Gatekeeping 

theory (Shoemaker, Vos, 2009). 
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3 MISTROVSTVÍ EVROPY 2017 V BASKETBALE ŽEN 

 

Jak jsem již zmiňoval, k výzkumu způsobu mediálního pokrytí velké sportovní 

akce jsem zvolil mistrovství Evropy žen v basketbale 2017, které se konalo v České 

republice. Aby byla vypracována důkladná analýza rámcování této události, je nutné 

popsat průběh turnaje i související zajímavosti, na které novináři během akce reagovali 

nebo mohli reagovat a neučinili tak. Jen s přesným popisem totiž mohou být jednotlivé 

jevy zanalyzovány. Níže uvedené pasáže proto jsou zpracovány ze sportovního hlediska. 

 

3.1 PŘED TURNAJEM 

O pořadatelství České republiky bylo rozhodnuto necelé dva roky od začátku 

turnaje, konkrétně 28. června 2015
15

. Pořadatelskou organizací byla Česká basketbalová 

federace (dále jen ČBF). 

Turnaj probíhal v Hradci Králové a v Praze. V hlavním městě se zápasy základních 

skupin odehrály v hale Královka, která nabízí kapacitu pro 2500 diváků
16

, a závěrečná fáze 

turnaje pak v O2 Aréně s kapacitou až 17 tisíc diváků
17

 
18

, v největší pražské aréně ovšem 

ani jednou nebylo vyprodáno. České basketbalistky odehrály utkání skupiny A  

na hradeckém Zimním stadionu s kapacitou 7 tisíc
19

. Ženský basketbal je v Hradci Králové 

                                                             

15
 TalkBasket.net. Czech Republic to host EuroBasket Women 2017. In: Talkbasket.net [online]. 29. 6. 2015. 

Dostupné z: https://www.talkbasket.net/16004-czech-republic-to-host-eurobasket-women-2017. 

16
 SPORTOVNÍ AREÁL PRAHA. Představení haly. Sapraha.cz [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

http://www.sapraha.cz/predstaveni-sportovni-areal-praha/. 

17
 O2 arena. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikipedia Foundation, 2001- 

[cit. 2019-05-04]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/O2_arena. 

18
 Kapacity basketbalových arén jsou zmiňovány záměrně, téma fanouškovství totiž bylo během šampionátu 

zajímavé i z mediálního hlediska. Příkladem je projekt Adopt Your Team, při němž si základní školy 

„adoptovaly“ zúčastněné týmy, a těm během turnaje fandily. 

19
 MOUNTFIELD HK. Informace o stadionu. MountfieldHK.cz [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://www.mountfieldhk.cz/zobraz.asp?id=stadion-informace. 

https://www.talkbasket.net/16004-czech-republic-to-host-eurobasket-women-2017
http://www.sapraha.cz/predstaveni-sportovni-areal-praha/
https://cs.wikipedia.org/wiki/O2_arena
https://www.mountfieldhk.cz/zobraz.asp?id=stadion-informace
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poměrně populární, místní tým se pravidelně umisťuje na špici tabulky nejvyšší soutěže
20

. 

Tato volba se vyplatila i z hlediska popularizace pro fanoušky, všechny zápasy české 

reprezentace totiž byly vyprodány
21

. 

Šampionátu se zúčastnilo celkem šestnáct týmů, z nichž Česká republika byla 

nominována automaticky jakožto pořadatel. Zbylých patnáct týmů vzešlo z devíti tří  

až čtyřčlenných kvalifikačních skupin. Z každé skupiny automaticky postoupil vítěz, 

zbylých šest celků tvořily nejlepší týmy z druhých příček. Utkání kvalifikačních skupin 

probíhala od listopadu 2015 do listopadu 2016
22

. 

Los evropského šampionátu proběhl 9. prosince 2016 na Staroměstské radnici 

v Praze
23

. Jednotlivé národní týmy byly umístěny do výkonnostních košů na základě 

celkového umístění v kvalifikaci na ME a umístění na předešlém ME v roce 2015. 

V případě českého družstva se počítal pouze koeficient na základě výsledku na šampionátu 

v roce 2015, vycházel tedy z 11. místa, které český tým vybojoval na ME 2015
24

.  

Los přisoudil českým reprezentantkám soupeřky ze Španělska, Ukrajiny a Maďarska  

ve skupině A. Utkání skupin A a B se odehrála v Hradci Králové, zápasy skupiny C a D 

byly sehrány v Praze v hale Královka. 

Oficiální představení evropského šampionátu proběhlo v Hradci Králové 18. ledna 

2017, během kterého byl rovněž prezentován maskot turnaje, víla Shiny, jejíž název byl 

                                                             

20
 HRADECKÉ LVICE. Úspěchy klubu. Hradeckelvice.cz [online]. [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

http://www.hradeckelvice.cz/statictext/detail/id/8. 

21
 REDAKCE. ME v basketbalu žen 2017 hostí Praha a Hradec. In: Betarena.cz [online]. J & L 

SOLUTIONS LIMITED, 16. 6. 2017. Dostupné z: https://www.betarena.cz/rubriky/sportovni-clanky/me-v-

basketbalu-zen-2017-hosti-praha-a-hradec_1370.html. 

22
 EuroBasket Women 2017 qualification. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikipedia Foundation, 2001- [cit. 2019-05-04]. Dostupné z: 

https://en.wikipedia.org/wiki/EuroBasket_Women_2017_qualification. 

23
 FIBA. Známe skupiny pro FIBA EuroBasket Women 2017. In: Fiba.basketball [online]. FIBA – 

International Basketball Federation, 10. 12. 2016. Dostupné z: 

http://www.fiba.basketball/cs/eurobasketwomen/2017/news/fiba-eurobasket-women-2017-groups-confirmed. 

24
 FIBA. Koše pro los FIBA Eurobasket Women. In: Fiba.basketball [online]. FIBA – International 

Basketball Federation, 8. 12. 2016. Dostupné z: 

http://www.fiba.basketball/cs/eurobasketwomen/2017/qualifiers/news/fiba-eurobasket-women-2017-draw-

seedings-set. 

http://www.hradeckelvice.cz/statictext/detail/id/8
https://www.betarena.cz/rubriky/sportovni-clanky/me-v-basketbalu-zen-2017-hosti-praha-a-hradec_1370.html
https://www.betarena.cz/rubriky/sportovni-clanky/me-v-basketbalu-zen-2017-hosti-praha-a-hradec_1370.html
https://en.wikipedia.org/wiki/EuroBasket_Women_2017_qualification
http://www.fiba.basketball/cs/eurobasketwomen/2017/news/fiba-eurobasket-women-2017-groups-confirmed
http://www.fiba.basketball/cs/eurobasketwomen/2017/qualifiers/news/fiba-eurobasket-women-2017-draw-seedings-set
http://www.fiba.basketball/cs/eurobasketwomen/2017/qualifiers/news/fiba-eurobasket-women-2017-draw-seedings-set
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odvozen od motta celého šampionátu Time to shine
25

. Představitelé místní samosprávy  

a ČBF také odhalili oficiální podobu grafiky a plakátů, které sloužily k propagaci 

šampionátu. Celá událost tak měla povahu informovat o organizačních záležitostech 

šampionátu. 

K zajištění herního průběhu turnaje zvolila FIBA systém se třemi postupujícími  

do dalších fází z každé skupiny. Týmy z prvních míst postupovaly rovnou do čtvrtfinále, 

družstva na druhých a třetích místech se vzájemně utkaly v osmifinále o čtyři postupová 

místa. Poslední celky z každé skupiny na turnaji skončily
26

. V „české“ skupině A byly 

jasnými favoritkami Španělky, o další dvě postupová místa se měla podle předpokladů 

vycházejících z žebříčku FIBA
27

 utkat zbylá tři družstva. 

 

3.2 ČESKÝ TÝM V AKCI 

V následujících řádcích referuji o průběhu turnaje z pohledu českého týmu,  

neboť na základě poznatků z odborné literatury (např. Galtung, Ruge, 1965; McNair, 2004) 

lze předpokládat, že zájem o český tým bude v médiích největší. Základním cílem českých 

basketbalistek byl postup ze skupiny. Někteří odborníci dokonce favorizovali český tým  

na medailové umístění. Favoritkami skupiny byly Španělky, které dlouhodobě patří 

k nejlepším družstvům na světě
28

. 

Už před turnajem oznámili představitelé české reprezentace zajímavost nejen 

z pohledu médií, a to nominaci rodilé Američanky Kii Vaughnové, která dostala český pas 

teprve v roce 2016. Vaughnová působila v době konání šampionátu už pátým rokem 

                                                             

25
 FIBA. FIBA Mistrovství Evropy v basketbalu žen 2017 bylo oficiálně prezentováno v Hradci Králové. In: 

Fiba.basketball [online]. FIBA – International Basketball Federation, 18. 1. 2017. Dostupné z: 

http://www.fiba.basketball/cs/eurobasketwomen/2017/news/fiba-eurobasket-women-2017-officially-

presented-in-hradec-kralove. 

26
 FIBA. FIBA Eurobasket Women 2017. Fiba.basketball [online]. Dostupné z: 

http://www.fiba.basketball/eurobasketwomen/2017/competition-system.pdf. 

27
 FIBA. FIBA World Ranking Presented by Nike. Fiba.basketball [online]. Dostupné z: 

https://www.fiba.basketball/rankingwomen. 

28
 Tamtéž. 

http://www.fiba.basketball/cs/eurobasketwomen/2017/news/fiba-eurobasket-women-2017-officially-presented-in-hradec-kralove
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v ZVVZ USK Praha, a proto nebyla pro českého fanouška neznámou basketbalistkou. 

Právě naturalizace hráčů a hráček patří k velkým tématům takřka každého basketbalového 

mistrovství a nejinak tomu bylo i v rámci ME 2017. 

Turnaj započal 16. června 2017 utkáním Česka a Ukrajiny
29

. Domácí 

basketbalistky však úspěšné nebyly a média si všímala špatné koncentrace hráček zejména 

v prvním poločase, který byl pro průběh zápasu klíčový. Ukrajinky si v něm vytvořily 

náskok, který české hráčky nedokázaly stáhnout
30

. Druhý duel proti Maďarkám musely 

Češky bezpodmínečně vyhrát, aby si udržely naději na postup do vyřazovací fáze. Po celou 

dobu vyrovnaný zápas Češky v závěru nezvládly a vzhledem ke dvěma předchozím 

vítězstvím Španělska bylo o nepostupujícím družstvu jasno
31

. Následný úspěch proti 

favorizovaným Španělkám už situaci nijak nezměnil, byť se jednalo o velké překvapení 

turnaje. Češky podaly kvalitní výkon, který byl připisován ztrátě nervozity
32

. Vítězství 

proto mělo charakter jakési naděje do budoucnosti ženského basketbalu v ČR. Poslední 

soupeřky českého družstva postoupily do čtvrtfinále turnaje přímo, Ukrajinky a Maďarky 

vybojovaly postup do osmifinále
33

. 

 

3.3 CELKOVÝ PRŮBĚH ŠAMPIONÁTU 

Na základě dosavadních zkušeností všech týmů a jejich hodnocení v žebříčku FIBA 

nebylo o překvapení během šampionátu nouze. Po sportovní stránce se ukázalo,  

že se družstva v závěrečné části turnaje vyrovnávala. Ta, která byla označována jako 

                                                             

29
 FIBA. Daily schedule. Fiba.basketball [online]. Dostupné z: 

http://www.fiba.basketball/cs/eurobasketwomen/2017/games#. 

30
 FIBA. Ukrajina vs. Česká republika boxscore. Fiba.basketball [online]. Dostupné z: 

http://www.fiba.basketball/cs/eurobasketwomen/2017/1606/Ukrajina-%C4%8Cesk%C3%A1-republika. 

31
 FIBA. Česká republika vs. Maďarsko boxscore. Fiba.basketball [online]. Dostupné z: 

http://www.fiba.basketball/cs/eurobasketwomen/2017/1706/%C4%8Cesk%C3%A1-republika-

Ma%C4%8Farsko. 

32
 (ČTK), iDNES.cz. Úspěšné loučení. Basketbalistky na domácím ME skolily španělského obra. 

In: Sport.iDnes.cz [online]. MAFRA, a.s., 19. 6. 2017. Dostupné z: https://www.idnes.cz/sport/basket/me-

zen-hradec-kralove-cesko-spanelsko.A170619_111221_sport-basket_rou. 

33
 EuroBasket Women 2017. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikipedia 

Foundation, 2001-. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/EuroBasket_Women_2017. 
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outsideři, se dokázala prosadit a množství zápasů neskončilo podle předpokladů. Zajímavý 

průběh byl k vidění ve skupině C, která byla papírově velmi silná. Obhájkyně triumfu 

z roku 2015 Srbky musely bojovat alespoň o postup do osmifinále až do posledního duelu. 

V něm nakonec porazily Slovinky, které tím na turnaji skončily
34

. Ze skupiny C  

kromě Srbska postoupily Francie, která se později dostala až do finále, a Řecko,  

jenž nakonec dosáhlo na čtvrté místo celkově
35

. 

Osmifinálový duel už srbská reprezentace nezvládla, podlehla totiž Lotyškám. 

Srbky tak vypadly již v prvním kole vyřazovací části, byť obhajovaly titul
36

. Reprezentace 

Lotyšska odehrála své duely ve skupině D, která také nabídla ze zpravodajského hlediska 

atraktivní podívanou. Favorizované Rusky totiž prohrály klíčový duel s Belgičankami. 

Reprezentantky Belgie se staly nečekanými vítězkami skupiny D, přestože byly do turnaje 

na základě koeficientu nalosovány až z posledního výkonnostního koše. Svěřenkyně 

trenéra Philipa Mestdagha ovládly všechny tři zápasy, byť ani jeden z nich nevyhrály  

o více než čtyři body
37

. 

Ruskému národnímu týmu se mistrovství celkově nevyvedlo, už v osmifinále totiž 

prohrály s dalším již zmiňovaným outsiderem, Řeckem. Obě družstva, která Rusko 

porazila, nakonec dosáhla na semifinále a později se vzájemně utkala o třetí místo
38

. 

Paradoxním faktem byl úspěch řeckých basketbalistek, kterým dokonce stačila 

pouhá tři vítězství na čtvrté místo celkově, zatímco Italky se čtyřmi vítězstvími skočily 

sedmé
39

. Podstatnou třetí porážku italské reprezentace jí přivodily Lotyšky.  

                                                             

34
 Tamtéž. 

35
 Tamtéž. 

36
 Tamtéž. 

37
 Tamtéž. 

38
 Tamtéž. 

39
 Tamtéž. 
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Mohl za to diskutabilní moment
40

 v závěru vzájemného zápasu o celkové umístění. Hrálo 

se rovněž o postup na mistrovství světa 2018 ve Španělsku a vinou neúspěchu ztratily 

Italky možnost vůbec se kvalifikovat na toto mistrovství světa
41

. 

Závěrečná část šampionátu už se obešla bez větších překvapení, favorizovaná 

družstva nezaváhala. Finále proti sobě odehrály podle předpokladů Španělky  

a Francouzky, tabulkově dva nejlepší národní týmy v Evropě
42

. Titul nakonec získaly 

španělské basketbalistky po vítězství 71:55. V neděli 25. června turnaj skončil, a kromě 

vyhlášení vítězek proběhl také ceremoniál k výběru nejlepších basketbalistek turnaje. 

Nejužitečnější hráčkou šampionátu se stala Španělka Alba Torrensová, v tzv. All-Star 

týmu ji doplnily Evanthia Maltsiová z Řecka, Cecilia Zandalasiniová z Itálie, Endene 

Miyemová z Francie a Emma Meessemanová z Belgie
43

. Obvyklý systém, ve kterém jsou 

v nejlepším výběru ME zvoleny minimálně dvě představitelky vítězného družstva,  

tak byl narušen. Z tohoto důvodu byl k výběru kritický trenér španělských vítězek Lucas 

Mondelo, který označil za nejlepší pivotku turnaje svou svěřenkyni Sancho Lyttleovou
44

. 

V rámci finální části ME byly uspořádány tiskové konference ke zhodnocení celé akce.  

Za zmínku stojí, že většinu z nich vedl Čech působící ve vedení FIBA Europe, výkonný 

ředitel Kamil Novák, který si organizaci turnaje pochvaloval
45

. 

  

                                                             

40
 Situace je popsána v článku Italy and Zandalisini win more fans after painful loss 

(http://www.fiba.basketball/news/italy-and-zandalasini-win-more-fans-after-painful-loss). Česká média 

kontroverzní situaci nepopisovala. 

41
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43
 EuroBasket Women 2017. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikipedia 
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44
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4 METODOLOGIE PRÁCE 

 

4.1 KVALITATIVNÍ PŘÍSTUP 

Na počátku práce je nutné stanovit si základní výzkumnou otázku. Zajímalo mě, 

jakým způsobem informovala česká média o basketbalovém mistrovství Evropy žen 

2017? K zodpovězení využívám kvalitativní přístup, protože u něj se „výzkumník snaží 

získat integrovaný pohled na předmět studie, na jeho kontextovou logiku, na explicitní  

a implicitní pravidla, která fungují v dané oblasti“ (Hendl, 2016: 47). To odpovídá i mému 

záměru, cílem je interpretovat data. Vhodnost výběru kvalitativní metodiky u podobných 

případů je potvrzena výzkumníky (např. Hendl, 2016, Strauss – Corbinová, 1999, 

Sedláková, 2014 aj.). Renáta Sedláková zmiňuje „interpretaci jako důležitý znak 

kvalitativního paradigmatu“
 
(Sedláková, 2014: 48). Jak dále uvádí, „více zdůrazňuje 

specifičnost předmětu zkoumání …“ (Sedláková, 2014: 48). 

Jak již bylo výše zmíněno, teorie rámcování je aplikovatelná také jako analýza. 

Zařazení analýzy rámcování do souboru kvalitativních přístupů popisuje například 

sociolog Jan Hendl (2016)
46

. Za počátky vývoje rámcové analýzy pokládá práce 

výzkumníků Ritchieho a Spencera, kteří „především usilovali o to, aby jejich přístup 

usnadnil systematické prozkoumávání kvalitativních dat“ (Hendl, 2016: 221). Co se týče 

metody, obecně „spočívá analýza v rozdělení celku na jeho komponenty a zkoumání,  

jak tyto komponenty fungují jako relativně samostatné prvky a jaké jsou mezi nimi vztahy“ 

(Hendl, 2016: 32). Právě vztahy mezi jednotlivými textovými jednotkami mohou 

zodpovědět základní otázku, jak informovala média o evropském šampionátu, pomohou 

totiž utvořit konkrétní rámce. 

Nutno dodat, že kvalitativní analýza je založena na osobních zkušenostech 

výzkumníka, a je proto výrazně subjektivní, jak zdůrazňuje Hendl: „Hlavním instrumentem 

je výzkumník sám,“ (Hendl, 2016: 48). Protože se jedná o subjektivní a interpretativní 

způsob práce, je validita v takovém případě oslabena. Ověřitelnost jsem v rámci výzkumu 

provedl pouze já sám jakožto jediný výzkumník. Vzhledem k tomuto faktu je nutné provést 

                                                             

46
 Hendl pracuje s pojmem „rámcová analýza,“ (Hendl 2016: 221). 
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precizní operacionalizaci, aby byly omezeny případné pochybnosti. „V rámci 

kvalitativního paradigmatu pro tento postup používáme označení vyjasňování, případně 

konceptualizace pojmů, tedy zpřesňování jejich obsahu,“ (Sedláková, 2014: 143). Uvedená 

konceptualizace pojmů bude obsahem následujících řádků. 

 

4.2 STANOVENÍ ZKOUMANÉHO VZORKU 

Ke svému výzkumu jsem zvolil pětici online médií. Čtyři z nich – Sport.idnes.cz 

(dále iDNES.cz), Isport.blesk.cz (dále iSport.cz), Sport.cz a Sport.aktualne.cz (dále 

Aktuálně.cz) patří velkým mediálním domům
47

 a sportu se věnují v rámci  

své zpravodajské agendy. Jako doplňující internetové médium jsem zvolil web 

BASKETMAG.cz, protože je to jediný server v Česku, který se stabilně věnuje basketbalu 

obecně. Podle charakteristiky, kterou stanovil Miloš Čermák, obsahuje portál 

BASKETMAG.cz některé znaky blogu. V tomto konkrétním případě „má jednoduchý 

vzhled, články či jiné záznamy jsou řazeny zpětně chronologicky a píše ho obvykle jeden 

autor“ (Čermák, 2011: 113). Tento web jsem zařadil i z důvodu, abych poukázal na možné 

rozdíly v rámcování tématu velkých médií a malého sportovního portálu. K výzkumu byla 

zvolena pouze online média, jiné mediatypy nebyly zařazeny z důvodu případného 

zkreslení vlastnostmi
48

 ostatních typů médií. 

Zkoumaný vzorek jsem se rozhodl zúžit na časové rozpětí od 9. června  

do 2. července. Jde o období, které značí průběh turnaje vždy s týdenním přesahem. 

Začátek je určen týden před startem šampionátu a konec týden po skončení šampionátu. 

Toto rozmezí jsem určil z důvodu, že právě v tomto údobí narůstá počet článků  

o nadcházející akci, respektive stále doznívají ohlasy z celé akce. Ze sportovního hlediska 

se uzavírají nominace na šampionát, představují se jednotlivé týmy i hráčky, jsou 

                                                             

47
 Sport.idnes.cz je největším sportovním portálem mediálního domu MAFRA, iSport.blesk.cz patří CNC a 

je online mutací jediného sportovního deníku v Česku – Sportu. Sport.cz spadá pod mediální dům Borgis a 

v podstatě je sportovním portálem webu Novinky.cz. Sport.aktualne.cz je součástí mediálního domu 

Economia. 

48
 Například televizní média mají signifikantně odlišnou stavbu zpravodajství než online – značí se 

primárním zaměřením na audiovizualizaci zpráv, liší se ve výběru jazykových prvků apod. Více na toto téma 

viz Trampota, 2006. 
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popisovány organizační záležitosti apod. Následuje samotné mistrovství Evropy  

a po jeho skončení se standardně řeší úspěchy nebo neúspěchy družstev, případně 

kontroverzní události z akce, a hodnocení celého programu turnaje. 

Vybrané texty spadají svým tématem právě a pouze k ME 2017. Vzorek byl vybrán 

za pomoci databáze Newton Media Search. Vyhledávání probíhalo zvolením zkoumaného 

období a portálu do vyhledávače a následným prohlédnutím všech článků v daném období. 

Jedinou výjimkou byl portál BASKETMAG.CZ, který nemá své zastoupení v databázi 

Newton Media. Vyhledávání článků z tohoto serveru probíhalo pomocí interního archivu 

na jeho webových stránkách. 

Všechny texty byly publikovány na zmíněných webových portálech s jedinou 

výjimkou, kterou byl článek na téma módní zkoušky českých basketbalových 

reprezentantek před ME 2017, který byl zveřejněn na portálu Ona.iDnes.cz.
49

 Vzorek tvoří 

celkem 157 článků, z nichž nejvíc příspěvků bylo publikováno na portálu idnes.cz. 

Nejméně jich bylo v případě webu BASKETMAG.cz. 

Tabulka č. 2: Počty zkoumaných článků podle médií. 

Portál iDNES.cz iSport.cz Sport.cz Aktuálně.cz BASKETMAG.cz 

Počet článků 54 45 23 21 14 

 

4.3 KONCEPTUALIZACE RÁMCŮ 

Samotné označování rámců v textu probíhalo několikanásobnou kontrolou. Každý 

jednotlivý článek byl opakovaně důkladně pročten. Při prvním čtení byly vytvořeny  

a pojmenovány dílčí rámce, které jsou v práci následně popsány. Tímto způsobem byla 

vytvořena „matice rámců“. Jak píše Kitzingerová, „významné podněty mohou být 

identifikovány užitím tradiční diskursivní analýzy a / nebo systematickým sledováním  

a testováním vzorů asociací v textu“ (Kitzinger, 2007: 141). Pro svou práci jsem zvolil 

druhou variantu, kterou Kitzingerová zmiňuje. Také Hendl (2016) píše, že „každá 

jednotlivá studie má vlastní tematický rámec, který se skládá z množiny hlavních témat,  

                                                             

49
 Webový portál Ona.iDnes.cz je sdružený se sport.iDnes.cz hlavní doménou. Vzhledem k tematice textu a 

také z důvodu propojení webů byl daný článek vybrán do konečného vzorku. 
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jež jsou rozdělena na podtémata. Témata a podtémata se navrhují v průběhu seznamování 

se s daty, při klasifikaci jednotlivých částí datového materiálu“ (Hendl, 2016: 222). 

Po vytvoření souboru rámců byly příspěvky opět důsledně přečteny a tyto rámce 

byly identifikovány v článcích včetně jednotlivých příkladů. Aby však došlo k přesnému 

určení, bylo nutné zaznamenat pouze jeden konkrétní rámec pro každý příspěvek. Pokud 

článek obsahoval pouze jediný rámec, byla kontrola dokončena. V případě většího počtu 

rámců bylo rozhodujícím faktorem téma uvozené titulkem nebo perexem. Méně významné 

rámce, jež jsou ve sděleních identifikovány, označuji v práci jako marginální rámce. 

Kompletní analýza nutně zahrnuje také zastřešující rámce, do kterých byly jednotlivé 

rámce umístěny. Popsaný soubor rámců včetně typologie je součástí analytické části práce. 

 

4.4 KONCEPTUALIZACE POJMŮ 

Pro důslednost uvádím využívání jednotlivých pojmů, které v mé práci používám. 

Upřesnění významu termínu rámec již bylo popsáno výše v kapitole Mediální rámcování. 

V případě užití anglického výrazu frame činím pouze z důvodu jazykového, význam  

je synonymní. Pokládám také za nutné objasnění aplikace jednotek, ve kterých jsou rámce 

obsahem. Hesla článek, sdělení a příspěvek jsou v této stati užívána synonymně,  

a to bez ohledu na vyšší či nižší míru vizuálních prvků v konkrétní jednotce. 

Frekventovaně používám název akce. Pojmy jako evropský šampionát, mistrovství 

Evropy, ME 2017, basketbalový turnaj a všechny podobné případy vždy odkazují 

k jednomu a konkrétnímu mistrovství Evropy v basketbale žen 2017, které je ústředním 

tématem práce a sledovaného vzorku. V případě reference k jiné sportovní akci je daná 

skutečnost explicitně zmíněna. 
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5 ANALYTICKÁ ČÁST 

Následující text interpretuje popis a vysvětlení výsledků, které byly prozkoumány 

pomocí analýzy rámcování. Postupně představím hlavní rámce, jejichž charakteristika  

je podle teorie Shanta Iyengara (1990)
 
tematická. Podkapitoly poté tvoří dílčí rámce, které 

spadají pod jednotlivé hlavní rámce, a mají epizodický charakter (Iyengar, 1990). Seřazeny 

jsou podle četnosti, se kterou se schémata objevují ve zkoumaných sděleních. Rámce  

jsou popsány nejen obecně, ale také jsou zmíněny některé jazykové postupy, kterými 

vysvětluji určení konkrétních dílčích rámců. Důležitost tohoto postupu potvrzují  

Pan a Kosicki, podle kterých „výběr slov a jejich organizace do zpravodajských příběhů 

není triviální záležitostí. Naopak má velkou moc v nastolování kontextu společenské 

diskuze a definování zvažovaných témat,“ (Pan – Kosicki, 1993: 70). 

 

5.1 RÁMEC OSOBNOSTI 

Nejfrekventovanějším tématem objevujícím se ve zkoumaném období je rámec 

osobnosti. Charakteristikou tohoto hlavního rámce je zaměření článků na jednotlivé aktéry 

šampionátu. Spojující myšlenkou je nejčastěji důraz na konkrétní hráčku nebo větší počet 

hráček. Do tohoto rámce byly zpravidla zařazeny rozhovory, jejichž hlavním tématem byly 

informace o aktérovi nebo aktérce, detaily z jejich života, případně vyjádření k průběhu 

šampionátu. Dílčí rámce jsou poté roztříděny podle tematiky, která se kolem dané 

osobnosti řešila. 

Mediální agenda v rámci basketbalového šampionátu byla rozličná a rámec článku 

se odvíjel podle konkrétní situace. Docházelo ke glorifikaci jednotlivých hráček, spojování 

soupeřek s českým prostředím (ať už basketbalovým, či nebasketbalovým) nebo byly také 

zmiňovány detaily z osobních životů aktérek. Orientace na osobnost a charakter účastníků 

je teoreticky ukotvena už ve stati Galtunga a Rugeové, kteří jako jednu ze zpravodajských 

hodnot označují právě „personifikaci“ (Galtung – Ruge, 1965: 68).
 
Oba považují osobnosti 

za konkrétní entity a s těmi se dobře pracuje například z hlediska sběru informací.  

„Příběh jedné osoby je jednodušší,“ konstatují Galtung a Rugeová (ibid.). Podobnou 

charakteristiku přebral také Denis McQuail (2009). Proto je rámec osobnosti identifikován 

velmi často a během celého šampionátu s ním novináři často pracovali. Vzhledem k tomu, 

že basketbal patří v Česku mezi menší sporty, bylo zaměření na příběhy aktérek logické. 
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5.1.1 RÁMEC PERSONIFIKACE 

Dílčí rámec personifikace je primárně zaměřený na osobnostní rysy nebo pocity 

určitého aktéra. V článcích se pracuje se „zosobněním“ určité situace, činitel děje  

má hlavní roli. Pod tento typ rámce byl zařazován zájem o výkony hráček, které  

se v článku rozebírají, nebo autorův popis chování nebo jednání dané osobnosti. 

Typickým příkladem je popis činností, které daná aktérka vykonávala. Portál 

iSport.cz publikoval článek o basketbalistce Hradce Králové Pamele Effangové, která  

se během šampionátu starala o zázemí španělského družstva
50

. Autor (ČTK) se zaměřil 

právě na její působení v rámci turnaje, což ilustrují výpovědi: „Effangová na oplátku sbírá 

zkušenosti pozorováním nejlepších hráček Evropy“
51

 nebo třeba: „Teď se soustředím  

na univerziádu, kde bojuji o účast v českém týmu.“
52

 

Frekventovaným typem článků byla vyjádření konkrétních hráček  

k jejich výkonům, autoři sdělení však zdůrazňovali jejich osobnost. Příkladem byl článek  

o Aleně Hanušové, která hovořila o utkání proti Maďarsku
53

, autor ovšem zdůraznil vliv 

její hry na fanoušky („Natěšenou hradeckou halu dostala svým košem do opravdového 

varu už po pár vteřinách hry.“
54

) nebo její pocity z turnaje. Novináři často stavěli články 

na vyjádřeních jednotlivých aktérek, čímž si nejen ulehčovali práci, ale předpokládá  

se také zájem čtenářů, protože z basketbalového hlediska se většinou jednalo o „elitní 

osoby“ (viz Galtung – Ruge, 1965). 

                                                             

50
 (ČTK), iDNES.cz. Češka s konžskými kořeny se učí u Španělek. A sní, že porazí „své“ USK. 

In: Sport.iDnes.cz [online]. MAFRA, a.s., 23. 6. 2017. Dostupné z: 

https://www.idnes.cz/sport/basket/pamela-therese-effangova-hradec-kralove-praha-rozhovor-spanelsko-

pomocnice-mistrovstvi-evropy.A170623_115415_sport-basket_ten. 

51
 Tamtéž. 

52
 Tamtéž. 

53
 V textu je obsažen rovněž dílčí rámec hodnotící, avšak v daném případě jde o rámec podružný. 

54
 MACHEK, Radomír. Nejlepší česká střelkyně proti Maďarkám: Jsem za šanci hodně vděčná. 

In: Sport.iDnes.cz [online]. MAFRA, a.s., 19. 6. 2017. Dostupné z: https://sport.idnes.cz/alena-hanusova-po-

prohre-s-madarskem-d78-/basket.aspx?c=A170619_085712_sport-basket_par. 

https://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/306551/ceska-basketbalistka-se-stara-o-pohodli-spanelek-na-me.html
https://isport.blesk.cz/clanek/live-sport/306551/ceska-basketbalistka-se-stara-o-pohodli-spanelek-na-me.html
https://www.idnes.cz/sport/basket/pamela-therese-effangova-hradec-kralove-praha-rozhovor-spanelsko-pomocnice-mistrovstvi-evropy.A170623_115415_sport-basket_ten
https://www.idnes.cz/sport/basket/pamela-therese-effangova-hradec-kralove-praha-rozhovor-spanelsko-pomocnice-mistrovstvi-evropy.A170623_115415_sport-basket_ten
https://sport.idnes.cz/alena-hanusova-po-prohre-s-madarskem-d78-/basket.aspx?c=A170619_085712_sport-basket_par
https://sport.idnes.cz/alena-hanusova-po-prohre-s-madarskem-d78-/basket.aspx?c=A170619_085712_sport-basket_par
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K dílčímu rámci personifikace byly přiřazeny i „prezentující“ články, tedy takové, 

které mají zesílenou informační funkci z hlediska představení jednotlivých hráček 

družstva. Takovým případem je článek Basketbalistky se představují: ségry, Šípková 

Růžena i hvězda WNBA, ve kterém autor popsal hráčky českého družstva, dokonce i včetně 

některých osobnostních rysů, jako je tomu v případě Michaely Stejskalové („Extrovert,  

u té víme přesně, kde sedí, nebo kde co zrovna vymýšlí.“
55

). 

Mezi epizodickým rámcováním je toto pojetí osobnosti nejčetnější. Zpravodajská 

hodnota personifikace je u tohoto typu rámce zjevná a žurnalisté se na příběhy individualit 

během šampionátu významně zaměřovali. 

 

5.1.2 RÁMEC NATURALIZACE 

Jedním z největších témat šampionátu ze sportovního hlediska byla naturalizace 

hráček, zejména amerických. V současné době jde o trend, který je ve větší míře 

kritizován, a to z důvodu nevyužívání hráček z vlastních národních zdrojů a oslabování 

vnímání reprezentace národa. V podstatě se jedná o politické téma, které přesahuje hranice 

sportu
56

. V případě ME 2017 se zpravidla jednalo o naturalizaci amerických 

basketbalistek. Rámec byl frekventovaný i z důvodu, že také český národní tým využil 

naturalizovanou Američanku Kiu Vaughnovou. K tomuto aktu došlo v prostředí ženské 

basketbalové reprezentace vůbec poprvé, což tematiku zpopularizovalo a novináři  

ji zdůrazňovali jako něco neočekávaného. Avšak také všichni soupeři českého týmu 

v základní skupině měli ve svých družstvech alespoň jednu naturalizovanou hráčku
57

. 

                                                             

55
 POSPÍŠIL, Ivo.  Basketbalistky se představují: ségry, Šípková Růžena i hvězda WNBA. 

In: Isport.blesk.cz [online]. CZECH NEWS CENTER a.s., 15. 6. 2017. Dostupné z: 

https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni-basketbal-me-v-basketbalu-zen-2017/305824/basketbalistky-se-

predstavuji-segry-sipkova-ruzena-i-hvezda-wnba.html?kapitola=347198. 

56
 Tématem se zabývalo vícero novinářů. Na nerovnosti v rámci udílení občanství sportovcům (nebo jiným 

známým či důležitým postavám) a „obyčejným lidem“ upozornil například Tomáš Němeček na svém 

Facebookovém profilu (NĚMEČEK, Tomáš. [Vítání občanů 2017 ...] In: Facebook [online]. 12. března 2017. 

Dostupné z: https://www.facebook.com/tomas.nemecek.359/posts/236351130106163). 

57
 V případě španělského národního týmu to byla Sancho Lyttleová původem ze Svatého Vincence a 

Grenadiny, za Maďarsko nastoupila Američanka Courtney Vanderslootová a v dresu Ukrajiny se představila 

D´Andra Mossová, rovněž Američanka. 

https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni-basketbal-me-v-basketbalu-zen-2017/305824/basketbalistky-se-predstavuji-segry-sipkova-ruzena-i-hvezda-wnba.html?kapitola=347198
https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni-basketbal-me-v-basketbalu-zen-2017/305824/basketbalistky-se-predstavuji-segry-sipkova-ruzena-i-hvezda-wnba.html?kapitola=347198
https://www.facebook.com/tomas.nemecek.359/posts/236351130106163
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Velké zpravodajské servery se zajímaly právě o příběh Čecho-Američanky  

Kii Vaughnové. Z hlediska sportovních výkonů byla Vaughnová velkým posílením, 

protože dlouhodobě patřila k nejlepším hráčkám české nejvyšší soutěže žen a také stabilně 

podávala kvalitní výkony v ženské Eurolize za tým ZVVZ USK Praha. 

Velká média publikovala například agenturní článek z dílny ČTK o citovém vztahu 

Vaughnové k Česku, kdy zároveň obhajovala posílení národního týmu Američankou: 

„Nejde však o umělé posilování jako u ostatních týmů, rodačka z Bronxu si v ČR skutečně 

vytvořila druhý domov.“
58

 Vztah Vaughnové k angažmá v českém týmu byl významně 

pozitivní, jak dokládá výběr jejích výroků: „Je pro mě poctou, že mohu reprezentovat 

Českou republiku.“
59

 Podobně pozitivní skladbu textů o Kii Vaughnové lze pozorovat  

u všech čtyř velkých portálů. Příkladem je také popis emocí Vaughnové po vypadnutí 

českého družstva. Rámcování tohoto tématu je vystavěno na velkém smutku americké 

hráčky z vypadnutí české reprezentace na šampionátu, který má dokládat vřelý vztah 

k českému národu. Novináři zdůraznili emotivní přístup a jakýsi narativ bojovnosti v dresu 

Česka. Naopak tematický server BASKETMAG.CZ byl k naturalizaci více kritický, 

zvláště však k naturalizaci obecně. Důkazem bylo publikování názorů komentátora FIBA 

Paula Nielsena v článku Krach naturalizace? Ptá se sloupkař FIBA.
60

 Zmiňován byl 

negativní vztah naturalizovaných basketbalistek ke svým novým národnostem: „Dokonce 

prý mimo záznam některé z těchto hráček přiznávají, že se jim na šampionátech hrát  

ani nechce.“
61

 nebo: „… nyní je již zřejmé, že naturalizovaná hráčka může být týmu 

prospěšná jen v případě, že v dané zemi funguje efektivní systém výchovy mládeže…“
62

. 

Portál BASKETMAG.CZ se kladnému vztahu Vaughnové věnoval taktéž, avšak pouze 
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okrajově a v referování o její osobnosti zůstal poměrně neutrální. Vzhledem k odlišnému 

vnímání naturalizace z různých pohledů bylo toto téma pro média víceméně „vděčné“. 

 

5.1.3 RÁMEC NOMINAČNÍ 

Téma osobností jednotlivých hráček tvořilo také součást rámce nominačního. 

Námět článků byl zpravidla o vyřazení některých hráček z nominace českého národního 

družstva na ME 2017. Autoři se věnovali důvodům, proč daná basketbalistka nedostala 

příležitost a jaké byly příčiny jejich nenominování do finální sestavy. Podobou konečné 

soupisky se zabývaly zejména portály iDNES.cz a iSport.cz, které publikovaly nejvíce 

sdělení ve sledovaném období. 

Příkladem nominačního rámce byly články iDNES.cz Po další jasné výhře  

nad Chorvatskem přišla o basketbalové ME Pudláková
63

 nebo Sport.cz Do nominace 

basketbalistek na ME se nevešla Kopecká
64

. Už z titulků je zřetelné, že v článcích byly 

zdůrazňovány nominace trenéra Ivana Beneše a zužování kádru. Například v druhém 

zmiňovaném příspěvku autor pracoval s konkrétní osobou Evy Kopecké v citacích trenéra 

Beneše: „Eva dostala nabídku, aby zůstala s týmem se všemi výhodami kromě sezení  

na lavičce během zápasu. Věřím, že ji přijme.“
65

 

Nominační rámec byl obsažen pouze v článcích o vyřazení Renaty Pudlákové  

a Evy Kopecké v závěru přípravy národního týmu. Celkový větší počet identifikace 

nominačních rámců byl dán tím, že se tématu věnovala všechna sledovaná média vyjma 

BASKETMAG.CZ. Zdůraznění nominace mělo ve schematizaci šampionátu výhradně 

informační charakter bez hodnotících výrazů. 
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5.1.4 RÁMEC HEROISMU 

Jak už z názvu vyplývá, rámec heroismu zahrnuje témata, ve kterých byly 

basketbalistky glorifikovány za jejich výkony. Zpravidla se jednalo o mimořádně vyvedené 

utkání, které konkrétní hráčka odehrála. Heroismus není ve sportu ničím neobvyklým  

a je typickým případem narace ve sportovním zpravodajství (viz Děkanovský, 2008). 

Vnímání tématu je silně pozitivní, basketbalistky jsou vyobrazovány jako ty, které  

se dokážou vypořádat s nepřízní osudu. „Hrdinky“, které se v textech sledovaného období 

objevily, byly součástí především potenciálně slabších týmů, turnajových outsiderů. 

Význam rámce zvyšoval také vyšší věk hráčky. Často kladně hodnocenou postavou 

v rámci šampionátu byla řecká kapitánka Evanthia Maltsiová, jíž novináři popisovali  

jako tahounku družstva za nečekaným čtvrtým místem. Takovými případy byly články 

Zpívající Evina, Ann s dětmi a Bára na SP?
66

 nebo Věc Maltsiová: Nejstarší žena turnaje 

nemá medaili, zato řadu následovnic
67

. V obou případech Maltsiovou označovali  

jako legendu, senzaci, velezkušenou nebo nejstarší účastnici turnaje
68

, což umocnilo 

příběh řecké reprezentantky. 

Prezentací osobnosti jakožto hrdinky se v českých médiích mohly těšit i další opory 

svých týmů, například Zuzana Žirková ze Slovenska nebo Ann Wautersová z Belgie. 

 Jako hvězda budoucnosti, která heroicky táhne své spoluhráčky k úspěchu, byla 

popisována rovněž italská křídelnice Cecilia Zandalasiniová. Autor článku vykreslil Italku 

jako hvězdu nebo neuvěřitelný talent
69

. Dokládala to například věta „Je na tom výborně 

fyzicky a vidíme ji v obraně i na doskoku v některých chvílích absolutně dominovat.“
70  

                                                             

66
 (red). Zpívající Evina, Ann s dětmi a Bára na SP?. In: Basketmag.cz [online]. Basketmag, 23. 6. 2017. 

Dostupné z: http://www.basketmag.cz/evropa/zpivajici-evina-ann-s-detmi-a-bara-na-sp.html. 

67
 EICHLER, Jakub. Věc Maltsiová: Nejstarší žena turnaje nemá medaili, zato řadu následovnic. 

In: Sport.iDnes.cz [online]. MAFRA, a.s., 27. 6. 2017. Dostupné z: https://sport.idnes.cz/evanthia-maltsiova-

recko-basketbal-mistrovstvi-evropy-pjk-/basket.aspx?c=A170626_211045_sport-basket_ten. 

68
  Tamtéž. 

69
 EICHLER, Jakub. Šampionát v Česku stvořil italskou hvězdu. WNBA si píší: Zandalasini. 

In: Sport.iDnes.cz [online]. MAFRA, a.s., 23. 6. 2017. Dostupné z: https://sport.idnes.cz/cecilia-

zandalasiniova-italie-mistrovstvi-evropy-basketbal-objev-107-/basket.aspx?c=A170622_221806_sport-

basket_ten. 
70

 Tamtéž. 

http://www.basketmag.cz/evropa/zpivajici-evina-ann-s-detmi-a-bara-na-sp.html
https://sport.idnes.cz/evanthia-maltsiova-recko-basketbal-mistrovstvi-evropy-pjk-/basket.aspx?c=A170626_211045_sport-basket_ten
https://sport.idnes.cz/evanthia-maltsiova-recko-basketbal-mistrovstvi-evropy-pjk-/basket.aspx?c=A170626_211045_sport-basket_ten
https://sport.idnes.cz/cecilia-zandalasiniova-italie-mistrovstvi-evropy-basketbal-objev-107-/basket.aspx?c=A170622_221806_sport-basket_ten
https://sport.idnes.cz/cecilia-zandalasiniova-italie-mistrovstvi-evropy-basketbal-objev-107-/basket.aspx?c=A170622_221806_sport-basket_ten
https://sport.idnes.cz/cecilia-zandalasiniova-italie-mistrovstvi-evropy-basketbal-objev-107-/basket.aspx?c=A170622_221806_sport-basket_ten


 

 

32 

Tezi o absenci „hrdinek“ v papírově kvalitnějších týmech potvrzoval malý zájem  

o Španělku Albu Torrensovou, která se stala nejužitečnější hráčkou turnaje a byla třetí 

nejlepší střelkyní. Důraz na její kvality se v českých médiích objevil až po finálovém 

duelu, kdy byla Torrensová individuálně oceněna. 

 

5.1.5 RÁMEC ČEŠSTVÍ 

Mezi tematické rámcování osobnosti jsem zařadil také dílčí rámec se specifickým 

názvem „češství“. Rámcování je charakterizováno významným vztahem k českému 

národu, hlavními tématy textů bylo propojení s českou kulturou, prostředím apod.  

V 31 případech byl tento epizodický rámec v článku alespoň částečně identifikován.  

I proto je z hlediska rámcování osobnosti důležitý. 

Standardem rámce češství je propojování zahraničních faktorů s Českem. Takovým 

příkladem se staly články o trenérovi slovenského národního družstva české příslušnosti 

Marianovi Svobodovi. Každý článek obsahoval asociace s původem Svobody, zpravidla 

také propojení Svobody s jeho bývalým působištěm, brněnský klubem KP
71

, což bylo 

možné vidět u příspěvku na webu iDNES.cz: „Šestapadesátiletý kouč si nabitou  

a mimořádně úspěšnou klubovou sezonu v brněnském KP ještě o dva měsíce protáhl misí  

u slovenské reprezentace, kterou dirigoval na mistrovství Evropy v Hradci Králové  

a Praze.“
72

 Je podstatné zmínit, že Svoboda měl ve zmiňovaných sděleních nálepku 

„český kouč“, což se objevilo i v titulku článku portálu Sport.cz Slovenky s českým koučem 

hlavu dolů nedaly, ještě živí naději na mistrovství světa
73

. V analyzovaném vzorku nebyl 

identifikován ani jeden článek o Marianovi Svobodovi, který by nebyl asociován  

s jeho národností, důraz na tento faktor je zcela zjevný. 
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Podobně byl v médiích vyobrazován ředitel pro Evropu v rámci FIBA Kamil 

Novák. Portál iDNES.cz věnoval prostor Novákově tiskové konferenci o hodnocení celého 

šampionátu v souvislosti s organizací FIBA a také ve srovnání s ostatními šampionáty.  

Byť se v dějišti šampionátu pohybovali další významní představitelé FIBA, pouze Kamilu 

Novákovi byl věnován prostor v českých médiích. Důkazem souvislosti s českou 

národností byla jedna z pasáží článku: „Ačkoli se turnaj konal v jeho rodné zemi,  

jako zástupce FIBA to na sobě nesměl nechat znát.“
74

 

V ostatních sděleních se jednalo spíše o malé zmínky „češství“. Novináři se snažili 

vždy zasazovat kontext do českých reálií a nahlížet na události z pohledu místního 

fanouška, byť to v daný moment vzhledem k tématu nebylo důležité. Z hlediska teorie  

se potvrzuje etnocentrismus zpravodajství. „Čím blíže … státu, kde žije předpokládané 

publikum, se událost odehrála, tím pravděpodobněji bude zaznamenána,“  

(McQuail, 2009: 323). 

 

5.1.6 RÁMEC ZRANĚNÍ 

Zdravotní stav aktérů a aktérek je nedílnou součástí sportovního zpravodajství. 

Několik článků ve vybraném období se zabývalo výhradně touto problematikou. Největší 

důraz byl dáván pochopitelně na české hráčky. Příkladem bylo informování o zdravotním 

stavu Kateřiny Elhotové, která měla patřit na šampionátu ke klíčovým hráčkám. Autor 

článků Martin Kézr proto Elhotovou vyzpovídal, aby poskytl čtenářům zprávu o jejím 

zdravotním stavu před turnajem. V příspěvku Elhotovou ničí střevní potíže. Cítila jsem  

se děsně zesláblá, řekla kapitánka. Ocenila ale slova Vaughnové 
75

 se Kézr zajímal více  

o zdraví Elhotové než o porážku českého týmu. Smyslem sdělení bylo zdůraznit zdravotní 

stav hráčky s ohledem na nepovedený úvod českého družstva. O fyzickém stavu Kateřiny 
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sestry Karolíny informoval Kézr také před šampionátem v článku Karolína znovu v akci, 

sestry Elhotovy jsou hodně blízko splnění snu.
76  

Z toho vyplývá, že především portál 

Sport.cz se zaměřoval na tuto tematiku. Pro úplnost uvádím, že obě hráčky nakonec patřily 

k nejdůležitějším osobnostem českého družstva. 

Výjimkou potvrzující pravidlo informování o zdraví hráček se stal článek  

o neúčasti Rusky Taťjany Vidmerové Ruskám bude na ME v Česku chybět zraněná pivotka 

Vidmerová. 
77

 Článek není obsáhlý, přesto splňuje informační funkci. 

Jako nepochopitelné vnímám neinformování o vážném zranění italské pivotky 

Laury Macchiové v utkání základní skupiny proti Turecku. Macchiová utrpěla zlomeninu 

čelisti a na operaci musela odcestovat domů do Itálie. Pro italské družstvo se přitom 

jednalo o zásadní ztrátu, Macchiová je dlouholetou oporou italského výběru. Navíc  

pro Macchiovou se jednalo s velkou pravděpodobností o poslední šampionát v kariéře 

z důvodu vyššího věku.
78

 Této události se nevěnoval ani odborný web BASKETMAG.cz, 

který podobné situace standardně pokrývá. 

 

5.1.7 RÁMEC ŽENSTVÍ 

Role basketbalistky jako ženy a poukazování na ženské vlastnosti či stereotypy 

byly v rámci ME 2017 poměrně upozaďovány. Zpravodajství se přísně drželo hlediska 

sportovního výkonu. Ve sledovaném období jsem přesto identifikoval několik textů,  

které byly následně zařazeny pod dílčí rámec ženství. 

Rámcování „ženství“ se vyznačuje důrazem na typicky ženskou problematiku, 

jakou je mateřství, nebo problematiky domácího násilí. Tematika ženství byla spojena 

takřka jen s osobností Kateřiny Elhotové. Česká kapitánka Elhotová se přidala k týmu  
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až v závěrečné fázi přípravy poté, co porodila syna. Novináře zajímal zvláště její návrat na 

basketbalové palubovky, který je pro hráčky z fyziologické stránky náročný. Mimo to byla 

Kateřina Elhotová konfrontována s otázkami ohledně domácího násilí, kterému čelila 

v průběhu těhotenství. Sama aktérka sepsala emotivní text o tomto kontroverzním tématu 

pro portál Bez frází
79

. Její příběh proto zaujal novináře, z teoretického hlediska  

je zpravodajsky velmi hodnotný, ať už pro svou negativitu nebo zosobnění  

celé problematiky. Toto téma zařadila do své agendy většina zkoumaných médií, jak 

vyplývalo zejména z agenturního článku Kapitánce Elhotové se probudil mateřský pud  

i směrem k týmu
80

, který publikoval například web iSport.cz. Autor v článku popisoval 

náročnost mateřských povinností s ohledem na ty basketbalové: „Připouští, že se synem 

Danielem je nyní role hráčky náročnější, ale díky podpoře rodiny se může na sport 

maximálně soustředit.“
81

 

Důraz na ženství byl ve své charakteristice identifikován také u textu 

glorifikujícího slovenskou reprezentantku Zuzanu Žirkovou. Hlavním rámcem sice byl  

v případě tohoto příspěvku rámec heroismu, ale důležitou součástí tématu byla poznámka 

o ukončení kariéry z důvodu mateřství: „Před pěti lety oznámila svůj konec v národním 

týmu a v roce 2013 se jí narodila dcera Dorotka. ‚Změnila můj život‘, vyznala se tehdy.“ 
82 

Autor explicitně zvýznamnil danou událost v životě Žirkové. 

Mimo tyto dvě hráčky se však média tématu šířeji nevěnovala, byť se k tomu 

vyskytovaly příležitosti. Jedním z možných témat byl netradiční rodinný život belgické 

pivotky Ann Wautersové, která je matkou a zároveň dítě vychovává v homosexuálním 

partnerství. České média toto téma přesto nereflektovala. 

                                                             

79
 ELHOTOVÁ, Kateřina. Máma. In: Bezfrazi.cz [online]. VKS Sport Media s.r.o. Dostupné z: 

https://www.bezfrazi.cz/mama/. 

80
 (ČTK). Kapitánce Elhotové se probudil mateřský pud i směrem k týmu. In: Isport.blesk.cz [online]. 

CZECH NEWS CENTER a.s., 15. 6. 2017. Dostupné z:  https://isport.blesk.cz/clanek/live-

sport/305792/kapitance-elhotove-se-probudil-matersky-pud-i-smerem-k-tymu.html. 
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 Tamtéž. 

82
 POSPÍŠIL, Ivo. Žíra(vina)! Slovenky na ME táhne 37letá rozehrávačka. Úchvatná, chválí spoluhráčka. 

In: Isport.blesk.cz [online]. CZECH NEWS CENTER a.s., 21. 6. 2017. Dostupné z: 
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5.1.8 RÁMEC GENERAČNÍ 

Častým tématem sportovní žurnalistiky je porovnávání. Může se jednat  

o komparaci sportovců či sportovkyň, družstev, soutěží a dalších. Škála je v tomto ohledu 

pestrá. Výjimkou není ani srovnávání generací a ve vybraném vzorku byly identifikovány 

právě články o věkové rozdílnosti. 

Během šampionátu se někteří novináři zaměřili na souboje hráček, které od sebe 

dělí výrazná věková distance. Dokladem bylo soupeření mladé české rozehrávačky Terezy 

Vyoralové s o generaci starší španělskou rozehrávačkou Laiou Palauovou,  

jež se prezentovalo jako souboj žákyně a učitelky. Obě basketbalistky totiž spolu několik 

let hrály v ZVVZ USK Praha
83

. Téma nabídl ve své agendě portál iSport.cz, a to články 

Vyoralová se naposledy střetne se svou učitelkou Palauovovu 
84

 nebo Je to pro mě vzor, 

říká Vyoralová o Palauové. Dnes ji vyzve 
85

. Už z titulků je možné odvodit, že se jednalo  

o souboj generací. Články se vyznačovaly binárními opozicemi mládí versus stáří nebo 

nezkušenost versus zkušenost, například ve výpovědích: „Laia byla nejlepší učitelka, 

jakou jsem mohla mít,“ 
86

 nebo: „Je pro mě pocta a zkušenost hrát proti Laie.“ 
87

 Velkou 

roli hrály samozřejmě osobnosti obou hráček, proto je toto schéma zařazeno právě  

pod tematické rámcování osobnosti. 

 

5.1.9 MARGINÁLNÍ RÁMCOVÁNÍ OSOBNOSTI 

                                                             

83
 To je rovněž důkazem marginálního zapojení rámcování češství. 

84
 (ČTK). Vyoralová se naposledy střetne se svou učitelkou Palauovou. In: Isport.blesk.cz [online]. CZECH 
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 Tamtéž. 
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Epizodické rámcování osobnosti bylo identifikováno také u dalších témat,  

ta však netvořila hlavní dějovou linku článků a autoři zdůrazňovali některá témata jen  

v určitých pasážích. Proto jako doplňkové uvádím rámec mladé síly, rámec veteránky  

a rámec klubové příslušnosti. 

Rámec mladé síly lze spojit také s výše uvedeným generačním rámcem. Téma 

mladých hráček však na šampionátu zůstalo celkově opomenuto, a proto je zařazeno  

pod marginální rámcování osobnosti. Jediným médiem, které se zabývalo mládím aktérek, 

byl iSport.cz, který věnoval prostor rozhovoru s Terezou Vyoralovou ohledně její první 

velké zkušenosti a roli rozehrávačky základní sestavy i přes její nízký věk
88

, který byl 

explicitně zmíněn. Autor článku zvýznamnil téma otázkou: „Jak nicméně vnímáte,  

že se teprve ve 23 letech stanete hlavní rozehrávačkou týmu?“ 
89

 Z dané výpovědi  

je možné odvodit jisté pochybnosti o kvalitách hráčky z důvodu jejího nízkého věku. 

Tematická stavba článku se odvíjela v podobném duchu. 

Odlišným případem byla osobnost Cecilie Zandalasiniové, mladé italské křídelnice, 

jež odehrála povedený turnaj a byla oporou italského národního týmu. Článek  

o Zandalasiniové 
90

 však zdůrazňoval superlativy a výrazně pozitivní hodnocení, proto  

byl zařazen pod rámec heroismu. Jedním z marginálních rámců vypozorovaných  

v příspěvku byl vzhledem k implicitně zmiňovanému mládí hráčky právě rámec mladé 

síly. V případě Zandalasiniové však věk nebyl autorem zdůrazňován, a tak byl konkrétní 

článek zařazen pod odlišný typ rámcování. 

V případě rámce veteránky šlo zvýznamnění vyššího věku hráčky. V článcích byly 

zčásti popisovány zkušenosti, které hrály klíčovou roli pro úspěch týmu. Marginální rámec 
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 Tereza Vyoralová se narodila 16. ledna 1994. V době konání šampionátu jí bylo teprve 23 let a zařadila se 

tak k nejmladším rozehrávačkám na turnaji. 
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veteránky se objevoval zejména v příspěvcích, v nichž se zdůrazňovaly informační 

hodnota pro fanoušky a statistické ukazatele
91

. Zmiňovány byly konkrétně Evanthia 

Maltsiová,  

Ann Wautersová nebo Zuzana Žirková. Všechny tři basketbalistky byly během turnaje 

starší 35 let. Maltsiová a Žirková byly z hlediska zpravodajských hodnot zajímavé i díky 

svým dřívějším angažmá v českých klubech
92

. Právě zaměření na působení v českých 

klubech bylo pro zpravodajství ve sledovaném období typické. Proto jsem identifikoval 

marginální rámec klubové příslušnosti. Některé články tak zahrnovaly asociace 

konkrétních hráček s českými družstvy. Naturalizovaná Američanka Kia Vaughnová byla 

v článcích označována jako „hvězda USK, kde strávila posledních pět let“
93

, případně bylo 

zmíněno, že „zhruba polovinu kádru zná z USK, které léta vládne domácí scéně…“
94

. 

Autoři článků podobně prezentovali i další hráčky z USK, například frázemi, že „deset 

doskoků přidala Anete Šteinbergaová, která v uplynulé sezóně oblékala dres USK 

Praha“
95

 a „třetí čtvrtina patřila opoře pražských USK Martě Xargayové.“
96 

Z těchto 

pasáží vyplývá, že jednotlivé aktérky byly často „nálepkovány“ třeba i názvem bývalého 

klubu, jako tomu bylo v případě Vaughnové nebo Šteinbergaové. 

Jak již bylo zmíněno, tyto rámce ani v jednom případě nesplňovaly podmínku hlavní 

dějové linky článku a autoři zdůrazňovali určitou tematiku v příspěvku jen ojediněle, proto 

jsou rámce označeny jako marginální. 

                                                             

91
 Viz kapitola 5.4 Rámec sportovní žurnalistiky. 
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5.2 RÁMEC PROŽITKU 

 Aktuálním trendem zpravodajství je vystihnout emoce v každém příběhu. Snahou 

redaktorů je zachytit jakoukoliv emoci během sportovního klání – pozitivní, nebo „ještě 

lépe“ negativní (viz Hartley, 1982). Právě negativní zpravodajství má mezi čtenáři největší 

ohlas, což dokládají zjištění mediálních teoretiků. To bylo patrné už v 60. letech, když 

vznikla již zmiňovaná studie Galtunga a Rugeové The Structure of Foreign News (1965). 

Rozborem zahraničního zpravodajství zjistili, že negativita je jednou z nejdůležitějších 

zpravodajských hodnot. Podobné závěry můžeme vyčíst i z úvah Johna Hartleyho (1982) 

nebo později navazující poznatky Briana McNaira (2004) nebo Denise McQuaila (2009). 

 Nutno zmínit, že vyhledávat prožitek ve sportu není vůbec složité. Emotivní 

chování ke sportu neoddělitelně patří. „Lze tvrdit, že diskurzy v rámci elitního sportu … 

fungují jako strategie k udržení emocionálního étosu ve sportovním odvětví obecně,“  

(Silva – Howe, 2012: 182). U rámcování prožitku je možné identifikovat různé typy emocí 

– smutek, zklamání, ale také bojovnost, motivující chování a další. Na základě různých 

emocí a odlišného dílčího rámcování těchto emocí je vytvořena typologie dílčích rámců. 

 

5.2.1 RÁMEC ZKLAMÁNÍ 

 Už ve shrnutí basketbalového šampionátu
97

 je uvedeno, že turnaj se českým 

basketbalistkám nepovedl. Dvě porážky ve dvou dnech znamenaly pro český tým 

vypadnutí již ze základní skupiny a média glosovala, že „konečná českého družstva 

nastala už po 26 hodinách.“
98

 Zklamání mezi hráčkami je pochopitelné a média  

jej poměrně často reflektovala. Smutek dávala do spojení s různými hráčkami.  

Za významné se považovalo téma frustrované naturalizované Američanky Kii Vaughnové, 

které se objevilo ve všech sledovaných médiích. Situace je pro příjemce něčím 

neobvyklým. Vaughnová je z pohledu českého národního týmu „jiná“, byla jedinou 

Afroameričankou a hráčkou, která získala české občanství teprve před šampionátem,  

                                                             

97
 Viz kapitola 3) Mistrovství Evropy 2017 v basketbale žen. 
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  (red). Burácející aréna v hlubokém smutku. In: Basketmag.cz [online]. Basketmag, 17. 6. 2017. Dostupné 
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a také proto jí média věnovala hodně prostoru. Zklamání je negativní emocí, která je 

z hlediska zpravodajství zaznamenáníhodná. Smutek Vaughnové shrnul Radomír Machek 

v textu Ani Vaughnová nezadržela slzy. Brečet jsme ji viděly poprvé, říkala kapitánka
99

. 

Hlavní dějová linka článku se zaobírala zklamáním Vaughnové z rychlého konce  

na turnaji, což bylo zřejmé již z titulku. Machek píše také o emocích dalších hráček,  

což zdůrazňuje i s důvody například ve větě: „Smutek byl patrný na všech hráčkách, přišly 

totiž o skvělou možnost uspět v domácím prostředí, kde je to nejvíc vidět.“
100

 

 Zdůraznění zklamání bylo patrné i z rozhovorů s důležitými aktéry v týmu. 

iDNES.cz publikoval článek Zklamaný kouč Beneš: Kdyby nepřišla pauza, nevím,  

jak bychom to dohráli
101

, v němž český trenér litoval nepovedeného zápasu proti Ukrajině. 

Autor textu Radomír Machek explicitně popsal zklamání Beneše frází: „netajil  

po prohraném vstupu do evropského šampionátu své zklamání“
102

 nebo citací: „Ono se to 

těžko hraje s pocitem, když musíte a musíte.“
103 

Podobným způsobem byl schematizován 

agenturní článek Hanušovou mrzí vyřazení z ME hlavně kvůli fantastickým fanouškům
104

, 

který obsahuje ohlasy Aleny Hanušové, nejlepší střelkyně utkání proti Maďarkám. Slovní 

spojení: „Hanušovou mrzí vyřazení z ME …“
105

 nebo: „proti Maďarsku hrál celý zápas 

vyrovnaně, ale nepřetlačil ho“
106

 jednoznačně reflektují rozčarování z neúspěchu. 
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 Portál Aktuálně.cz rámcoval téma komplexněji, protože dal prostor výpovědím více 

hráček. Explicitně byl rámec prožitku zvýrazněn více, což lze identifikovat na frázích: 

„smutnila po zápase Tereza Vyoralová“
107

, „posteskla si Hanušová“
108

  

a „zda se ze zklamání dokážou zvednout“
109

. 

 Rámec zklamání jsem identifikoval ve třinácti případech, proto je možné hovořit  

o zvýznamnění této emoce ve sledovaném vzorku. Jako dílčí se schematizace objevila 

v dalších šesti příspěvcích, z čehož lze usoudit, že zklamání bylo z pohledu autorů 

signifikantním faktorem. 

 

5.2.2 RÁMEC UKONČENÍ 

 Zařazení rámce ukončení pod tematický rámec prožitku je nejdiskutabilnější.  

Často se rámcuje jednání osobnosti, smyslem každého z článků takto schematizovaného  

je však na konkrétní osobnosti ilustrovat prožitek. To byl důvod, proč jsem epizodický 

rámec ukončení zařadil právě pod rámcování prožitku. Emoce v článcích měly jakousi 

„zastřešující“ roli a význam se točil právě kolem nich. 

 Z tohoto pohledu bylo nejdůležitější událostí ukončení reprezentační kariéry 

pivotek Petry Kulichové a Ilony Burgrové. Obě hráčky patřily ke zlaté generaci českého 

ženského basketbalu a obě byly členkami týmu, jenž v roce 2010 získal stříbrné medaile 

z mistrovství světa. Jejich konec proto v médiích dostal patřičný ohlas. Důkazem jsou texty 

Končíme. Sbohem národnímu týmu daly Burgrová s Kulichovou
110

 nebo Loučící  
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se Burgrová: Hráčky tu jsou. Ale musí si uvědomit, co chtějí
111

, který se už více zaměřuje 

na pocity a emoce Ilony Burgrové po ukončení kariéry v národním týmu. Autoři článků 

zmínili pláč basketbalistek nebo transparent Burgrové, kterým po utkání poděkovala 

fanouškům. 

 Jako „loučení se šampionátem“ byl explicitně popisován poslední zápas české 

reprezentace na turnaji. Spíš než průběh utkání se Španělskem se novináři zaměřili na to, 

že to byl poslední zápas českých basketbalistek. V perexu článku na webu iSport.cz 

Basketbalistky při loučení s ME zdolaly favorizované Španělsko
112

 se schematizace ukazuje 

na větě: „Vítězství však nezměnilo nic na tom, že pro svěřenkyně trenéra Ivana Beneše 

šampionát končí už po základní skupině.“
113

 Příspěvek byl původně agenturní,  

proto se v malých obměnách objevil na více zpravodajských serverech. Protože Češky 

závěrečný zápas vyhrály, bylo patrné dojetí českých hráček a spokojenost s výkonem. 

Spojení vypadnutí z mistrovství a zároveň nečekaného vítězství nad Španělkami nejlépe 

ilustruje věta Ivana Beneše citována ve více médiích: „Je to krásná náplast na velké 

bebíčko, na které ale není dostatečně velká. Přelepili jsme ho, ale pořád tam je.“
114

 

 Ve většině případů byl rámec ukončení identifikován jako hlavní epizodický rámec, 

marginální schematizace ukončení se téměř neobjevovala. Novináři konec na šampionátu  

v článcích tohoto tématu se týkajících zdůrazňovali a upozaďovali jiná fakta.  

Jak se později ukázalo, některá ze sledovaných médií poté šampionátu celkově nevěnovala 

velkou pozornost. I v této souvislosti hrál roli etnocentrismus jakožto zpravodajská 

hodnota. 
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5.2.3 RÁMEC NEGATIVITY 

 Velmi blízko k rámci zklamání má rámec negativity, přesto se v definování oba liší. 

Zatímco rámec zklamání je vymezen ve smyslu smutku z nezáměrného jednání, rámec 

negativity popisuje kritiku směrem k českému týmu, tedy články s intencí určit vinu  

za neúspěch. Vzhledem ke konečnému umístění českého národního týmu byla kritika 

značná. Na rozdíl od dalších témat se komentáře
115

 publikované ve sledovaném období 

týkaly zpravidla kritizování výkonů a také negativního pohledu na ženský basketbal 

v Česku obecně. 

 Tímto způsobem reagovali redaktoři iDNES.cz a iSport.cz. Miroslav Němý  

z iDNES.cz píše o „ústupovém módu“
116

 a zdůrazňuje, že „stávající basketbalová zkouška 

bohužel ukázala, že lepší časy (asi) nepřijdou“
117

. Němý se také opírá o citaci trenéra 

Beneše, který novinářům řekl, že „my jsme teď v bodě nula“
118

. 

 Ještě výraznější byl ve své kritice Ivo Pospíšil, turnajový zpravodaj portálu 

iSport.cz, který popsal, že „domácí mistrovství Evropy se pro české basketbalistky změnilo 

v čas pádu“
119

. Podobně jako v ostatních médiích je možné identifikovat jakousi nostalgii 

po úspěších v dřívějších dobách a kritika míří i k nezvládnuté generační obměně národního 

týmu. 

 Také v některých zpravodajských textech se objevovaly negativní hodnotící výrazy 

pro vylíčení neúspěšných utkání českých hráček. Sport.cz zdůraznil nepovedený duel  

již v titulku příspěvku Začátek byl katastrofální. Basketbalistky měly doma při premiéře 
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svázané ruce
120

, přičemž celý článek se nesl v negativním duchu. Rámec negativity  

jsem identifikoval v devíti případech a všechny velké sportovní servery takto 

schematizovaly téma alespoň jednou. Výjimkou byl portál BASKETMAG.cz. 

 

5.2.4 RÁMEC FANOUŠKOVSTVÍ 

 Turnaj pořádaný v České republice přitáhl pozornost i z hlediska českých fanoušků. 

Média se o tuto tematiku zajímala nejen po stránce podpory českého týmu, ale zaujal  

i projekt ČBF s názvem Adopt Your Team. Projekt nalákal do sportovních hal spoustu žáků 

základních škol, kteří se snažili zaplňovat poloprázdné haly během utkání, jež startovala 

v brzkých hodinách a v pracovní dny.
121 

Zmiňovaná akce ČBF měla pozitivní poselství  

a v podobném duchu byla i medializována. Média zaujalo rovněž soutěžení mezi 

zúčastněnými školami. Principem celé akce byla aktivita škol při podpoře vybraných týmů. 

Nejkreativnější školy byly poté oceněny ve výsledné soutěži a navíc byl jejich úspěch vidět 

v médiích. O vítězství hradecké ZŠ Gočárova informovaly například iDNES.cz  

nebo BASKETMAG.cz. 

 Čeští fanoušci se výrazně činili také během utkání národního týmu. Hradecká aréna 

byla na každý duel českých reprezentantek zaplněná a hráčky se těšily velké podpoře. 

Média si aktivity fanoušků často všímala, samotné basketbalistky rovněž zmiňovaly 

pozitivní pocity z hlediska fanouškovství. Podpora pro české hráčky byla oceňována 

spoustou superlativů a celá událost z tohoto hlediska získala značný mediální prostor. 

Zajímavým případem je fotoreportáž na portálu Aktuálně.cz, která se zaměřila na diváky  

a jejich podporu. Rámec fanouškovství je patrný v popiscích jednotlivých fotografií a také 

v titulku Hradecké fanoušky rozehřály roztleskávačky, výkon basketbalistek je ale 
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zmrazil
122

. S vypadnutím českého týmu po základní skupině se články s důrazem na 

fanouškovství výrazně omezily. Jedinými zmínkami bylo poté vyhlášení soutěže Adopt 

Your Team, kterému věnoval prostor server BASKETMAG.cz v článku ‚Gočárovka‘ 

mistrem Evropy ve fandění!
123

. Autor se zaměřil na vítěznou základní školu a jejich 

kooperaci s italským národním týmem. Pozitivní vyznění článku je možné dát  

do souvislosti se zaměřením webu a jeho oficiální spoluprací s ČBF. 

 Fanouškovství se rámcovalo spíše jako dílčí, častěji jako zmínky v článcích 

s odlišnou tematikou (viz článek Historická rozlučka s ME i s pivotkami
124

). Jako hlavní 

téma článku se fanouškovství objevilo v pěti případech. 

 

5.2.5 MARGINÁLNÍ RÁMCOVÁNÍ PROŽITKU 

 Ojedinělým rámcem prožitku je rámec motivace, proto byl zařazen mezi 

marginální rámce. Toto schéma bylo identifikováno prakticky jen ve spojení s událostí 

během utkání Česko – Ukrajina. Média se totiž zaměřila na motivační proslov 

naturalizované Američanky Kii Vaughnové, který pronesla v české šatně v polovině 

inkriminovaného utkání. V rozhovorech jej zmínily některé české hráčky a novináři tuto 

příhodu považovali za dostatečně důležitou z pohledu utkání. Hlavní tématem příspěvku 

byla motivace Kii Vaughnové přesto jen v jediném případě. Je nutno zmínit, že proslov 

Vaughnové českým hráčkám pomohl jen částečně. Proti Ukrajině totiž snížily vysoké 

manko, ale zvítězit nedokázaly. 

 Pod článkem, který obsahuje rámec motivace, je podepsána agentura ČTK. 

Přepokládám, že všechny zmínky o motivačním projevu vycházely pouze z jediného 

rozhovoru v mix zóně po utkání. O události v šatně se zmiňovala kapitánka Kateřina 
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Elhotová, která novinářům řekla, že „Kia měla hrozně pěkný proslov v šatně“
125

  

a že „to bylo emotivní“
126

. 

 Rámec motivace by se dal zařadit i pod rámec osobnosti, nicméně charakteristika 

zmiňovaného článku nekoresponduje se specifikací rámce osobnosti, a proto jsem určil 

rámec motivace jako samostatný dílčí rámec. Kromě situace po zápase Česka s Ukrajinou 

se téma přístupu hráček z hlediska motivace ve sledovaném období neobjevilo. 

 Ve zkoumaném vzorku se ojediněle objevovaly případy rámec bojovnosti. Schéma 

takových příspěvků je charakterizováno slovy o „boji“. Fráze vyvolávaly konotace 

válečného úsilí, typická byla sousloví jako: „porvat se v obraně“
127

 nebo: „při němž  

se doslova jako lvice rvaly o každý míč“
128

. Rámec bojovnosti charakterizují metafory, 

protože ve skutečnosti o žádný válečný boj nejde. O bojovnosti se psalo zejména 

v souvislosti s utkáními českého týmu, nicméně tento typ schematizace byl marginální, 

v článcích se objevoval jako doplňkové téma, například v jednom nebo dvou odstavcích 

příspěvku. Ohledně tématu českých zápasů byly jako hlavní epizodické rámce 

identifikovány spíše jiné. Bojovnost v mediálních sděleních překrýval důraz na jiné 

aspekty událostí, zpravidla zklamání nebo překvapení. 

 

5.3 RÁMEC SPORTOVNÍ UDÁLOSTI 

 Nejmenší počet rámců celkově jsem identifikoval u zaměření se na událost.  

U tohoto typu rámcování figurují především příspěvky, jejichž tematický obsah se týká 

organizace událostí nebo záležitostí okolo konkrétních zápasů, jež nemají za primární cíl 

                                                             

125
 (ČTK).  Češky nabudil proslov Vaughnové. Bylo to emotivní, řekla Elhotová. In: Isport.blesk.cz [online]. 

CZECH NEWS CENTER a.s., 16. 6. 2017. Dostupné z: https://isport.blesk.cz/clanek/ostatni-basketbal-me-v-

basketbalu-zen-2017/305971/cesky-nabudil-proslov-vaughnove-bylo-to-emotivni-rekla-elhotova.html. 
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 Tamtéž. 

127
 Tamtéž. 
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 KÉZR, Martin. Basketbalistky se při loučení s ME vytáhly! Po jedenácti letech srazily stříbrné 

olympijské medailistky. In: Sport.cz [online]. BORGIS, a.s., 19. 6. 2017. Dostupné z: 
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informovat o dění v utkání, ale spíše zdůraznit zákulisí události. Zahrnuty do tematického 

rámce sportovní události jsou tak články, které se týkají například tabulkové situace, 

přípravy jednotlivých družstev, taktických variant, které trenéři zmiňují, apod. 

 Články, ve kterých bylo identifikováno rámcování sportovní události, neobsahují 

zásadní emocionální poselství ani nejsou personifikovány, tedy že by se celé téma 

věnovalo jednomu nebo dvěma účastníkům konkrétně. 

 

5.3.1 RÁMEC „LEPŠÍHO TÝMU“ 

 Sportovní redaktoři obvykle ve své práci hodnotí „papírové“ kvality sportovců 

nebo družstev. Vycházejí ze svých zkušeností a také z aktuální situace, formy jednotlivých 

týmů nebo pozice v tabulce soutěže. S nadsázkou se dá hovořit o jakémsi nálepkování 

družstev. Během turnaje se mnohokrát ukázalo, že aktuální forma některých družstev 

neodpovídala pozici v žebříčku FIBA a docházelo k většímu počtu neočekávaných 

výsledků. Z tohoto hlediska byla témata zajímavá, protože „události musí být neočekávané 

nebo unikátní, nebo dokonce obojí, aby se staly zprávami“ (Galtung, Ruge, 1965: 67). 

Autoři článků, které jsem zařadil k rámcování lepšího týmu, postavili zápletku některých 

utkání na „souboji Davida s Goliášem“. Výrazně bylo zmiňováno, kdo je favoritem  

a kdo outsiderem. Typickými výrazy a slovními spojeními v článcích, ve kterých  

se zdůrazňovala vyšší kvalita některých týmů, proto byly například giganti
129

  

nebo maxifavorit
130

. 

 Jasnou favorizaci družstev použili novináři například v článku před semifinále ME. 

Ve sdělení se píše, že „semifinálové duely nabídnou souboje jasných favoritů s outsidery  

a asi málokdo očekává, že se do finále neprobojují Francie a Španělsko“
131

, čímž vznesl 
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 KÉZR, Martin. Pražský duel gigantů o zlato vyhrály Španělky. Agresivní hrou rozložily francouzskou 
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 (ČTK), iDnes.cz. Úspěšné loučení. Basketbalistky na domácím ME skolily španělského obra. 

In: Sport.iDnes.cz [online]. MAFRA, a.s., 19. 6. 2017. Dostupné z: https://www.idnes.cz/sport/basket/me-
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 (nov), Sport.cz. Chystá se očekáváné finále nebo bude všechno jinak? Basketbalové ME žen vrcholí. 
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pochybnosti nad kvalitou semifinalistů Řecka a Belgie. Přitom Belgičanky podávaly 

během turnaje velmi dobré výkony a získaly skalp nejednoho kvalitního soupeře. Podobně 

Řekyně podávaly dobré výkony a během turnaje se z role outsidera postupně vymaňovaly. 

Je nutné zmínit, že většina obdobných pojmů se objevovala ve spojení se španělským 

národním týmem, který nakonec přesvědčivě turnaj vyhrál, byť ve skupině podlehl 

neúspěšnému českému družstvu. 

 Nebylo překvapením, že byly některé články schematizovány právě tímto 

způsobem, aby byla zdůrazněna pozice daného týmu ve vybraném
132

 srovnání. Laický 

čtenář si tímto stereotypním způsobem mohl utvořit obrázek o kvalitách jednotlivých 

účastníků sportovní akce což je pro něj ulehčujícím faktorem pro vytvoření obrazu  

o šampionátu a jeho účastnicích. Očekávám, že odborněji zaměření příjemci spíše budou 

čerpat postřehy ze statistických ukazatelů
133

. Zdůrazňování lepšího týmu se objevilo v šesti 

sděleních, zmínky o favoritech a outsiderech jsem identifikoval v dalších pěti příspěvcích. 

 

5.3.2 RÁMEC ORGANIZACE 

 Se sportovní událostí samozřejmě souvisí její organizace. Žádná velká akce  

se neobejde bez značné propracovanosti jednotlivých kroků a mimo to pořádání akce stojí 

organizátory nemalé peníze. Novináři si tohoto hlediska všímali a v některých článcích 

rozebírali tyto organizační faktory ME v basketbale. 

 Pro tento typ rámcování byla charakteristická taková témata, která se primárně 

zabývala doprovodnými akcemi kolem samotného turnaje. Netýkala se tedy přímo 

basketbalových aspektů a herních situací. Typickým příkladem je start basketbalového 

šampionátu, který proběhl v Hradci Králové. Autor článku Maskot, hymna, 

                                                                                                                                                                                         

sporty/clanek/895295-chysta-se-ocekavane-finale-nebo-bude-vsechno-jinak-basketbalove-me-zen-

vrcholi.html. 

132
 Například evropské srovnání, globální srovnání nebo jen srovnání na národní úrovni. 

133
 Přístup ke statistikám a detaily o rámcování statistiky viz dále kapitola 5.4.3 Statistický rámec. 
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videomapping… Šampionát basketbalistek začal
134

 se zaměřil na událost slavnostního 

zahájení bez návaznosti na sportovně-herní aspekty. Startem šampionátu se věnovala 

všechna sledovaná média. Portál iDNES.cz se zaměřil na soutěže a akce pro fanoušky, 

informoval o akcích Basket Square
135

 nebo již zmiňované Adopt Your Team. 

 S organizací rovněž souvisela tvorba oficiální písně šampionátu, kterou nazpívala 

zpěvačka Olga Lounová. Rozhovor s Lounovou se zabýval nejen spojením písně 

s basketbalovým šampionátem, ale také faktory, které tvorbu písně doprovázely. Článek 

tvořil jakousi kulturní vsuvku ve sledovaném období, jedná se o něco odlišného od typicky 

sportovního zpravodajství. Z pohledu organizačního rámce byl nejpodstatnějším tématem 

zmiňovaný začátek evropského šampionátu, schéma po začátku turnaje už bylo 

identifikováno jen minimálně. 

 

5.3.3 RÁMEC PŘEKVAPENÍ 

 Jednou ze zpravodajských hodnot podle Galtunga a Rugeové je neočekávanost 

nebo unikátnost zpráv (Galtung – Ruge, 1965). Překvapivá zpráva nebo neočekávaný 

průběh události přesně tyto hodnoty splňují. Novináři rovněž takové události vypichovali 

ve svých sděleních. Jak již bylo zmíněno, o překvapení během šampionátu nebyla nouze, 

například bronzové medailistky z Belgie původně patřily k největším outsiderům celého 

turnaje, do skupiny byly nalosovány až z posledního výkonnostního koše. 

 Na první pohled je dílčí rámec překvapení propojen s dílčím rámcem lepšího týmu. 

V článcích proto byl zmiňován buďto silný tým, favorit akce, anebo tým, který překvapil. 

Tak jako tak, ve většině případů bylo hlavním tématem vítězné družstvo. Prostor  

pro poražené byl marginální. Články, které jsem zařadil pod rámec překvapení, proto 

obsahovaly zaměření na překvapivé výsledky některých družstev, nikoliv popis silných 

stránek favorizovaného družstva. Na rozdíl od znaků rámce lepšího týmu byla u rámce 

překvapení zdůrazňována neočekávanost výsledku. Co se týče významové stránky,  

                                                             

134
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v článcích zarámovaných jako překvapení se objevovala slova jako senzační, překvapení 

nebo nečekaný
136

. Příkladem může být článek Srbky odvrátily senzační vyřazení  

a postoupily do osmifinále
137

. Zdůrazněn je nečekaný charakter předváděné hry srbských 

basketbalistek, a to v negativním smyslu. Článek obsahoval zpravodajský servis, autor  

se zaměřil na průběh turnaje z pohledu srbského týmu. Podobně i příspěvek Slovenky  

na ME basketbalistek slaví postup, Belgie šokovala Rusko
138

 obsahuje mnoho konotací 

poukazujících na překvapivý průběh šampionátu. V článku se objevily větné konstrukce 

jako: „Srbky, které po senzační prohře s Řeckem nestačily ani na silnou
139

 Francii“
140

 

nebo: „O překvapení se postarala Belgie, která ve skupině D porazila favorizované 

Rusko.“
141

 Tyto výpovědi poměrně jasně evokují zmiňované rámcování. 

 Rámec překvapení byl identifikován celkem v 19 případech, jako určující dílčí 

rámec se vyskytl pouze čtyřikrát. Ve většině případů bylo rámcování překvapení 

marginalizované, často se překvapení zmiňovalo ve zpravodajství o utkáních. 

Dominantním schématem v těchto článcích byl dále zmiňovaný rámec zpravodajský. 

 

5.3.4 RÁMEC PŘÍPRAVY 

                                                             

136
 (ČTK). Srbky odvrátily senzační vyřazení a postoupily do osmifiánle. In: Isport.blesk.cz [online]. 
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 U každé větší sportovní akce se novináři zajímají o aktivity družstev před konkrétní 

událostí. Zpravidla se jedná o průběh přípravy, tedy fyzický nebo psychický stav aktérů, 

přípravná utkání nebo jiné zajímavosti z nejbližších dnů před akcí. Charakteristika rámce 

je specifikovaná jako sportovní příprava, nejedná se proto o přípravy turnaje 

z organizačního hlediska
142

. 

 Příprava byla tématem několika rozhovorů, hovořil o ní například trenér Ivan Beneš 

nebo kapitánka Kateřina Elhotová. V médiích se rozebíral také přípravný zápas 

s Chorvatskem, ve kterém Češky jasně zvítězily. O tom referuje článek Elhotová 

s Vaughnovou zavelely, Chorvatky dostaly v Hradci výprask
143

. Z hlediska zdůraznění 

tématu jednotlivých sdělení zahrnutých do rámce přípravy se psalo o plánech  

na nadcházející šampionát nebo o přípravném charakteru některých akcí, které turnaji 

předcházely. Příkladem je právě výše uvedený článek, jenž obsahuje fráze jako:  

„v předposledním přípravném utkání“
144

, „byl to dobrý test“
145

 nebo explicitní vyjádření, 

že samotný šampionát teprve začne. 

 Protože se však jednalo o období pouze před začátkem turnaje, počet identifikací 

nebyl velký. Schematizace přípravy se opírala prakticky jen o téma přípravného zápasu 

s Chorvatkami a dále o popis přípravy českého družstva obecně. 

 

5.3.5 RÁMEC STRATEGIE 

 Články, které mají přiblížit čtenáři sportovní stránku akce, informují také o zvolené 

taktice nebo strategii během utkání. Nejtypičtějším případem jsou pozápasové rozhovory 

nebo dokonce poločasové ozvěny z utkání v živých televizních přenosech. Zvolená taktika 

je podstatná samozřejmě i v basketbalu a zejména ve sportovně odbornějších příspěvcích  
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 Viz 5.3.2. Rámec organizace. 
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je strategie jednotlivých trenérů více rozebírána. Jelikož se ale ve čtyřech z pěti případů 

jedná o celostátní média s obecnějším pojetím sportu, je počet případů, ve kterých  

se popisují taktické varianty v utkáních, menší. Rámec strategie figuroval jako hlavní téma 

článku pouze čtyřikrát, byť zmínky o taktických variantách se objevily celkem  

ve 21 případech. Marginální rámcování strategie bylo spojeno se sportovně-

zpravodajskými příspěvky, které výsledky vysvětlovaly některými taktickými momenty 

během utkání. 

 Popis strategie je rovněž dobrým vodítkem pro čtenáře, aby si utvořil ucelenější 

obrázek předváděné hry z hlediska obou soupeřících družstev. Jistou dávku odbornosti 

dokazoval ve sledovaném období Martin Kézr
146

, v jehož článcích měla sportovně-taktická 

stránka velký význam. Popis jednotlivých zápasů a taktických momentů ve hře čtenáři 

kvalitně ilustroval. Jako příklad uvádím článek Pražský duel gigantů o zlato vyhrály 

Španělky. Agresivní hrou rozložily francouzskou obranu
147

, ve kterém byl rozebírán průběh 

hry větami jako: „trenérka Garnierová snažila měnit obranu a zkusila zónu i presink“
148

 

nebo: „Španělsku se vyplácel důraz pod košem.“
149

 U Kézra nešlo o ojedinělé případy 

takového informování. Rámec strategie je jazykově typický sportovními termíny 

z basketbalového prostředí. 

 Dalším příkladem rámcování strategie v textech bylo zdůraznění volby taktiky 

trenérem, zpravidla českým koučem Ivanem Benešem. Některé články tak byly výrazně 

zaměřeny na trenérovo vnímání zápasů. Žurnalisté využívali odborné autority trenéra 

k poukázání na taktické složky zápasu. Takovým případem je článek Už druhý zápas je 

existenční. S Maďarkami to bude o život, cítí kouč basketbalistek
150

. Autorem je opět 

                                                             

146
 Martin Kézr je redaktorem deníku Právo, ale i přidruženého portálu Sport.cz. 

147
 KÉZR, Martin. Pražský duel gigantů o zlato vyhrály Španělky. Agresivní hrou rozložily francouzskou 

obranu. In: Sport.cz [online]. BORGIS, a.s., 25. 6. 2017. Dostupné z: https://www.sport.cz/ostatni/micove-

sporty/clanek/895730-prazsky-duel-gigantu-o-zlato-vyhraly-spanelky-agresivni-hrou-rozlozily-

francouzskou-obranu.html. 

148
 Tamtéž. 

149
 Tamtéž. 

150
 KÉZR, Martin. Už druhý zápas je existenční. S Maďarkami to bude o život, cítí kouč basketbalistek. 

In: Sport.cz [online]. BORGIS, a.s., 17. 6. 2017. Dostupné z: https://www.sport.cz/ostatni/micove-

https://www.sport.cz/ostatni/micove-sporty/clanek/895730-prazsky-duel-gigantu-o-zlato-vyhraly-spanelky-agresivni-hrou-rozlozily-francouzskou-obranu.html
https://www.sport.cz/ostatni/micove-sporty/clanek/895730-prazsky-duel-gigantu-o-zlato-vyhraly-spanelky-agresivni-hrou-rozlozily-francouzskou-obranu.html
https://www.sport.cz/ostatni/micove-sporty/clanek/895730-prazsky-duel-gigantu-o-zlato-vyhraly-spanelky-agresivni-hrou-rozlozily-francouzskou-obranu.html
https://www.sport.cz/ostatni/micove-sporty/clanek/893392-uz-druhy-zapas-je-existencni-s-madarkami-to-bude-o-zivot-citi-kouc-basketbalistek.html


 

 

53 

Martin Kézr, který cituje trenéra Beneše: „… chceme jít na Maďarky cestou agresivní 

hry…“
151

 nebo: „Změnili jsme rozcvičku, snažíme se holky různě nabudit.“
152

 Taktika 

bývala v rámci zpravodajství z turnaje celkově upozaďována z výše uvedených důvodů, 

avšak s výjimkou portálu Sport.cz. U článků Martina Kézra nešlo vždy o primární rámec, 

někdy se objevily pouhé zmínky v článcích. 

 

5.3.6 RÁMEC VNĚJŠÍHO FAKTORU 

 Rámec vnějšího faktoru je specifickým označením rámce, jenž definuje situace, 

které nemají bezprostřední souvislost s basketbalem. Standardně se jedná o soukromý život 

jednotlivých aktérů mistrovství. Média se snažila zaujmout čtenáře náhledem na hráčky 

mimo basketbalové palubovky a ukázat publiku nepoznané stránky života basketbalistek. 

Protože se nejedná o události spojené s basketbalem, nazval jsem tento rámec „vnějším“, 

respektive „vnějším faktorem“. 

 Charakter článků, které jsou zaměřeny na tyto nesportovní stránky kariér 

basketbalistek, měly populární až bulvární charakter. Rámcování vnějšího faktoru  

jsem identifikoval pouze ve dvou případech. První se týkal focení českých basketbalistek 

v souvislosti s historií československého národního týmu a módou hráček v polovině 

minulého století. Článek Basketbalové hvězdy v retro šatech prokoukly. Jsou z nich sexy 

modelky
153

 popisoval zejména módní záležitosti a autorka referuje o pocitech současných 

českých reprezentantek v dobovém oblečení. Druhým případem byla prezentace českého 

národního týmu z hlediska nálady v družstvu a rovněž „vizuální angažmá“ Ilony Burgrové, 

jejíž fotografie fungovaly jako reklamní bannery pokrývající prostředky městské hromadné 

dopravy v Hradci Králové. Protože však některá sdělení informovala o soukromém životě 
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basketbalistek, a to nejen českých, je nutné zmínit, že jako marginální se rámec objevil 

dokonce v dalších osmnácti případech. Z toho vyplývá, že novináři rádi odkazovali  

na soukromí hráček. Příkladem budiž rozhovor s Kiou Vaughnovou
154

, ve kterém je 

probírán vztah Vaughnové k České republice včetně typické české kuchyně nebo článek  

o ne zcela bezpečném životě Petry Kulichové v turecké Adaně
155

. 

 

5.3.7 RÁMEC TÝMOVOSTI 

 V basketbale jedinci úspěch nedělají, a proto byl v mediálním zpracování patrný  

i rámec týmovosti. Jinými slovy řečeno, jde o zvýznamnění týmového pojetí v rámci 

utkání nebo i mimo palubovky. Reportéři psali o smyslu společného úsilí během hry,  

které vede k pozitivním výsledkům. Tento typ rámcování charakterizují použité výrazy  

jako parta, pomáhat si
156

 a podobné, vnímání tématu bylo pozitivní. V příspěvcích,  

které jsem zařadil pod rámec týmovosti, je zdůrazňován úspěch založený na týmovém 

duchu družstva. 

 Rámec týmovosti bylo možné spatřit v článku „Kdo je kdo i všechna nej týmu 

Lvic!“
157

, který publikoval portál BASKETMAG.cz. Autor popsal typické vlastnosti 

hráček v soukromém životě a případně jakou roli mají v družstvu, jak je zřejmé z věty:  

„a proto byla (Burgrová, pozn. aut.) jednoznačnou volbou pro představení celého 

letošního výběru, každé své parťačky i všech možných basketbalových i nebasketbalových 

nej.“
158

 Význam týmové hry vyzdvihoval také článek Velké i dojemné věty posledního dne 
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ME
159

 na webu BASKETMAG.cz. Citace řecké rozehrávačky Evanthie Maltsiové  

se týkaly hlavně vylíčení Řekyň jako týmu, nikoliv souboru individualit, což například 

dokládá věta: „bojují jako lvice, jako pravé Řekyně, protože takové my jsme.“
160

 Týmovost 

zdůraznil v rozhovoru s Terezou Vyoralovou také Matěj Tomíček ze serveru iDNES.cz. 

Vyoralová například říkala, že si Češky budou pomáhat: „Nemáme žádnou vyloženou 

hvězdu a musíme hrát týmově – v tom bude naše síla.“
161

 

 Přesto bylo zdůrazňování týmového výkonu oproti individualitám utlumené. 

Novináři obecně rádi volí jednotlivé osobnosti, které mohou mít zástupnou roli místo 

týmu. Důležitost personifikace popsali Galtung a Rugeová (1965), když tak určili jednou 

ze zpravodajských hodnot. Denis McQuail k tomu uvádí, že „se projevuje obecná tendence 

hledat známé osobnosti … a kolem nich konstruovat zprávy,“ (McQuail, 2009: 322). 

Personifikace a heroizování jednotlivých hráček vedly k upozaďování týmových výkonů 

ve sportu jako takovém. Zásluhy méně výrazných hráčů ztrácí mezi sportovními hvězdami 

nebo důležitými individualitami význam své role. 

 

5.3.8 MARGINÁLNÍ RÁMCOVÁNÍ SPORTOVNÍ UDÁLOSTI 

 V případech, kdy bylo identifikováno rámcování sportovní události, jsem popsal  

tři typy framingu, které byly pouze okrajové. Žádný z nich netvořil základní dílčí rámec 

článku, ale jen zmínky, které doplňovaly téma příspěvku. 

 Sportovní událost může být akcentována pohledem do budoucna.  

Rámec budoucnosti se však objevil pouze v jediném případě jakožto epizodický rámec, a 

také byl zařazen pod marginální rámcování. Celkem v sedmi článcích se objevuje spíše 

jako doplňující, nikoliv jako základní schéma článku. Náhled do budoucna bývá spojen 

především s hodnocením, což bylo nejčastěji identifikováno u hodnocení nějakého výkonu 
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či zápasu. Rámec budoucnosti se tak objevil jako hlavní rámec textu pouze v jediném 

případě, a tím byl článek Daniela Poláčka Zblázní se basketbalový národ jako posledně? 

Zkraje ME musí uhlídat ženského LeBrona
162

. Příspěvek byl vystavěn na predikci základní 

skupiny turnaje, ve které Češky narazí na své soupeřky. Budoucí čas je u rámcování 

budoucnosti podstatným prvkem a jeho využití bylo výrazně frekventovanější  

než v ostatních článcích. Autor použil predikativní styl, což dokládají fráze jako:  

„o to důležitější bude atmosféra v ochozech“
163

 nebo: „motorem družstva by kromě 

hlasitých příznivců měla být 27letá kapitánka Kateřina Elhotová.“
164

 Jak již ale bylo 

zmíněno, tato schematizace byla patrná v naprostém minimu případů. 

 Podobně na tom byl rámec financí. V několika článcích se autoři zaměřili na 

financování akce nebo ekonomické faktory v průběhu zkoumaného období. Příkladem byl 

příspěvek Šampionát měl divácký vrchol v Hradci, basketbalistky dojali malí fandové
165

. 

Sdělení se sice primárně prezentovalo ve smyslu překvapení, tedy že mistrovství Evropy 

nabídlo spoustu nečekaných zážitků, nicméně důraz na financování akce bylo součástí 

článku, ve kterém odpovídal sekretář ČBF Michal Konečný. Ten zmínil, že ČBF pracuje 

„s menším rozpočtem než při mistrovství světa 2010“
166

 a že „dříve partneři více 

sponzorovali sport než dnes“
167

. Ekonomická tematika se v takové míře v jiném článku 

neobjevila, přesto byl význam financování také zařazen do této analýzy jako samostatný 

rámec. 
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 Podobně byl identifikován rámec srovnávání. Typickou situací pro tento typ 

rámcování je srovnávání dvou subjektů na základě určitého hodnocení, například 

porovnání kvalit nebo také jednotlivých osobností. Takové schéma je možné vypozorovat 

v článku Vyoralová zkusí napodobit Horákovou. Věřím, že to zvládnu, říká
168

, byť není 

hlavní tematickou linkou. Autor srovnává kvality a zkušenosti rozehrávačky Terezy 

Vyoralové s bývalými reprezentačními hráčkami Hanou Horákovou a Veronikou 

Bortelovou, které hrály na stejné pozici („… dříve na něm hrávaly Romana Hamzová, 

Hana Horáková nebo Veronika Bortelová. Jaké je to být jejich nástupkyní?“
169

).  

Další příklad rámce srovnávání ještě uvádím u komentáře Práce a spolupráce. Jiné cesty 

pro basketbal není
170

, ve kterém David Šváb hodnotí fungování českého týmu, primárním 

rámec je hodnotící. Zároveň však porovnává trenéry, kteří by mohli vést českou 

reprezentaci, srovnává také hegemona ženské basketbalové ligy USK Praha s ostatními 

družstvy („Ostatní kluby nemají sebevědomí ani ambici se snažit USK alespoň částečně 

konkurovat a probojovat se do pohárové Evropy …“
171

) nebo celkově český národní tým 

s ostatními reprezentačními celky v Evropě. Důraz na toto téma byl natolik podstatný,  

že se zařadil do typologie rámců. 

 

5.4 RÁMEC SPORTOVNÍ ŽURNALISTIKY 

K významným sportovním akcím patří zpravování o konkrétním dění na těchto 

akcích. Charakteristikou rámce sportovní žurnalistiky je důraz na konkrétní zpracování 

zpravodajské události. Schematizovány nejsou příběhovost ani emoce, ale naopak snaha  

o objektivní prezentaci události. Po jazykové stránce bylo identifikováno velké množství 

publicismů a klišé. Typickými příklady jsou sdělení, která obsahují nějaký statistický 
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zápis. „Navíc ‚tvrdá‘ fakta mají silnější přesvědčovací potenciál, protože vyvolávají dojem 

přirozenosti, nevyvratitelnosti a snahy objektivního popisu události,“  

(Trampota, 2006: 146-147). U tohoto typu schematizace autoři zpravidla zvýznamňovali 

děje daného dne a důraz na objektivní zpracování dosahoval vyšší míry než v případě 

ostatních rámců (například již zmiňovanými statistickými ukazateli). V tomto případě  

se proto nejedná o rámcování tematické a epizodické, jak vysvětluje Iyengar (1990),  

ale o framing z hlediska tvůrčího. Níže jsou uvedeny dílčí rámce vycházející z hlavního 

tvůrčího schématu sportovní žurnalistiky. 

Největší počet článků schematizovaných sportovně-zpravodajsky publikoval server 

iSport.cz, celkem jich bylo 14. Největší procentuální podíl byl ovšem vyzkoumán u portálu 

BASKETMAG.cz. Jako jediný měl vyšší počet příspěvků schematizovaných do sportovně-

žurnalistického rámce. 

 

5.4.1 RÁMEC ZPRAVODAJSKÝ 

Nejčastěji identifikovaným dílčím rámcem sportovní žurnalistiky je rámec 

zpravodajský (který je také možno označit jako sportovně-zpravodajský). Typickým 

znakem je výsledkový servis v zápatí článku. Nejčastěji se jednalo o sdělení,  

která popisovala vývoj zápasů, reflektovala průběh turnaje, případně pojednávala  

o statistických ukazatelích. Typicky novináři akcentovali fakta o hře, zpravidla v časové 

posloupnosti. Na příkladu tohoto rámce lze pozorovat specifika sportovní žurnalistiky, tedy 

že informační popis obsahuje hodnotící výrazy jako snadný koš, vydřely prodloužení aj. 

Jak totiž píše Děkanovský, „divákovi se nedostává objektivního zprostředkování,  

nýbrž interpretace události“ (Děkanovský, 2008: 35). Objektivitu ve sportovní žurnalistice  

je tedy nutné brát s větší rezervou než je tomu u standardních zpravodajských témat.  

Jak již bylo zmíněno, zařazení statistických údajů je oporou pro sportovní novináře. 

Standardně byly takové texty přebírány z agentury ČTK, která zajišťuje rychlý 

zpravodajský servis, a média tak nemusí vysílat své redaktory na akce, případně se jejich 

redaktoři mohou soustředit na jiné zajímavosti okolo dané události. Z tohoto vyplývá,  

že editoři upřednostňovali spíše příběhovost jednotlivých událostí a informace  

o sportovním zápolení publikovali spíše z externích zdrojů. 
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Ukázkou charakteristických znaků byly články Slovenské basketbalistky vyřadily 

ambiciózní Ukrajinu, v osmifinále se loučí i Srbky
172

 na portálu Aktuálně.cz nebo 

Španělsko zdolalo Ukrajinu a je ve čtvrtfinále spolu s Tureckem. Belgie zaskočila ruské 

favoritky
173

 na webu Sport.cz. Zmiňované články měly agenturní původ a již z titulků  

je možné odvodit, že texty primárně přinášely informační a výsledkový servis. 

Tím, že příspěvky obsahovaly mnoho číselných údajů, splňovaly požadavek 

přesnosti. Autoři článků zpravidla popisovali průběh jednotlivých utkání s doplněním  

již zmiňovaných statistických ukazatelů, typicky u příkladů: „Francie úvodu utkání 

dominovala, ale od druhé čtvrtiny s ní Slovinsko dokázalo držet krok.“
174

 Nebo: „Naopak 

se nedařilo Slovensku, které s Turkyněmi prohrávalo už v poločase o 12 bodů a ztrátu 

nedotáhlo i přes 17 bodů Barbory Bálintové.“
175

 

Sportovně-zpravodajské rámcování je charakteristické tím, že příspěvky  

jsou rovněž chudé na vyjádření aktérů a počet hodnotících výrazů se značně omezuje. 

Vzhledem ke snaze velkých zpravodajských portálů udržet informovanost o šampionátu 

bylo dílčí zpravodajské rámcování poměrně četné. 

 

5.4.2 RÁMEC HODNOTÍCÍ 

 K jednomu z úkolů žurnalistiky patří také hodnocení. Právě sportovní žurnalistika 

je v tomto ohledu specifická, pohled sportovního reportéra je vždy subjektivnější činností 

než standardní domácí zpravodajství. Reportér popisuje děj tak, jak ho vidí on sám 
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s oporou v jasně daných výsledcích, avšak s vlastní interpretací zápasu či závodu. Platnost 

jeho výpovědí poté mohou čtenáři standardně ověřit srovnáním s texty v ostatních médiích, 

zda se daná událost skutečně konala tak, jak ji autor popsal. 

 Rámec hodnotící však reflektuje mírně odlišnější znaky, než jaké jsou popsány 

výše. Charakteristikou hodnotícího rámce je v případě této práce hodnocení aktéra,  

jenž podává informace k určitému ději. Často se tak děje z pohledu trenéra nebo hráčky. 

Roli původce konkrétní informace tak od reportéra přebírá přímý účastník děje.  

Mezi příklady uvádím některé výpovědi českého trenéra Ivana Beneše. Jeho hodnocení má 

pro informování o určité akci největší relevanci. Příkladem je článek Ivo Pospíšila, který 

Benešovi věnoval prostor v podobě hodnocení celého turnaje, které bylo negativní:  

„Je to samozřejmě neúspěch. My jsme nechtěli mít jednu náplast a jet domů.“
176

 

 Podobně na webu iSport.cz jednotlivé duely hodnotily hráčky. Portál publikoval 

vyjádření například Petry Záplatové nebo Aleny Hanušové. Záplatová promluvila k zápasu 

s Maďarskem. Hodnocení utkání je patrné ve frázích jako: „ve druhé půlce jsme ukázaly, 

že bychom je dokázaly porazit“
177

 nebo: „myslím, že jsme brzy sklopily hlavy dolů.“
178

 

 Hodnocení jednotlivých aktérů publikoval zejména webový portál iSport.cz. 

Především po konkrétních utkáních Češek věnovali novináři z iSport.cz prostor 

komentářům hráček nebo trenéra Beneše, přičemž přinášeli autentický a hlavně originální 

obsah. Počet hodnocení přímých aktérů ve sledovaném období však nebyl příliš velký, 

častěji se novináři zajímali o emoce, které události během šampionátu vzbuzovaly. 

 

5.4.3 STATISTICKÝ RÁMEC 
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 Sportovní zpravodajství by bez čísel a statistik postrádalo smysl. Podat informaci  

o tom, jak skončila jednotlivá klání a jak si daný tým vede v rámci soutěže je základním 

posláním sportovního redaktora. Statistiky nelze obejít, je to přesný a objektivní ukazatel 

výkonů. Mnohdy ukážou i fakta z běžné hry neviditelná. V případě basketbalu některé 

složité statistiky dokazují, jak je který hráč skutečně platný ve hře. 

 Několik textů bylo ve zkoumaném období rámcováno směrem k těmto ukazatelům. 

Autoři však používali spíše statistiky netradiční, zajímavé pro čtenáře. Příkladem je článek 

na portálu iDNES.cz Čísla kolem ME. Nejvyšší žena měřila 208, Žirková se blýskla 

střelecky.
179

 Jak je patrné již z titulku, článek byl zaměřený na superlativy – nejlepší 

střelecký výkon, nejvyšší hráčka, nejstarší hráčka apod. Informace o tom, že nejvyšší 

hráčka šampionátu Bernadett Határová měří 208 centimetrů, se řadí spíše ke kuriozitám. 

Po stránce zpravodajské hodnoty má zpráva funkci jisté neočekávanosti. Čtenář tuší,  

že basketbalistky jsou vysoké, přesto takto vysoké číslo překvapuje. 

 Statistický rámec bylo možné identifikovat také u sdělení, která obsahovala větší 

počet statistických ukazatelů. V tomto se příliš neliší od dílčího rámce zpravodajského,  

oba jsou značně propojeny. Takovým případem je článek portálu Aktuálně.cz s titulkem 

Belgické a řecké basketbalistky budou poprvé bojovat na ME o medaile. Slovenky končí
180

. 

Článek obsahoval fráze jako: „Ve čtvrtfinále turnaje v pražské O2 Areně Belgie porazila 

Itálii 79:66, Řekyně pak překvapivě deklasovaly Turecko 84:55.“
181

 Tento příklad se nesl 

v duchu statistik a počet čísel až příliš eliminoval věcný popis událostí dne. 

 Články schematizované do rámce statistiky obvykle doplňovaly vizuální prvky. 

Příkladem je článek ME ovládly Španělky, domácí tým vypadl ještě před play-off. Projděte 
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si kompletní výsledky turnaje
182

 na webu Aktuálně.cz. Obsah textového materiálu  

je minimální, článek jako takový tvoří pouze grafika včetně tzv. pavouka šampionátu. 

Přesto lze z textu vyčíst spoustu informací díky statistickým ukazatelům. Podobně  

i zmíněný článek Čísla kolem ME
183

 tvoří fotografie, u kterých relevantní informace nese 

zpravodajský popisek každé fotografie, jehož obsah ne nutně souvisí s daným 

vyobrazením. Přesto splňuje definici, že „je třeba najít určitou rovnováhu ve vztahu obraz 

– text,“ (Lábová, 2011: 93). 

 

5.4.4 BELETRISTICKO-REPORTÁŽNÍ RÁMEC 

 Rámcování beletristicko-reportážní je poměrně specifické. Toto schéma  

je charakterizováno zejména publicismy a klišé. Často se objevovalo užívání netradičních 

slovních spojení, které se snaží zachytit emoce události. Právě proto jsem tento rámec 

popsal jako beletristicko-reportážní. Některé fráze mají blízko k literárnímu stylu. Autoři 

sdělení, která byla takto rámcována, se snažili o ozvláštnění textů a používali termíny, 

které si se sportovním odvětvím příliš nezadají. Taková sdělení obsahovala fráze jako 

sňatek z rozumu, hrát s lehkostí nevídanou, smutný osud týmu
184

 a další. Viktor Jílek píše  

o publicismech, že „vycházejí vstříc specifickým požadavkům komunikátů určených pro 

širší publikum“ (Jílek, 2005: 18-19), a zřejmá „je snaha zaujmout čtenáře a použít 

neotřelé pojmenování“ (ibid.). 

 Někteří profesionálové
185

 přitom tvrdí, že jazyk sportovních zpráv by neměl být 

příliš intelektuální a naopak by měl odpovídat dané cílové skupině. V těchto případech  

tak autoři nečinili, textů tímto způsobem rámcovaných však bylo publikováno málo. Jediný 
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 Takové názory zaznívaly například od Martina Nevyjela (Vltava Labe Media), Petra Vitáska (toho času 

MAFRA) nebo Ondřeje Trunečky (MAFRA). 
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tvůrce článků
186

 na webu BASKETMAG.cz publikoval takových textů hned několik. 

V případě článku Burácející aréna v hlubokém smutku
187

 autor používal velké množství 

klišé – „vlil do myslí a těl českých hráček další kilojouly energie“ 
188

 nebo: „Češky přesto 

ještě jednou pozvedly svůj prapor.“ 
189

 Také užití „distanční trefa“
190

 je ve sportovní 

žurnalistice poměrně nepatřičné. 

 I přes to, co bylo napsáno, je patrné, že není možné vlít kilojouly do mysli  

nebo se ani nestalo, že by Češky v zápalu boje pozvedávaly prapor. Články, ve kterých byl 

počet metafor či podobných frází výrazně vyšší, proto byly zařazeny pod rámec 

„beletristicko-reportážní“. 

 

5.4.5 RÁMEC HISTORICKÉHO VÝSLEDKU 

 Zpravodajství každé větší sportovní akce obsahuje alespoň nějaké informace, které 

se ohlíží do minulosti. Reflektuje dřívější úspěchy, popisuje statistiky nebo doplňuje 

aktuální zpravodajství. Historická témata zajímala novináře i během ME 2017. Nejčastěji 

se věnovali úspěchům basketbalistek z předchozích let, především pak stříbrnému 

Mistrovství světa 2010 v České republice. Současné hráčky národního týmu byly 

přirovnávány k hvězdám minulosti, zmiňovány byly zejména Hana Horáková, která také 

hodnotila průběh turnaje, nebo Ivana Večeřová, která působila v organizačním týmu  

ME 2017 a pohybovala se v zákulisí šampionátu. 

 Během sledovaného období jsem však identifikoval pouze jediný článek, který  

by se zabýval výhradně pohledem do minulosti. Sdělení Na výhry jen vzpomínaly. 

                                                             

186
 Na webu je uváděn jako „red“. Podle neoficiálních informací veškeré články pro magazín BASKETMAG 

i jeho webovou verzi píše šéfredaktor Petr Hamták. Jeho jméno není nikde explicitně uváděno, proto nelze 

ověřit. 
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 (red). Burácející aréna v hlubokém smutku. In: Basketmag.cz [online]. Basketmag, 17. 6. 2017. Dostupné 

z: http://www.basketmag.cz/evropa/buracejici-arena-v-hlubokem-smutku.html. 
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V neveselých časech chyběla pouze Veselá
191

 publikoval portál iDNES.cz a informoval  

o setkání bývalých českých reprezentantek před evropským šampionátem.  

Autor se zabýval především hodnocením dřívějších výkonů ČR a zaměřil se na úspěšné 

mistrovství světa 2010, což dokazuje například věta v úvodu článku: „Osm basketbalistek 

z tehdejšího druhého nejlepšího týmu na světě se sešlo na východě Čech.“ 
192

 Tématem 

byly vzpomínky hráček. 

 Z celkového hlediska se však média na historické výsledky českého týmu příliš 

neohlížela. Přesto se v některých článcích objevily zmínky, respektive odstavce,  

které popisují výsledky českého družstva v předchozích letech. Dílčí rámec historického 

výsledku byl alespoň marginálně identifikován v dalších 13 případech. 

 

  

                                                             

191
 iDnes.cz. Na výhry jen vzpomínaly. V neveselých časech chyběla pouze Veselá. 

In: Sport.iDnes.cz [online]. MAFRA, a.s., 19. 6. 2017. Dostupné z: https://sport.idnes.cz/basketbal-setkani-
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6 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo zjistit pomocí analýzy rámcování, jakým způsobem 

informovala česká sportovní média o basketbalovém ME žen 2017. Z výsledků analýzy  

je možné vyvodit několik tezí ohledně zpravodajství výše uváděných médií. 

Orientace novinářů obecně se ve sledovaném období významně zaměřila  

na mediální prezentaci osobností, které se aktivně účastnily šampionátu. Z tohoto hlediska 

je možné rovněž potvrdit platnost hypotézy Galtunga a Rugeové (1965) o personifikaci. 

Jak již bylo zmiňováno v teoretické části práce, informovat o konkrétních lidech je pro 

novináře jednodušší, protože „příběh jedné osobnosti je jednodušší, zatímco příběh celé 

struktury vyžaduje více rozhovorů, sběr dat je složitější“ (Galtung – Ruge, 1965: 69).  

Ve sledovaném období bylo identifikováno celkem 47 tematických rámců osobnosti, 

nicméně marginálně se rámec osobnosti objevil ve většině případů zkoumaného vzorku. 

Z výzkumu vyplývá, že v rámci zpravodajství z ME 2017 bylo snahou autorů hledat 

pozitivní vzory, kladné hrdinky, které mohou inspirovat širší veřejnost. Příběhy, které byly 

v rámci tématu zveřejňovány, byly většinou pozitivní. Výjimkou byly články 

bezprostředně informující o neúspěších českého družstva. Důkazem pozitivního 

zpravodajství byly například epizodické rámce heroismu, češství nebo i naturalizace.  

Byť byla naturalizace hráček ve sportovním prostředí kritizována, u příkladu  

Kii Vaughnové
193

 se jednalo o kladné zpracování události. Pouze web BASKETMAG.cz  

na téma nahlížel i z negativních stránek naturalizace, velké portály však reflektovaly 

příběh kladně, jako tendenci Vaughnové pomoci českému týmu. Dalším příkladem 

zvýznamňování osobnosti byl článek o zdravotních problémech Kateřiny Elhotové
194

. 

Autor příspěvku sice informoval o porážce českého týmu proti Ukrajině, ale hlavní 

dějovou linkou se stalo zdraví Elhotové. Podobně i motivační projev Vaughnové v šatně 

v rámci marginální schematizace motivace upozadil výsledek českého týmu. 

                                                             

193
 (ČTK). Je mi ctí reprezentovat Česko, říká basketbalistka Vaughnová. In: Isport.blesk.cz [online]. 
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Způsob zpravodajství se rovněž zaměřoval na vše české – české hráčky, organizaci 

turnaje v České republice nebo také české faktory spojené se zahraničními osobnostmi. 

Vzhledem k tomu, že se charakter zpravodajství po vypadnutí českého týmu proměnil,  

je možné mluvit o větším vnímání nacionalismu mezi reportéry. Tomu odpovídá  

i zpravodajská hodnota blízkosti, případně etnocentrismu (Galtung – Ruge, 1965; 

McQuail, 2009). Jako zajímavé vnímám, že ve sledovaném období nebyly identifikovány 

téměř žádné stereotypizace, případně nálepkování osobností. Média sice informovala  

o návratu Kateřiny Elhotové z mateřské dovolené
195

, ale nijak zvlášť tento faktor 

nezdůrazňovala a zaměřovala se zejména na výkony a souvislosti se samotnou hrou. 

Rovněž faktor věku byl rámcován pouze v minimu případů. 

Novináři kromě osobností zdůrazňovali také emoce a prožitky. Zjevná byla snaha 

propojit čtenáře s průběhem šampionátu a „vtáhnout je do děje“. Negativní emoce autoři 

reflektovali zejména v souvislosti s koncem českého týmu na turnaji, zdůrazněno bylo 

zklamání hráček, a to více než například zpravodajství o dění v zápasech ČR.  

Naopak pozitivně laděné bylo informování o fanoušcích, kteří na turnaji podporovali nejen 

české družstvo
196

. Z výzkumu rovněž vyplynulo, že osobnosti byly rámcovány spíše 

pozitivně, zatímco sportovní události, obzvlášť v případě neúspěchů, autoři schematizovali 

negativně. 

Z analýzy bylo zjištěno, že sportovní zpravodajství se v průběhu turnaje proměnilo, 

a to právě v souvislosti s vypadnutím českého týmu už v základní skupině. Důsledkem 

toho byla identifikace většího počtu tematického rámcování sportovní události v pozdější 

fázi turnaje, kdy se autoři zaměřovali spíše na strohé sportovní zpravodajství  

o jednotlivých zápasech, a to až do finále. Protože vše podstatné o českém týmu včetně 

kritických hodnocení stavu českého basketbalu (obzvláště mezi ženami) bylo zveřejněno 

v průběhu turnaje, nenabídli novináři v závěru turnaje žádná zajímavá témata, která by se 

zaměřovala na osobnosti nebo prožitky, jako tomu bylo v první fázi mistrovství,  

byť k tomu byly příležitosti, například ve spojitosti se závěrečnými dny šampionátu.  
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Z hlediska schematizace tvůrčí jsem odkazoval taktéž na způsob zpracování textů, 

protože v tomto ohledu byl na některé aspekty dáván velký důraz. Například rámec 

beletristicko-reportážní považuji za natolik specifický, že ovlivňoval celou schematizaci 

sdělení. Dobrým příkladem tvůrčího rámcování sportovní žurnalistiky byly i statistické 

rámce, u nichž orientace na čísla významně ovlivnila zpracování článku. 

Pro připomenutí uvádím, že v drtivé většině sdělení nebylo možné,  

aby se u jednoho konkrétního článku objevil pouze jeden konkrétní rámec. Jednotlivé 

rámce se projevovaly u rozličných témat, byť netvořily hlavní linku článku. Kupříkladu 

tematické rámcování osobnosti se v menší míře objevilo u rámcování sportovní události, 

protože i přes důraz na konkrétní činnost či organizační faktor autoři citovali některou 

hráčku nebo propojili danou hráčku s událostí.  

 

6.1 POROVNÁNÍ MÉDIÍ 

Analýza odhalila některé odlišnosti ve stylu zpravodajství jednotlivých médií. 

Například agendu webů iDNES.cz nebo iSport.cz během šampionátu tvořilo hlavně 

rámcování osobnosti. Často byly publikovány rozhovory nebo zdůrazňovány příběhy 

hráček v jednotlivých příspěvcích. Jak je patrné z tabulky č. 3, na citovou stránku 

basketbalistek se nejvíce zaměřoval portál iSport.cz. Konec českého týmu na šampionátu  

a emoce kolem něj zvýznamňoval také web Aktuálně.cz. Jako jediný ve větší míře 

opomíjel osobnosti jako takové a zaměřil se na prožitky účastníků ME 2017. 

Tabulka č. 3: Počty rámců v jednotlivých médiích 

 Osobnost Emoce Událost Zpravodajství CELKEM 

iDNES.cz 21 11 11 11 54 

iSport.cz 16 12 3 14 45 

Sport.cz 5 5 7 6 23 

Aktuálně.cz 2 9 3 7 21 

BASKETMAG.cz 3 2 4 5 14 

CELKEM: 47 39 28 43 157 článků 
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Na organizační a zpravodajskou stránku se orientoval Sport.cz. Výše zmiňovaný 

Martin Kézr prakticky jako jediný dokázal nabídnout specializovanější zpravodajství 

z basketbalového mistrovství ve svých článcích a vzhledem k této skutečnosti zůstala 

opomenuta jiná schémata. 

Za specifický jsem výše označil portál BASKETMAG.cz, jenž splňoval funkci 

malého specializovaného webu a publikoval obsahově spíše odlišná témata, než tomu bylo 

u zbylých médií. Rozdíl se dá dobře ilustrovat na dílčím rámci beletristicko-reportážním, 

který byl až na jedinou výjimku identifikován právě u BASKETMAG.cz. Spousta klišé  

a publicismů definovala způsob zpravodajství tohoto webu obecně. Jakožto specializovaný 

web však BASKETMAG.cz paradoxně příliš článků nenabídl a v průměru uveřejňoval 

pouze jeden článek za dva dny ve sledovaném období. 
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SUMMARY 

 The main goal of this diploma thesis is to find out how Czech sports online media 

presented Women Eurobasket 2017. The web portals of the four biggest sport online media 

in the Czech Republic were involved in the research and this selection was completed  

by a small basketball-specialized website. The form of news coverage was researched  

by the framing analysis. 

 The theoretical part briefly describes the framing theory and focuses  

on the agenda-setting concept and the news values theory. This paper partly reflects 

contemporary sport journalism and how it is embedded in our culture. 

 The analytical part of this thesis defines particular frames identified in the reported 

period, and their specifications. The analysis shows that the journalists were focusing 

especially on individualities and their narratives. Authors were mostly looking for  

human-interest stories or positive patterns among basketball players. Another finding  

is that the news were reported ethnocentrically and nationally. This fact caused  

the transformation of news reporting after the end of the Czech national team  

in the tournament because the form of news coverage was later focused just on brief 

reporting about the games. Paradoxically, the journalists mostly avoided the stereotypes  

in the news which is still unusual during the women sports event. 

 Although particular online media framed the Eurobasket differently, the coverage 

was focused mostly on the individualities and their stories in general. 
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7 SEZNAM ZKRATEK 
 

ČBF – Česká basketbalová federace 

ČTK – Česká tisková kancelář 

FIBA – Mezinárodní basketbalová federace (Fédération Internationale de basket-ball) 

ME – mistrovství Evropy 

ZŠ – základní škola 
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