
1 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA  

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut Komunikačních studií a žurnalistiky 

Katedra mediálních studií 

 

 

 

 

Zlatá Ester Ledecká, komparace sportovního 

zpravodajství v pořadech Branky, body, vteřiny a 

Sportovní noviny v době Zimních olympijských her 

2018 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

Autor práce: Adéla Forétková 

Studijní program: Mediální a komunikační studia 

Studijní obor: Mediální studia 

Vedoucí práce: Mgr. Veronika Macková 

Rok obhajoby: 2019 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené 

prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

V Praze dne 18. 7. 2019    Adéla Forétková  



3 

 

Bibliografický záznam 

 

FORÉTKOVÁ, Adéla. Zlatá Ester Ledecká, komparace sportovního zpravodajství v 

pořadech Branky, body, vteřiny a Sportovní noviny v době Zimních olympijských her 

2018. Praha, 2019. 74 s. Bakalářská práce (Bc). Univerzita Karlova, Fakulta sociálních 

věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí 

diplomové práce Mgr. Veronika Macková.  

Rozsah práce: 146 297 znaků s mezerami bez abstraktu a příloh (včetně poznámek 

pod čarou) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Anotace 

Tématem této práce je komparace mediálního obrazu dvojnásobné zlaté 

šampionky Ester Ledecké v období Zimních olympijských her v Pchjongčchangu 2018, 

a to optikou pořadů Branky, body, vteřiny a Sportovní noviny. Vybrané pořady jsou 

hlavními sportovně zpravodajskými relacemi České televize a TV Nova.  

Analyzovány budou reportáže věnující se Ester Ledecké v období týden před 

začátkem Zimních olympijských her v Pchjongčchangu, po celý jejich průběh a týden po 

skončení (od 3. 2. do 3. 3. 2018). Práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. 

První je věnována veřejnoprávním a soukromým médiím, historickým souvislostem 

vzniku sportovní redakce v Československé televizi a teoretickým přístupům, které jsou 

využívány pro výzkum obsahu mediálních sdělení. Druhá část je tvořena kvalitativní a 

kvantitativní analýzou, která zkoumá vybrané příspěvky. 

Kvantitativní analýzou bude získán celkový počet příspěvků o Ester Ledecké 

a průměrná stopáž každého z nich. Dále výzkum zjišťuje, kolik příspěvků v rámci 

vysílání vybraných pořadů se věnovalo Ester Ledecké ve spojení se sportovními a 

profesionálními výkony a jaký podíl měla témata odlišná. Kvalitativní analýza se 

zaměřuje na samotný obsah jednotlivých reportáží. Zkoumá, jaká témata byla s Ester 

Ledeckou spojována a jakým způsobem byla sportovkyně v reportážích prezentována. 

Annotation 

The topic of this thesis is a comparison of the portrayal of the double gold 

medalist, Ester Ledecka, by the media Branky, body, vteřiny (Goals, points, seconds) and 

Sportovní noviny (Sports news) during the PyeongChang 2018 Winter Olympic Games. 

The selected programmes are flagship relays of the channels Česká televize and TV Nova, 

respectively. This thesis analyzes reportages concerning Ester Ledecka in the period one 

week before, during, and one week after the Games, i.e. from 3 February 2018 until 3 

March 2018. The paper has two main parts: theoretical and practical. The first section 

deals with both public and private media outlets, presents the historical context of the 

founding of the sports edition of the then Czechoslovak Television, and discusses the 

theoretical concepts commonly used for the study of media content. Qualitative and 

quantitative analyses of the selected reportages then constitute the second part of this 

paper.  
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   The total amount of reportages on Ester Ledecka and their average footage are 

derived by quantitative analysis. What follows is a research establishing which pieces are 

sports-related and which cover different aspects of the athlete’s life. The qualitative 

analysis is then focused on the content of the individual reportages, examining which 

topics were being associated with Ester Ledecka and the style of their coverage. 
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Úvod 

Práce se zaměřuje na mediální zobrazení Ester Ledecké v pořadech Branky, body, 

vteřiny a Sportovní noviny ve stanoveném časovém horizontu. Tyto pořady představují 

hlavní sportovně zpravodajské relace veřejnoprávní České televize a soukromé TV Nova, 

a proto byly pro tvorbu výzkumu vybrány.  

Téma mediálního obrazu Ledecké v období Zimních olympijských her 

v Pchjongčchangu 2018, které představovaly významnou sportovní událost, je zajímavé 

a aktuální, jelikož zde Ester Ledecká dosáhla fenomenálního úspěchu: vyhrála dvě zlaté 

medaile ve dvou odlišných disciplínách. Ve dvaadvaceti letech se tak přes noc stala 

sportovní hvězdou známou po celém světě.  

Tato práce zkoumá, do jaké míry se pořady Branky, body, vteřiny a Sportovní 

noviny této dvojnásobné olympijské vítězce v rámci Zimních olympijských her 

v Pchjongčchangu 2018 věnují. Oproti tezi došlo ke změně v počtu analyzovaných 

pořadů. Původně měly být zkoumány jen Branky, body, vteřiny a Sportovní noviny. 

Jelikož TV Nova zařadila velký počet významných příspěvků o Ester Ledecké do svého 

hlavního zpravodajského pořadu Televizní noviny, je do analytické části přiřazen i ten. 

Stejně tak je tomu i u hlavní zpravodajské relace České televize Události. Ta se tématem 

Ester Ledecké nezabývala takovým způsobem jako Televizní noviny, ale z důvodu 

vyváženého počtu zkoumaných pořadů bylo zařazení nutné.  

Vytyčené bylo období týden před začátkem olympijských her, celý jejich průběh 

a týden poté, tedy od 3. 2. do 3. 3. 2018. Text se zabývá otázkou, jak intenzivně se 

reportáže týkající se Ester Ledecké zaměřily na její sportovní aktivity a výsledky, kdy se 

naopak věnovaly tématům se sportem nesouvisejícím. Sleduje také, o jaká jiná témata se 

jedná a analýza dále zjišťuje, jakým způsobem byla tato úspěšná sportovkyně v médiích 

prezentována. 

První část práce se věnuje teorii. Součástí jsou podkapitoly zabývající se tématy 

jako historie a vznik televizního sportovního zpravodajství v Československu, a to v 

České televizi a na TV Nova, konkrétně pořady Branky, body, vteřiny a Sportovní noviny. 

Shrnuje také počátky sportovní redakce v Československé televizi, vznik a vývoj relací 

Branky, body, vteřiny a Sportovní noviny, obsahuje i podrobnosti o osobnosti Ester 

Ledecké. Tato část práce ozřejmuje i teoretické přístupy využívané k analýze mediálních 
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obsahů: nastolování agendy, zpravodajské hodnoty a gatekeeping. Zdrojem pro tvorbu 

těchto kapitol byla primárně odborná literatura. 

Druhá část práce se skládá z kvantitativní a kvalitativní analýzy. Kvantitativní 

analýza zkoumá počet a stopáž jednotlivých příspěvků. Kvalitativní analýza se zaměřuje 

na obsah jednotlivých příspěvků věnovaných tématu Ester Ledecké. Pro kvalitativní 

obsahovou analýzu budou mimo teoretické přístupy využity i rozhovory s editory 

sportovně zpravodajských relací, a to s Davidem Lukšů za Branky, body, vteřiny a s 

Petrem Plintovičem za Sportovní noviny. Odpovědi plynoucí z uskutečněných rozhovorů 

například upřesňují, jaké aspekty události jsou pro výběr zprávy do vysílání rozhodující. 

Cílem práce je analyzovat, do jaké míry se dané pořady věnovaly ve vymezeném období 

tématu Ester Ledecké, jak bylo toto zpracováno, v jaké míře se jednotlivé reportáže 

orientovaly na sportovní tematiku či zda dávaly přednost jiným námětům spojeným 

s Ledeckou.  
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1 Teoretická část 

1.1 Veřejnoprávní média 
Veřejnoprávní média zřizuje stát, ale neslouží pro vládní potřeby. Mají za úkol 

zprostředkovávat nezávislé informace o veřejném dění, čímž zajišťují a vykonávají 

veřejnou službu a tvoří svým objektivním informováním takzvaný čtvrtý pilíř 

demokracie.1 V České republice působí tři média veřejné služby: Česká televize, Český 

rozhlas a Česká tisková kancelář. Financování České televize a Českého rozhlasu je 

z největší části zajišťováno koncesionářskými poplatky. Ostatní finanční zdroje v případě 

rozhlasu i televize představují jejich vlastní podnikatelské činnosti. Existenci České 

televize a Českého rozhlasu zajišťuje od roku 1992 zákon 483/1991 Sb., o České televizi, 

a zákon 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu.2 Česká tisková kancelář příjem 

z koncesionářských poplatků nemá, tím se od České televize a Českého rozhlasu v rámci 

veřejnoprávních médií odlišuje. Má však stejné povinnosti, a to poskytovat objektivní a 

všestranné informace jako ČT a Český rozhlas. Její existenci zajišťuje zákon č. 517/1992 

Sb., o České tiskové kanceláři.3 

1.1.1 Vznik sportovní redakce v Československé televizi 

Vznik České televize jde ruku v ruce s počátky a zrodem televizního vysílání 

v Československu. Nový technologický rozvoj v rámci zavedení pravidelného 

televizního vysílání samozřejmě doplňoval vznik (první) Československé televize. 

Historicky první televizní přenos v Československu se uskutečnil 1. května 1953 

z budovy Měšťanské besedy (dnešní Vladislavova ulice v Praze). Je důležité zmínit, že 

v prvním improvizovaném vysílání Československé televize měl svůj prostor i sport: 

odvysílán byl záznam cyklistického závodu Praha – Berlín – Varšava.4 

Pravidelným se televizní vysílání stalo až od 25. února 1954 a až na přelomu let 

1958 a 1959 začala vysílat Československá televize každý den v týdnu. Je nutné zmínit, 

že redakce Československé televize v té době stála na obětavosti zaměstnanců a externích 

tvůrců vysílacího materiálu. Spoustu podkladů a technických prvků tvořili pracovníci 

                                                 
1 V anglosaských zemích je ustálen pojem Watchdog role (role hlídacího psa). 
2 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: 

Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. s. 369–370. 
3 POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY. Sbírka zákonů a mez. smluv. Předpis 

517/1992 Sb. [citováno 2019-20-04]. Dostupné z: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=517&r=1992 
4 ZÁRUBA, Robert. Svědectví o historii Hlavní redakce tělovýchovy a motorismu ČSTV. Praha, 1989. Diplomová 

práce. FŽ UK. Vedoucí práce Prof. Miroslav Hladký. s. 17–20. 

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=517&r=1992
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Barrandovských filmových ateliérů, kteří svůj volný čas dobrovolně investovali do 

vývoje vznikajícího televizního vysílání.5 

Z Československé televize vznikla 1. ledna 1992 Česká televize, která je 

v současnosti jedinou veřejnoprávní televizí v České republice. Od roku 1979 sídlí Česká 

televize v Praze na Kavčích horách.6 V jejím vedení je generální ředitel, který je do 

funkce jmenován na šestileté období. Kontrolním orgánem, jenž dohlíží na činnost ČT, 

představuje Rada České televize, sestávající se z patnácti členů, které volí a odvolává 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Povinností a úkolem České televize 

je plnit veřejnou televizní službu, což mimo jiné znamená objektivně informovat o 

aktuálním dění. V současné době tvoří vysílání České televize šest televizních programů v 

rámci následujících pěti televizních kanálů: ČT1, ČT2, ČT24, ČT SPORT, ČT :D a ČT 

Art, z nichž dva poslední se dělí o jeden televizní kanál (ČT :D jako program pro děti je 

vysílán denně od 6:00 do 20:00, poté jej nahrazuje kulturně zaměřený program ČT Art). 

Českou televizi tvoří tři zákonem zřízená televizní studia: Kavčí Hory, TS Ostrava a TS 

Brno. Regionální vysílání zajišťuje 13 krajských redakcí (Ústí nad Labem, Chomutov, 

Karlovy Vary, Plzeň, Klatovy, České Budějovice, Tábor, Jihlava, Pardubice, Hradec 

Králové, Liberec a Praha).7 

S nástupem a rozvojem československého vysílání se na obrazovky dostávalo 

tematicky bohaté vysílání. Diváci se setkávali s publicistikou, sportem, kulturními 

reportážemi a svůj prostor dokonce získaly i pořady pro děti. Výroba byla ovšem 

nekoordinovaná a veškerý materiál tak spadal pod tvorbu jedné redakce a externích 

pracovníků. Nebyl to jen důsledek neorganizace ze strany vedení, ale šlo také o 

nedostatek technického zázemí a finančních prostředků. Řízené vysílací útvary tak 

vznikají až v roce 1954 (Politicko-zpravodajské vysílání, Literárně-dramatické vysílání, 

dětské vysílání a Hudební vysílání). Doslova se tak nabízel vznik první specializované 

jednotky pro sportovní tematiku, ale v té době neměla Československá televize ani 

                                                 
5 ZÁRUBA, Robert. Svědectví o historii Hlavní redakce tělovýchovy a motorismu ČSTV. Praha, 1989. Diplomová 

práce. FŽ UK. Vedoucí práce Prof. Miroslav Hladký. s. 26–27. 
6 ČESKÁ TELEVIZE. Pořady. 10 let ČT Sport. Ceskatelevize.cz [online]. 2016. [citováno 2019-04-04]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11436960831-10-let-ct-sport/21647129402/  
7 ČESKÁ TELEVIZE. Lidé. Zpravodajství. Ceskatelevize.cz [online]. [citováno 2019-04-04]. Dostupné z: 

www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/lide/zpravodajstvi/redakce-zpravodajstvi/ceske-regionalni-redakce/ 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11436960831-10-let-ct-sport/21647129402/
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/lide/zpravodajstvi/redakce-zpravodajstvi/ceske-regionalni-redakce/
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jednoho pracovníka, který by se na sport specializoval. Sport tak dostával prostor v rámci 

politicko-zpravodajského útvaru.8 

 Za popularizátory sportovní tematiky bychom na konci roku 1954 mohli označit 

Jarmilu Kraftovou a Karla Zrůbka, kteří se zasloužili o pravidelnou sportovní dávku 

v rámci vysílání Československé televize. Počátkem roku 1955 stouply divácké nároky a 

požadavky na televizní vysílání. Byla to přirozená reakce na zavedení koncesionářského 

poplatku. Jelikož chyběla technika, musela se rozšířit. Od 26. ledna se mohla 

Československá televize pochlubit prvním přenosovým vozem, který se perfektně hodil 

právě pro vysílání ze sportovních stadionů a hřišť. Mobilní studio v podobě přenosového 

vozu bylo přesně to, co československý divák potřeboval. Pro historicky první přímý 

přenos bylo vybráno přátelské hokejové utkání mezi pražským výběrem a švédským 

Laaksand IF na pražské Štvanici. Zápas komentovali Josef Valchař a Vít Holubec. Přenos 

utkání zajišťovaly tři kamery. Živé vysílání zaznamenalo ještě během přenosu skvělé 

divácké ohlasy, a tak výhra českého celku už jenom dokreslila povedenou práci.9 

Po úspěchu živých sportovních přenosů bylo jasné, jak velkým lákadlem pro 

diváka jsou. Když pomineme první celorepublikovou Spartakiádu v roce 1955, za zmínku 

stojí důležitý sportovní milník v podobě VII. zimních olympijských her v Cortině 

d’Ampezzo. Šlo o první olympijské hry vysílané v televizi. Jejich přenos zajišťoval 

z centra dění Miroslav Hladký. Zpočátku to vypadalo, že na základě rozhodnutí vedení 

Československé televize se hry vysílat vůbec nebudou, Miroslav Hladký jel na místo jako 

redaktor Mladé fronty (do Československé televize měl nastoupit až 1. 2. 1956). Avšak 

díky náhlé změně názoru televizního vedení a obětavosti Hladkého vyjednat podmínky 

pro vysílání na místě, se z olympijských záběrů mohli diváci těšit. Jeho návratem 

z Cortiny d’Ampezzo získala Československá televize prvního sportovního redaktora. 

Tímto významným krokem tak vzniká i první sportovní redakce. Miroslav Hladký v ní 

není dlouho sám. Vzápětí se přidává již zkušený komentátor sportovních přenosů Vít 

Holubec a trio doplňuje Radek Siváček, doposud působící jako pražský redaktor 

Slovenského rozhlasu. Tato tři jména dnes označují zakladatele první československé 

                                                 
8 ZÁRUBA, Robert. Svědectví o historii Hlavní redakce tělovýchovy a motorismu ČSTV. Praha, 1989. Diplomová 

práce. FŽ UK. Vedoucí práce Prof. Miroslav Hladký. s. 25–26. 
9 ZÁRUBA, Robert. Svědectví o historii Hlavní redakce tělovýchovy a motorismu ČSTV. Praha, 1989. Diplomová 
práce. FŽ UK. Vedoucí práce Prof. Miroslav Hladký. s. 39–44. 
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sportovní redakce a současně představují i ikonu televizního sportu: pořad Branky, body, 

vteřiny.10 

1.1.2 ČT Sport 

I když přenos sportovních pořadů a utkání je součástí České televize už od let 

padesátých, čistě sportovní televizní kanál pod hlavičkou ČT vznikl až v roce 2006. 

Za projektem kanálu ČT4 Sport stojí tehdejší šéfredaktor sportovní redakce Otakar 

Černý. Zrod tematického programu nebyl lehký, jelikož tehdejší generální ředitel Jiří 

Janeček vybíral v září 2005 mezi televizním kanálem pro děti a sportovním programem. 

Redakce pod vedením Otakara Černého ale měla projekt ČT4 Sport zpracovaný, tudíž 

v duelu porazila dětské vysílání a vzniku programu již nic nebránilo.11 

Do doby vzniku čistě sportovního kanálu vysílala Česká televize sportovní 

přenosy na programu ČT2. Ten sloužil i nadále v počátcích provozu ČT4 Sport jako 

vysílací program pro důležité sportovní přenosy, jelikož vysílání ČT4 Sport nebylo 

celorepublikové a šlo je sledovat jen v Praze, Brně, Ostravě a okolí. I v současnosti se 

diváci mohou se sportovními přenosy na ČT2 setkat, ale již jen ve výjimečných 

případech, kdy je evidentní, že jeden televizní program nedokáže zprostředkovat přenos 

dvou současně se odehrávajících významných klání. Důležitou sportovní událostí, která 

odstartovala vysílání ČT4 Sport, byly Zimní olympijské hry v Turíně 2006. Vysílání 

(stejně jako ZOH) bylo zahájeno 10. února 2006. První vysílací den ČT4 Sport 

moderovali Vojtěch Bernatský a Jakub Bažant.12 

Ty nejdůležitější olympijské události sice stále vysílala ČT2, ale na ČT4 Sport 

běžel od 9:00 do půlnoci olympijský program, jenž tak poskytoval prostor sportovním 

kláním a závodům, jaké by se jinak na obrazovku nedostaly. To byl také jeden z 

hlavních vítaných pokroků. Díky vzniku samostatného sportovního kanálu mohli diváci 

sledovat i sporty, pro které v minulosti nebylo místo, jelikož neoslovují takovou masu lidí 

jako například fotbal nebo hokej nebo se zdají být méně divácky atraktivní (např. 

                                                 
10 ZÁRUBA, Robert. Svědectví o historii Hlavní redakce tělovýchovy a motorismu ČSTV. Praha, 1989. Diplomová 

práce. FŽ UK. Vedoucí práce Prof. Miroslav Hladký. s. 53–54. 
11 ČESKÁ TELEVIZE. Pořady. 10 let ČT Sport. Ceskatelevize.cz [online]. 2016. [citováno 2019-04-04]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11436960831-10-let-ct-sport/21647129402/  
12 ČESKÁ TELEVIZE. Pořady. 10 let ČT Sport. Ceskatelevize.cz [online]. 2016. [citováno 2019-04-04]. Dostupné z: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11436960831-10-let-ct-sport/21647129402/  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/11436960831-10-let-ct-sport/21647129402/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/11436960831-10-let-ct-sport/21647129402/


14 

 

mistrovství světa v šipkách).13 V roce 2008 se kanál ČT4 Sport přejmenovává na ČT4 a 

v roce 2012 mění svůj název podruhé na (současný) ČT Sport.14 

1.1.3 Branky, body, vteřiny 

Touha po existenci samostatné pravidelné sportovně zpravodajské relace byla 

pravděpodobně jedním z důvodů, proč se v padesátých letech Holubec, Hladký a Siváček 

rozhodli vytvořit Branky, body, vteřiny. Chtěli samostatný sportovní pořad, který budou 

spolu s jinými tvořit sportovní záběry z téhož dne. Spousta televizních kolegů nevěřila, 

že by se tak troufalý plán mohl podařit – jen samotné vyvolání filmu probíhalo v jiné 

budově než vysílání a celý proces tvorby pořadu obsahoval několik neodmyslitelných 

fází. Trio sportovních redaktorů se nenechalo odradit a s vymyšleným názvem se pustilo 

do příprav. Nový pořad sestavovali týden. Premiéru měl v neděli 11. března 1956, zařazen 

byl na konec vysílacího programu a celková stopáž prvního dílu čítala asi 45 minut.15 

Tímto odvážným krokem vznikl nejstarší televizní pořad, se kterým se diváci setkávají i 

dnes. V roce 1980 došlo ke změně názvu na Branky, body, sekundy (slovo vteřina není 

oficiální jednotkou času, ale pouze jednotkou úhlu), v roce 1998 se ale ke svému 

původnímu pojmenování vrací a název Branky, body, vteřiny vydržel až do současnosti.16 

Pět tónů stačilo k vytvoření tak autentické znělky, kterou dnes dokáže rozpoznat 

téměř každý. Žádná jiná televizní relace nemá v České republice tak dlouhou tradici, jako 

hlavní sportovně zpravodajský pořad České televize. Relace se od svého počátku 

proměnila v několika ohledech, například v rámci periodicity a stopáže, avšak nedílnou 

součástí vysílání České televize je už více jak padesát let. V současné podobě se Branky, 

body vteřiny vysílají každý den. Sportovně zpravodajský pořad se zabývá aktuálními 

sportovními výsledky z domova i ze světa a zajímavým děním ze světa sportu. Stal se 

pevnou součástí hlavního zpravodajského bloku v rámci programů ČT1 a ČT24. Ve 

všední dny začíná kolem 19:50 a stopáž se pohybuje okolo deseti minut. O víkendech 

                                                 
13 SMETANA, Jan. Digitalizace televizního vysílání a vznik ČT4. Olomouc 2011. Bakalářská práce. FF Univerzita 

Palackého v Olomouci. Vedoucí práce Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D. s. 40–41. 
14 ČESKÁ TELEVIZE. Archiv. sport.ceskatelevize.cz [online]. [citováno 2019-04-22]. Dostupné z: 

https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/archiv/ct4-se-od-zari-prejmenuje-na-ct-sport/5be015da0d663b6fe8172370 
15 ZÁRUBA, Robert. Svědectví o historii Hlavní redakce tělovýchovy a motorismu ČSTV. Praha, 1989. Diplomová 

práce. FŽ UK. Vedoucí práce Prof. Miroslav Hladký. s. 58–64. 
16 ČESKÁ TELEVIZE. Pořady. Branky, body, vteřiny 60 let. ceskatelevize.cz [online] 2016. [citováno 2019-04-04]. 

Dostupné z: www.ceskatelevize.cz/porady/11451346419-branky-body-vteriny-60-let  

https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/archiv/ct4-se-od-zari-prejmenuje-na-ct-sport/5be015da0d663b6fe8172370
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11451346419-branky-body-vteriny-60-let
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začínají BBV už kolem 19:45. Pořad moderují Petr Vichnar, Jan Smetana, Vojtěch 

Bernatský a Barbora Černošková.17 

1.2  Soukromá média 

Soukromá média fungují jako společnosti a nejsou financována z veřejných 

zdrojů. Jejich příjmy netvoří koncesionářské poplatky jako u veřejnoprávních médií, ale 

z největší části reklamy. Soukromá média bychom mohli z pohledu vlastnictví rozdělit 

do dvou skupin: komerční, která vznikají primárně za účelem zisku, a soukromá 

nezisková média, jejichž existence není podmíněna očekáváním výdělku z jejich prodeje 

(například rádio Proglas). Největší podíl v této kategorii tvoří média komerční. 

Problémovým se u soukromých médií v České republice může jevit jejich vlastnictví. 

Vlastníci největších mediálních skupin jsou zde zároveň i velmi úspěšní podnikatelé v 

odlišných odvětvích (nemovitosti, potravinářský průmysl atd.). Tato skutečnost mnohdy 

podporuje názor, že soukromá média nejsou nestranná, nereflektují události nezaujatě tak, 

jak to dělají média veřejnoprávní, ale podávají informace způsobem, který nepoškozuje 

jejich majitele.18 Mezi největší mediální domy v České republice v současnosti patří 

MAFRA, a.s., Empresa media, a.s., FTV Prima Holding, a.s., a Economia, a.s.19 

1.2.1 TV Nova 

 Místo první soukromé televize v České republice s licencí pro celostátní vysílání 

obsadila v roce 1993 TV Nova. Vlastníkem TV Nova je CME Media Enterprises B.V.20 

Jedním ze zakladatelů a zároveň nejvýraznější tváří společnosti Nova byl Vladimír 

Železný, který devět let od jejího vzniku zastával roli generálního ředitele.21 Své vysílání 

započala 4. února 1994 ve stejné budově jako Československá televize – v Měšťanské 

besedě ve Vladislavově ulici.22 V současnosti nabízí televize Nova sedm vysílacích 

                                                 
17 ČESKÁ TELEVIZE. Pořady. Branky, body, vteřiny 60 let. ceskatelevize.cz [online] 2016. [citováno 2019-04-04]. 

Dostupné z: www.ceskatelevize.cz/porady/11451346419-branky-body-vteriny-60-let  
18 JIRÁK, Jan. Komercionalizace médií a tradic. Metodický portál [online]. 09. 09. 2005. [citováno 2019-019-07] 

Dostupné z: http://www.rvp.cz/clanek/83/281  
19 Media Guru - Infografika: Vlastníci českých médií a jejich dosah na trhu. mediaguru.cz [online]. 18. 6. 2014 

[citováno 2019-04-04]. Dostupné z: www.mediaguru.cz/clanky/2014/06/infografika-vlastnici-ceskych-medii-a-jejich-

dosah-na-trhu/  
20 VEŘEJNÝ REJSTŘÍK A SBÍRKA LISTIN. Výpis z obchodního rejstříku TV Nova s.r.o., [online]. 28. 7. 2019. 

[citováno 2019-07-25]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-

firma.vysledky?subjektId=701177&typ=PLATNY  
21 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Praha: 

Grada, 2011. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3028-8. s. 378. 
22 TELEVIZE NOVA. TV Nova oslaví 25 let: Připomeňte si první Televizní noviny i rok 1994. tn.cz [online]. 11. 1. 

2019. [citováno 2019-04-22]. Dostupné z: https://tn.nova.cz/clanek/pripomente-si-uplne-prvni-televizni-noviny-z-

roku-1994.html  

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11451346419-branky-body-vteriny-60-let
http://www.rvp.cz/clanek/83/281
http://www.mediaguru.cz/clanky/2014/06/infografika-vlastnici-ceskych-medii-a-jejich-dosah-na-trhu/
http://www.mediaguru.cz/clanky/2014/06/infografika-vlastnici-ceskych-medii-a-jejich-dosah-na-trhu/
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=701177&typ=PLATNY
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=701177&typ=PLATNY
https://tn.nova.cz/clanek/pripomente-si-uplne-prvni-televizni-noviny-z-roku-1994.html
https://tn.nova.cz/clanek/pripomente-si-uplne-prvni-televizni-noviny-z-roku-1994.html
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programů, kterými jsou: TV Nova, Nova Cinema, Nova Gold, Nova 2, Nova Action 

(dříve Fanda)23, Nova sport 1 a Nova Sport 2.24 

1.2.2 Sportovní noviny 

 Stejně jako Česká televize má i TV Nova sportovně zpravodajský pořad, tvořící 

součást hlavní zpravodajské relace s názvem Sportovní noviny. Premiéra se uskutečnila 

hned první den vysílání TV Nova a moderoval ji Pavel Poulíček. První Sportovní noviny 

trvaly 1 minutu a 4 sekundy, z toho celá minuta se zabývala tématem přípravy českých 

skokanů na lyžích v Liberci na blížící se Zimní olympijské hry v Lillehammeru.25 

Pořad je v současné době zařazen jako předposlední část večerního zpravodajského bloku 

na hlavním programu TV Nova, poté následuje jen počasí. Začíná každý den v jiný čas, 

a to z důvodu rozdílné délky reklamního bloku vysílaného po Televizních novinách 

a nejednotné délky Televizních novin samotných. Obvykle ale Sportovní noviny začínají 

denně v časovém rozmezí 20:10–20:15. Celková stopáž pořadu je průměrně 5 minut. 

Obsahově se relace věnuje jak domácím, tak zahraničním sportovním výsledkům. Její 

struktura a organizace není jasně stanovena jako u Branek, bodů, vteřin. Prostor ve 

vysílání dostávají i reportáže ze soukromého života sportovců a dalších osobností 

sportovního světa. Zabývají se jejich osobním životem více než sportovním 

a reprezentačním výkonům, příspěvek postrádá svým prezentováním informační hodnoty 

důležité pro zpravodajství. Charakteristickou součástí vysílání jsou vložené reklamy a 

odkazy na webové stránky TV Nova. Často na informace pouze upozorní a odkazuje, 

divák se je z vysílání nedozví. Dalším pravidelným prvkem pořadu je propagace 

sportovních kanálů Nova Sport 1, Nova Sport 2 a Nova Action: moderátor doporučuje 

divákům sportovní zápasy a klání, které má do vysílacího programu svých vlastních 

kanálů zařazené skupina televize Nova. Propagace vysílaných sportovních pořadů 

probíhá i na programu ČT, skupina televize Nova má však své specializované sportovní 

kanály označené jako prémiové – což znamená, že fungují jako součást zpoplatněných 

                                                 
23 Televizní kanál Fanda přejmenován 4. 2. 2017 na Nova Action. 
24 TELEVIZE NOVA. Oficiální webové stránky - hlavní strana.tn.cz [online]. [citováno 2019-04-22]. Dostupné z: 

https://tn.nova.cz/ 
25 Televizní noviny 04.02.1994. Na: Youtube [online]. 27. 1. 2017. [citováno 2019-04-24]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=Oezn3LoSK_o. Kanál uživatele HistorickeTN  

https://tn.nova.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=Oezn3LoSK_o
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služeb kabelových a satelitních vysílání. Sportovní noviny střídavě moderují Inna 

Puhajková, Štěpán Sokol, Petr Plintovič a Martin Čermák.26 

1.3  Fenomén Ester 

Ester Ledecká, česká profesionální závodnice ve sjezdovém lyžování a alpském 

snowboardingu, která se jako první začala věnovat závodění právě ve snowboardingu. 

V tom byla také vždy výsledkově silnější jak v rámci světových šampionátů, tak 

v závodech Světového poháru. Již v juniorské kategorii zaznamenávala úspěchy 

v paralelním slalomu. Včetně sezóny 2018/19 má na svém kontě zisk již čtyř velkých 

křišťálových glóbů za paralelní disciplíny Světového poháru. V pouhých 22 letech 

přepsala historii olympijského sportu – jako první žena v historii startovala na Zimních 

olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018 na lyžích i na snowboardu. Stala se tak první 

ženou, která na olympijských hrách dokázala vyhrát dvě odlišné disciplíny a získala dvě 

zlaté medaile. Prvenství drží i v zisku zlaté medaile v alpském lyžování v rámci českých 

sportovních úspěchů.27 Ve své premiérové jízdě v závodu super-G fenomenálně porazila 

veškeré vedoucí závodnice a lyžařské legendy, které se dlouhodobě umisťují na předních 

příčkách Světového poháru v alpském lyžování, ve kterém Ester Ledecká žádný závod 

dosud nikdy nevyhrála. Vedoucí závodnici v olympijském závodu super-G porazila o 

pouhou setinu sekundy. Týden poté získala zlatou olympijskou medaili z paralelního 

obřího slalomu.28 

  

                                                 
26 Vysílání pořadu Sportovní noviny na TV Nova 
27 Český olympijský výbor. Alpské lyžování. olympic.cz [online]. [citováno 2019-019-07]. Dostupné z: 

https://www.olympic.cz/sport/33--alpske-lyzovani 
28 Pyeongchang 2018. LEDECKA COMPLETES HISTORIC DOUBLE WITH GOLD IN WOMEN’S PARALLEL 

GIANT SLALOM. olympic.org [online]. 24. 2. 2018. [citováno 2019-019-07]. Dostupné z: 

https://www.olympic.org/news/ledecka-creates-history-with-gold-in-women-s-parallel-giant-slalom  

https://www.olympic.org/news/ledecka-creates-history-with-gold-in-women-s-parallel-giant-slalom
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1.4  Teoretické přístupy 

V následující části práce budou přiblíženy vybrané teoretické přístupy využívané 

pro výzkum mediálních obsahů. Teorie nastolování agendy, zpravodajské hodnoty a 

gatekeeping budou využívány při výzkumu daných příspěvků v analytické části této 

práce. 

1.4.1 Agenda setting 

Nastolování agendy (agenda-setting) představuje jeden z teoretických přístupů 

mediální vědy. Samotný význam tohoto mediálního účinku spočívá ve skutečnosti, že 

média prostřednictvím sebe samých nastolují a určují témata, která se stanou pro 

veřejnost důležitými. V důsledku toho, o jakých tématech média informují veřejnost, je 

tato následně považuje za prioritní. Výzkum teorie nastolování agendy je součástí třetí 

fáze periodizace výzkumu účinků médií – 70. léta 20. století.29 

Jako nejdůležitější a nejznámější výzkum teorie nastolování agendy je 

označována studie McCombs a Shaw. Předtím již sice proběhlo několik studií 

potvrzujících vliv médií na společnost a ovlivňování diváckého úsudku (například Walter 

Lippman, 1922), avšak odborný termín agenda-setting a empirický výzkum potvrzující 

teorii předkládají až McCombs a Shaw v roce 1968. Dva profesoři z North Carolina se 

rozhodli pro empirický výzkum vycházející z prezidentské předvolební kampaně 1968. 

Hypotézu autorů, kterou nazvali agenda-setting, uvádí Jan Červenka ve své knize 

následovně: „Masová média v každé politické kampani nastolují agendu a mají vliv na to, 

jaký význam budou mít která stanoviska týkající se politických témat.“30 

Ve skutečnosti není koncept nastolování agendy vyhrazen jen pro oblast 

politických výzkumů, ale pro širokou škálu veřejných témat jako školství, ekonomika, 

zaměstnanost nebo občanská práva.31 

 Proces nastolování agendy se dá rozdělit na první a druhý stupeň. Pro 

dvoustupňové nastolování se užívají termíny objekty a atributy. První stupeň nastolování 

agendy si pokládá otázku, jaký objekt je důležitý. Druhý stupeň zkoumá jednotlivé 

atributy objektů důležité pro téma. S celkovým procesem blízce souvisí koncept 

                                                 
29 ČERVENKA, Jan. Agenda-setting: teoretické přístupy. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2008. ISBN 

978-80-7330-151-4. s. 12. 
30 ČERVENKA, Jan. Agenda-setting: teoretické přístupy. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2008. ISBN 

978-80-7330-151-4. s. 16. 
31 MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Praha: Portál, 2009. 

ISBN 978-80-7367-591-2. s. 69. 
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rámcování (framing) rozhodující pro určení, jaká zpráva bude důležitá. Zarámování 

události zahrnuje například způsob jejího zpracování nebo společenský a kulturní 

kontext. Díky rámcování je událost v mediální agendě interpretována formou, která 

zaujme agendu veřejnou. Jak vyplývá z analytické části této práce, téma Ester Ledecké 

v analyzovaných pořadech v daném období provázejí například rámce medailová 

aspirantka, dcera slavného otce nebo sportovní hvězda světového formátu. Dalším 

konceptem navázaným na nastolování agendy je vypíchnutí (priming). Ten zdůrazňuje 

konkrétní část nebo téma zprávy. Dopad na veřejnou agendu je obdobný jako u 

rámcování. Informace, která bude v mediích vypíchnuta jako důležitá, bude působit 

důležitě i pro veřejnost.32 I v této práci se budeme zabývat tím, jaká témata byla ve 

spojitosti s Ester Ledeckou v mediální agendě důležitá a jakým způsobem byla 

sportovkyně v jednotlivých reportážích rámována. 

1.4.2 Zpravodajské hodnoty 
 Zpravodajství tvoří podle několika studií stejné typické rysy. Tyto charakteristiky 

označujeme jako zpravodajské hodnoty. Asi nejpádnější a nejznámější studii, která se 

zabývá hypotézou zpravodajských hodnot, vytvořili v roce 1965 norští vědci Johan 

Galtung a Marie Rugeová. Analyzovali v ní strukturu norského zpravodajství a vytvořili 

seznam zpravodajských hodnot, které jsou charakteristické pro západní média.33 Pokud 

událost vykazuje uvedené faktory, je její potenciál stát se zprávou vyšší.34 Dvanáct 

uvedených faktorů dostalo ve studii označení F1–F12, a to následující 35: 

 F1 – Frekventovanost 

Událost, jejíž průběh je, či byl krátký a úderný jako například vražda, politický projev 

nebo dopravní nehoda, se spíše stane zprávou než událost, která se vyvíjí delší období: 

hospodářská krize, dlouhodobý pokles cen nafty… 

 F2 – Práh (velikost) události 

Událost má předem stanoveno, do jaké míry o ní bude informováno. Pokud přesahuje 

například mezinárodní hranice (teroristický útok, úmrtí slavné osoby), zaujímá více 

prostoru. Tento faktor je tudíž úměrný celkové velikosti události. 

                                                 
32 ČERVENKA, Jan. Agenda-setting: teoretické přístupy. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2008. ISBN 

978-80-7330-151-4. s. 28–37. 
33 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-200-9. s. 302. 
34 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-200-9. s. 242. 
35TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Vol Vyd. 1. Praha: Portál; 2006. ISBN 80-7367-096-8. s. 38–40. 
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 F3 – Jednoznačnost události 

Faktor jednovýznamovosti zprávy: událost, která může být chápána více způsoby či 

významy, je modifikována tak, aby byl její význam jednoznačný. 

 F4 – Smysluplnost 

Událost by měla být z kulturní oblasti, kterou publikum snadno pochopí a dosadí do 

souvislostí. Publikum spíše osloví zprávy z domácího či evropského prostředí než 

informace z Dálného východu. Události také musí být prezentovány smysluplným 

jazykem, pro publikum srozumitelným. 

 F5 – Předvídatelnost (touha po události) 

Předpokládaná událost má velký potenciál stát se zprávou. Například střet pochodů 

extremistických demonstrantů v ulicích budou velmi pravděpodobně doprovázet 

nepokoje. Takové události se také velmi pravděpodobně stanou zprávou. 

 F6 – Nepředvídatelnost 

Stejně jako jsou zpravodajsky atraktivní události neplánované, ale předpokládané, jsou 

atraktivní události nepředvídané. A právě překvapivé a šokující situace se stávají často 

náplní zpravodajství. 

 F7 – Kontinuita 

Pokud bylo o události již informováno v minulosti, dá se očekávat, že se k ní vysílání za 

nějaký čas objeví znovu. Například o soudním procesu s veřejně známou osobou bude 

informováno jako o zprávě při začátku trestního stíhání, v průběhu soudního vyšetřování 

a při vynesení rozsudku. 

 F8 – Kompozice (vyváženost zpráv) 

Zpravodajství tvoří příspěvky z různých oblastí a odvětví, zprávy se stejnou tematikou se 

neopakují. 

Média západního světa podle zmíněné studie upřednostňující následující čtyři faktory: 

 F9 – Reference k elitním národům 
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Události a domácí zprávy týkající se USA, Německa nebo Ruské federace budou 

populárnější a vyžádají si větší pozornost a sledovanost než události v Bangladéši nebo 

Čadu.  

 F10 – Reference k elitním osobám (lidem) 

Sledování událostí a aktivit okolo elitních a populárních osob, které přímo ovlivňují 

veřejné dění, tvoří předpoklad, že se stanou zprávou. 

 F11 – Personalizace 

Divák se lépe sžije s jednotlivcem než s celkem: například pro zprávy o vládním vyjádření 

bude vláda personalizována do osoby premiéra. 

 F12 – Negativita 

Negativní zprávy a události vykazují značnou míru popularity, ať jsou očekávané, či 

nečekané, překvapující, úderné a stručné, pro publikum jsou právě takové události 

atraktivní. Zprávou se spíše stane zásah policie v drogovém doupěti než průběh výstavy 

zvířat.36 

Pokud budeme sledovat výskyt výše uvedených faktorů například ve 

zpravodajství v České republice, s určitostí je v něm nalezneme. Zpravodajská relace 

bude spíše informovat o lokálních událostech nebo o událostech z Evropy i USA než o 

událostech v Jižní Americe nebo Africe. Také se více zaměří na dění kolem známých 

osobností než neznámých lidí. Obsah celého zpravodajského bloku tvoří reportáže 

odlišného informačního charakteru, divákům se nepředkládají zprávy týkající se jen 

jednoho tématu. Celek potom působí různorodě, zajímavě a přitažlivě.37 

1.4.3 Gatekeeping 

 Mediální agenda, která svým obsahem nastoluje témata v agendě veřejné, se 

systematicky utváří. Pro tento proces se ustálil pojem Gatekeeping. Volný překlad tohoto 

názvu „hlídání u brány“ dobře vystihuje funkci samotného průběhu procesu. Zpráva 

prochází několika pomyslnými branami a gatekeeper, kterým je zpravidla editor nebo 

redaktor, rozhodne, jaké zprávy se dostanou do vysílání či vydání, jaké naopak ne. 

                                                 
36 GALTANG Johan, RUGE Mari Holmboe. The Structure of Foreign News. Journal of Peace Research [online]. 1965. 

Str. 64-90. ISNN 0022-3433 [citováno 2019-04-04].  Dostupné z: https://journals-sagepub-

com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/pdf/10.1177/002234336500200104  
37 HARTLEY, John. Understanding news. London: Routledge, 1990. Studies in culture and communication. ISBN 0-

415-03933-9. s. 5–79. 

https://journals-sagepub-com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/pdf/10.1177/002234336500200104
https://journals-sagepub-com.ezproxy.is.cuni.cz/doi/pdf/10.1177/002234336500200104
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Koncept gatekeepingu je svým působením velmi podobný konceptu nastolování 

agendy.38 

 První a velmi významný výzkum konceptu gatekeepingu se uskutečnil v 50. letech 

20. století. Jeho autorem byl americký sociolog David Manning White. Na rozdíl od 

kladení důrazu na obsah zpráv se zabýval samotným výběrem zprávy ze strany tzv. 

gatekeepera. Soustředil se na to, jaké tiskové zprávy redakce vyberou jako vhodné pro 

zveřejnění. Ze studie vyplynulo, že na výběr zpráv nemá vliv subjektivní vnímání 

redakčních pracovníků. Byly rozeznány obecně ustálené představy, podle kterých se 

zaměstnanci redakcí rozhodovali. Ustálené představy velmi dobře reprezentovaly 

zpravodajské hodnoty.39 

  

                                                 
38 TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Vol Vyd. 1. Praha: Portál; 2006. ISBN 80-7367-096-8. s. 38–40. 
39 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-200-9. s. 241–242. 
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2 Metodologická část 

2.1  Kvalitativní obsahová analýza 

Kvalitativní analýza není tak postupově svázanou metodou výzkumu médií jako 

například analýza obsahová. Kvalitativní zpracování dat spočívá v jejich analýze a 

následné interpretaci. Analýza dělí určená data na jednotlivé části, ty zkoumá a dále 

interpretuje. Musí se samozřejmě stanovit kritéria, podle nichž budou jednotlivé části dat 

posuzovány. Ta se mohou vázat k obsahu dat nebo například k jazykové formě. V případě 

kvalitativní analýzy se velmi obtížně definuje přesný postup, jelikož ten se vždy odvíjí 

od individuality celkového výzkumu.40 

Pro oblast masových médií se v souvislosti s kvalitativním výzkumem kladen důraz 

na takzvaná kritéria informační kvality. Pokud zpráva tato kritéria postrádá, není 

v případě zpravodajských formátů informačně kvalitní. Jedná se o tato kvalitativní 

kritéria: 

1.)  Relevance 

2.) Aktuálnost 

3.) Správnost 

4.) Transparentnost 

5.) Věcnost 

6.) Vyváženost 

7.) Různorodost 

8.) Srozumitelnost 41 

Pokud tedy data pro kvalitativní výzkum vycházejí ze zpravodajských příspěvků 

jako je tomu tak v případě této práce, měly by jednotlivé příspěvky splňovat výše uvedená 

kvalitativní kritéria. 

                                                 
40 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika a 

komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. s. 395–399. 
41SCHULZ, Winfried a Irena REIFOVÁ. Analýza obsahu mediálních sdělení. 3., nezměn. vyd. Přeložil Barbara 

KÖPPLOVÁ. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1980-4. s. 52–53. 
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2.1.1 Polostruktukturovaný rozhovor 

Jednou z nejčastěji využívaných metod sběru dat v rámci kvalitativního výzkumu 

je metoda rozhovoru. Tato technika sběru dat je využívána v nejrůznějších odvětvích. 

Rozhovory se rozdělují na několik typů podle jejich míry standardizace a strukturace do 

následujících kategorií. 42 

Standardizovaný řízený rozhovor: Rozhovor je blízký dotazníku, jsou jasně 

stanovené odpovědi k výběru a rozhovor tedy neobsahuje otázky otevřené, na které 

respondent může libovolně odpovědět. Strukturovný rozhovor již není tak vázán na 

uzavřené otázky a respondent může odpovídat i s vlastními, avšak stručnými odpovědmi. 

Polostrukturovaný rozhovor není na rozdíl od dvou předchozích kategorií stručně řízen 

tazatelem, ale na jeho řízení se participuje i dotazovaný. Otázky jsou formulovány do 

předem určených okruhů a tazatel dle svého uvážení odpovídá. Poslední z kategorií je 

rozhovor hloubkový. Jeho vedení přebírá spíše dotazovaný. Dotazování probíhá volným 

způsobem, připomínajícím běžnou konverzaci, ze které vyplývají otázky a odpovědi. 

V případě této práce byl využit formát polostrukturovaného rozhovoru.43 

 

2.2 Kvantitativní obsahová analýza 

Kvantitativní obsahová analýza44 je tradiční metoda používaná pro analýzu obsáhlých 

textů a mediálních sdělení. Její výsledky jsou vždy objektivní, jelikož vychází ze 

stanovených pravidel a ukazatelů, vybraných předem pro analyzování daného obsahu. 

Sběr dat podle těchto ukazatelů pak reflektuje nezkreslený a přesný výsledek vedoucí 

k celkovému objektivnímu vyhodnocení. Výzkumné otázky či hypotézy se však musí 

předem jasně stanovit a formulovat.45 Pokud máme definované hypotézy a výzkumné 

otázky, určíme výzkumné ukazatele, které budeme v mediálním obsahu sledovat a 

zaznamenávat jako kódovací jednotky do kódovací knihy. Červenka ve své knize uvádí 

příklad postupu kvantitativní obsahové analýzy podle Dominicka a Wimmera46 

následovně: 

                                                 
42 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika a 

komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. s. 207. 
43 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika a 

komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. s. 210. 
44 Označována také jen jako obsahová analýza 
45 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika a 

komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. s. 287–288. 
46 ČERVENKA, Jan. Agenda-setting: teoretické přístupy. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2008. ISBN 

978-80-7330-151-4. s. 42. 
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1. Formulace výzkumné otázky nebo hypotézy; 

2. Definice výběrového souboru, ke kterému odkazují; 

3. Výběr patřičného vzorku a výběrového souboru; 

4. Výběr a definice jednotky analýzy; 

5. Konstrukce kategorií obsahu, které budou zkoumány; 

6. Výcvik kódovačů a provedení pilotní studie; 

7. Kódování obsahu; 

8. Analýza shromážděných dat; 

9. Vyvození závěrů a hledání souvislostí; 

Jako autor této metody je označován Bernard Berelson, který byl jejím průkopníkem 

v padesátých letech 20. století. Některé prameny literatury však tuto metodu datují do 

hlubší historie. Důležitým pro rozmach kvantitativní analýzy bylo meziválečné období, 

jelikož se její využití rozšířilo na film a rádio jakožto tehdejší nová média. Jednou 

z nejvíce zkoumaných témat byla propaganda. Výzkumu německé propagandy 

v meziválečném období se věnoval americký politolog Harold Lasswell. S použitím 

obsahové analýzy se zaměřoval na rozbor sdělení a jednotlivých symbolů v německém 

rozhlasovém vysílání.47 

Kvantitativní obsahová analýza je jednou z nejčastěji využívaných metod výzkumu 

médií a mediálních obsahů. Jak uvádí kniha Metody výzkumu médií od Trampoty 

a Vojtěchovské, kvantitativní analýza se setkává i s kritikou. Ta zdůrazňuje skutečnost, 

že pomocí obsahové analýzy se získají pouze tabulková data, ale už nejsou dokázány a 

vysvětleny důvody a souvislosti. Musí se ale samozřejmě počítat se subjektivním 

přístupem každého jednotlivého kodéra. 48  

2.3  Cíl výzkumu 

Tato práce má za úkol analyzovat mediální obraz Ester Ledecké v hlavních sportovně 

zpravodajských relacích České televize a TV Nova. Práce se zaměřuje na skutečnost, do 

                                                 
47 SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika a 

komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9. s. 291–293. 
48 TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-

7367-683-4. s. 110. 
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jaké míry se Branky, body, vteřiny a Sportovní noviny věnovaly tématu Ester Ledecké ve 

stanoveném období 3. 2. – 3. 3. 2018 zahrnujícím celý průběh Zimních olympijských her 

v Pchjongčchangu, a to včetně týdnu před jejich zahájením a po skončení. Analytickou 

část práce tvoří dva oddíly, kvantitativní obsahová analýza a kvalitativní analýza. První 

oddíl se věnuje celkové stopáži všech analyzovaných příspěvků o Ester Ledecké, jejich 

průměrným délkám a celkovému počtu a také následné komparaci pořadů, ze kterých 

budou analyzovaná data získána. Analytickou část tvoří následující výzkumné otázky: 

VO1: Na co se jednotlivé příspěvky o Ester Ledecké zaměřovaly? 

VO2: Byl v příspěvcích zaznamenán tematický odklon od sportovních výkonů? 

VO3: Jaká je celková stopáž, průměrná délka a celkový počet příspěvků o Ester Ledecké? 

Kvalitativní obsahová analýza je pro tuto práci důležitějším postupem. Bude se 

zabývat obsahem jednotlivých příspěvků věnovaných Ester Ledecké v pořadech Branky, 

body, vteřiny a Sportovní noviny. V rámci kvalitativní analýzy bude každý jednotlivý 

příspěvek zveřejněný ve stanoveném období v pořadech Branky, body, vteřiny a 

Sportovní noviny analyzován z pohledu obsahového tematického zaměření. Důraz bude 

také kladen na vizuální sestavu jednotlivých pořadů. Výsledkem budou odpovědi na VO1 

a VO2. 

Kvalitativní analýzou zjistíme, do jaké míry se jednotlivé zpravodajské pořady 

věnovaly sportovním tématům a v jakém rozsahu se odkláněly od stěžejního tématu 

k nedůležitým informacím.  

2.4 Analyzovaný vzorek 

Analyzované období je od 3. února do 3. března 2018. Primární zdroj výzkumu 

představují vysílání pořadů Branky, body, vteřiny a Sportovní noviny, poskytnutá 

k nahlédnutí a zpracování na příslušných pracovištích: v případě Branek, bodů, vteřin 

v badatelně archivu a programových fondů České televize na Kavčích horách, u 

Sportovních novin a Televizních novin v archivním pracovišti televize Nova v 

barrandovském komplexu. K analýze pořadů je jako sekundární zdroj využíván i webový 

portál Newton media search.49 Dalším zdrojem pro tuto práci jsou strukturované 

rozhovory s editory analyzovaných pořadů, vycházející z e-mailové korespondence.  

                                                 
49 Online archiv mediálních zpráv, Dostupný na: https://www.newtonmedia.cz/cs 

https://www.newtonmedia.cz/cs
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Stanovené časové rozmezí do výzkumu zahrnuje 29 dní, což představuje 29 dílů 

Branek, bodů, vteřin a Sportovních novin. Z důvodu největší možné eliminace chyb ve 

výsledku jsou do výzkumu zařazeny i příspěvky o Ester Ledecké, publikované v hlavních 

zpravodajských relacích České televize a TV Nova. Ty jsou vysílány před hlavními 

sportovně zpravodajskými relacemi, ve výjimečných případech byly reportáže 

a příspěvky o Ledecké zařazeny přímo do hlavního zpravodajského bloku. Zvlášť na TV 

Nova došlo k téměř stejnoměrnému rozložení příspěvků mezi hlavní zpravodajskou a 

sportovní relaci  

Celkový vzorek tvoří: 

 Branky, body, vteřiny – 19 příspěvků 

 Sportovní noviny – 10 příspěvků 

 Události – 9 příspěvků 

 Televizní noviny – 14 příspěvků  

Větší důležitost v rozhodujících otázkách výzkumu bude přikládána příspěvkům ze 

sportovních pořadů. Postup výzkumu spočíval v nalezení adekvátních příspěvků přes 

portál Newton media, následně ve vyžádání přístupů do archivních pracovišť České 

televize a TV Nova. Při návštěvě uvedených pracovišť proběhla video analýza vybraných 

příspěvků. Poté byly zkoumány s důrazem na výzkumné otázky. 
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3 Analytická část  
V následující části bude proveden rozbor každého analyzovaného příspěvku 

v pořadech Branky, body, vteřiny; Sportovní noviny, Události a Televizní noviny. U 

každého příspěvku bude uveden název, datum a celková stopáž. Pokud se moderátor 

pořadu o Ester Ledecké pouze zmínil, nebyla tedy tématem reportáže, neuvádí se stopáž, 

ale příspěvek je obsahově analyzován. Poté následují rozbory rozhovorů s editory 

sportovního zpravodajství České televize a TV Nova. 

3.1 Kvalitativní rozbor jednotlivých reportáží v pořadu Branky, 

body, vteřiny 

Název: Jiří Kejval v Pchjongčchangu 

Datum odvysílání: 3. 2. 2018 

 

Příspěvek z prostředí dějiště olympijských her. V reportáži mluví předseda 

Českého olympijského výboru Jiří Kejval, který reflektuje potenciální možnosti zisku 

olympijské medaile. Ve výčtu jmen českých olympioniků jmenuje i Ester Ledeckou. 

Reportáž se zaměřuje na olympijské prostředí, Ledecké se tedy věnuje pouze okrajově, 

zmiňuje ji jako medailovou naději. Součástí reportáže není ani žádný video materiál, který 

by ji zachycoval. 

Zpráva se zaměřuje na začínající Zimní olympijské hry v Pchjongčchangu. 

Přestože tematicky odkazuje k olympijským hrám, v druhé polovině se soustředí na 

geopolitickou situaci Korejského poloostrova. Důraz je evidentně kladen na vypjatou 

situaci mezi KLDR a USA, a to vzhledem k uvaleným sankcím. Zpravodajské hodnoty 

se dají v této zprávě snadno identifikovat: jedná se o reference k elitním národům a 

kontinuitu zprávy, neboť sankce uvalené Spojenými státy na KLDR se v té době 

stupňovaly a v minulosti o nich média informovala. Představitelem elitního národa jsou 

zde USA, které v tu dobu uplatňovaly sankční program, jehož cílem bylo zabránit KLDR 

ve výrobě jaderných zbraní a eliminovat její zbrojní průmysl. Tento střet sledovala 

světová média po celou dobu jeho průběhu. 

Název: Skupina českých sportovců odletěla  

Datum odvysílání: 5. 2. 2018 

 

Z názvu příspěvku by se mohlo zdát, že bude reportáž zaměřena na větší skupinu 

českých olympioniků. Primární obsahovou náplň ale tvoří zájem o dvě potenciální 

medailistky, Evu Samkovou a Ester Ledeckou. Tato dvě jména úvodem zmiňuje i 
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moderátor Jan Smetana v televizním studiu. Reportáž uvádí informace, že Ester Ledecká 

se odbavila přes letištní VIP salónek, jelikož se bála nachlazení, a také se před závody 

vyhýbá kontaktu s novináři. Na kameru promlouvá z letištní haly její trenér Tomáš Bank, 

který tyto důvody sděluje. Pak se objevují archivní záběry Ester Ledecké ze 

snowboardových závodů, které jsou doplněny komentářem redaktora. Ten mluví o její 

výborné formě, ale také o tom, že v posledních třech týdnech vůbec netrénovala lyže. 

Také představuje jejího trenéra Tomáše Banka, který v minulosti úspěšně trénoval svého 

bratra Ondřeje Banka. V další části se reportáž zaměřila na Evu Samkovou. Jan Smetana 

na závěr příspěvku upozorňuje, že od 9. února se bude ČT Sport věnovat výhradně 

olympijským přenosům.  

V příspěvku jsou reflektovány jak sportovní výkony Ledecké, tak nesportovní 

informace, konkrétně odbavení lyžařky přes VIP salónek a její doprava do místa dějiště 

her stejně jako její nechuť mluvit s novináři před závody. Je znatelná preference elitních 

osob, protože od Ester Ledecké a Evy Samkové byl očekáván medailový zisk více než od 

ostatních sportovců. Tuto zprávu šlo také předvídat, protože se všeobecně vědělo, kdy se 

budou sportovci přesouvat do dějiště her, a očekával se zájem diváků o jejich odlet. 

Můžeme říci, že téma her bylo v období před jejich startem rámcováno aktualitami z 

prostředí českého reprezentačního týmu. Osoba Ester Ledecké se nacházela v pozici 

celebrity, která na rozdíl od ostatních členů reprezentačního týmu využívá 

nadstandardních služeb, například soukromý letištní vstup. Stejně tak nechuť Ledecké 

setkat se s novináři ji celebritizuje, jelikož ostatní čeští reprezentanti nemají s přítomností 

novinářů problém. Podle hlavního editora pořadu Branky, body, vteřiny Davida Lukšů je 

pro výběr zpráv do vysílání nejdůležitějším faktorem česká stopa, která v této reportáži 

tematicky vede.50 

Název: Kvůli větru odložený závod 

Datum odvysílání: 12. 2. 2018 

 

Moderátor Jan Smetana informuje již o druhém zrušeném závodu v rychlostních 

disciplínách. Jedním z nich byl i obří slalom žen a v souvislosti s odkladem padlo i jméno 

české sportovkyně Ester Ledecké, žádné jiné nezazní. Reportáž se přenáší z dějiště 

závodu, obsahuje video záběry na svah a závodní branky, které se ohýbají v silném větru. 

Do kamery mluví Tomáš Bank a analyzuje možnosti závodění v takovém počasí. 

                                                 
50 Polostrukturovaný rozhovor s editorem pořadu Branky, body, vteřiny Davidem Lukšů – emailová komunikace ze 

dne 16. 4. 2019 [online]. 



30 

 

Následuje záznam tréninku Ester Ledecké s autentickým komentářem jejího trenéra. Pak 

promlouvá na kameru Ondřej Bank, rozebírá dnešní výkon Ester z pohledu lyžařského 

experta. V závěru reportáže se opět objevují záběry Ester z tréninku lyží a redaktor 

v komentáři dodává, že se Ledecká, jak je jejím zvykem, před závody vyhýbá 

rozhovorům a komunikaci s novináři. 

Příspěvek se primárně věnuje trénování Ester, odkloní se od sportovních výkonů 

pouze v opakovaném vyjádření, že si sama nepřeje před závody komunikovat s novináři. 

Tím se opět vytváří obraz Ledecké jako sportovkyně vyžadující jiný přístup než ostatní 

čeští reprezentanti. Zpráva tak klade důraz na nepředvídatelnost, překvapení a v jisté míře 

se projevuje negativita zprávy: Ester nemůže závodit = špatná zpráva. Velmi znatelná je 

tu i preference k elitní osobě, i když se odklad závodu týkal více českých reprezentantek, 

reportáž se věnovala jen Ledecké. Při volbě, do jaké lyžařky zprávu personifikovat, 

pravděpodobně hrála roli elitní osoba. 

Název: Ester Ledecká na obřím slalomu  

Datum odvysílání: 15. 2. 2018 

 

Vojtěch Bernatský uvádí reportáž ve studiu větou, že se Ester Ledecká zapsala do 

historie. Jako první olympionička startovala na snowboardu a na lyžích v rámci jednoho 

ročníku zimních olympijských her. Její výsledek: dvacáté třetí místo. Reportáž zahajují 

záběry Ester, následuje její vyjádření na kameru, v němž vyjadřuje radost z čisté trati. Na 

kameru promlouvá i Ondřej Bank, který je stejně jako jeho svěřenkyně spokojený. 

V následujícím záběru opět hovoří Ester Ledecká a popisuje svou radost z výkonu. 

Redaktorka věnuje krátkou pozornost i ostatním českým závodnicím, reflektuje jejich 

výsledky, prostor před kamerami ale nedostávají. Závěr reportáže tvoří promluva Mikaely 

Shiffrinové, která se stala vítězkou tohoto závodu a slaví tak olympijské zlato. 

Tento příspěvek se zaměřoval výhradně na sportovní výkony. Nebyl zaznamenán 

odklon od sportovní tematiky ani v textové části, ani ve vizuálním zpracování. Hodnoty 

zprávy v této reportáži spočívají v předvídatelnosti (očekávalo se, že Ester pojede poprvé 

na lyžích), kontinuitě a vztahu k elitním osobám. Dne 12. února byla odvysílána reportáž 

o tréninku a přípravě na tento závod, tudíž pro zveřejnění zprávy existovala logická 

návaznost. Reference k elitním osobám se už nevztahovala pouze k Ester Ledecké, ale i 

k vítězce závodu Mikaele Schiffrinové. Z pohledu gatekeepingu je do vysílání logicky 

zařazena zpráva o českém sportovním výkonu a o Ester jako ženě, která přepisuje 
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sportovní historii. Její start ve dvou odlišných disciplínách na jednom ročníku 

olympijských her se stal důležitým milníkem, dokázala tak něco, co žádná žena předtím. 

Dalším rámcem, který bychom mohli označit, je úspěšná lyžařka. Navzdory tomu, že 

startovala z druhé nejhorší pozice, umístila se na dvacátém třetím místě. Kontrast tohoto 

rámce zdůrazňuje i horší umístění ostatních českých závodnic, rovněž zmíněné 

v reportáži. 

Název: Ester Ledecká má zlato ze Super-G  

Datum odvysílání: 17. 2. 2018 

 

První reportáž vysílání. Úvod celé relace se vázal k fenomenálnímu vítězství Ester 

Ledecké v superobřím slalomu. Vojtěch Bernatský neskrývá emoce a je evidentní, že toto 

vysílání bude věnováno výhradně Ester Ledecké. Redaktor úvodem představuje 

souvislosti o Ledecké a její lyžařské kariéře. Zmiňuje například, že tento závod jela na 

použitých lyžích po vedoucí závodnici Světového poháru Mikaele Shiffrinové. Úvod 

reportáže doprovází videozáznam jízdy Ester Ledecké, která startovala až jako 26. 

závodnice. Je také zmíněno, že v průběhu jízdy prezident Mezinárodního olympijského 

výboru již v cíli gratuloval Anně Veithové, která se v tu chvíli nacházela na zlaté příčce, 

což současně ukazuje videozáznam. Následuje záznam z komentované vítězné jízdy Ester 

Ledecké a záběry na šokovanou závodnici v cíli, která svému vítězství nevěřila, 

doprovázené autentickým komentářem z přímého přenosu. Poté dostává prostor k 

vyjádření na kameru Ester Ledecká. Ta svou jízdu popisuje jako neučesanou s množstvím 

chyb, dále mluví o svém obrovském překvapení a o šoku, který v tu chvíli prožívá. 

Následují záběry Ester Ledecké na květinovém ceremoniálu a stoupání na nejvyšší 

stupínek. Redaktor mluví o otci Ester Ledecké, známém zpěvákovi Jankovi Ledeckém, 

který sledoval jízdu z cílového prostoru. Dostává také prostor na vyjádření do kamery. 

Ze studia Vojtěch Bernatský popisuje titulky sportovních médií po celém světě. Do 

zprávy se dostávají také ukázky komentovaných záznamů vítězné jízdy Ester z různých 

cizojazyčných přenosů. Poté se do kamery vyjadřuje Anna Veithová, která gratuluje 

k výhře své soupeřce. Následují fotografie gratulací světových sportovců, publikované na 

sociálních sítích. Závěr reportáže se soustředí na bratry Bankovy, kteří se vyjadřují k 

tomu, jak prožívali vítězství a kde se v tu chvíli nacházeli. Tomáš Bank se krátce ohlíží 

za kariérou svého bratra.  

Primární hodnotu příspěvku představuje překvapivý sportovní výkon. Reakce 

účastníků (ostatní závodnice, otec Ledecké) se vázaly k výsledku závodu Super-G a téměř 
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neodbočovaly od tématu sportovního výkonu. Pokud se netýkala sportovního výkonu 

primárně, dotýkala se tohoto tématu alespoň okrajově. Příklad: Ester Ledecká jela tento 

závod na bývalých lyžích M. Shiffrinové, otec sledoval závod z cílového prostoru. U této 

zprávy lze jako faktory pro zveřejnění uvést jednoznačnost události, nepředvídatelnost, 

smysluplnost, reference k elitním osobám a velikost zprávy. Nikdo nečekal, že by Ester 

Ledecká mohla vyhrát. Rozsah této zprávy byl obrovský. Ester Ledecká se ten den stala 

tématem číslo jedna, a to i případě zahraničního tisku, jak vyplývá z reportáže. Ester byla 

rámcována jako lyžařská hvězda a olympijská vítězka. Tento příspěvek byl druhým 

nejdelším v pořadu Branky, body, vteřiny v roce 2018. Jeho stopáž byla 5 minut a 42 

sekund. 

Název: Překvapení v historii olympijských her  

Datum odvysílání: 17. 2. 2018 

 

Druhý příspěvek v tento den se věnoval překvapivým výhrám světových 

sportovců v historii olympijských her. V tomto případě byla Ester Ledecká zmíněna jen 

okrajově, stalo se tak jak ve studiu, tak i v rámci samotné reportáže zaměřené na podobně 

šokující sportovní výkony v historii her. Jako příklad posloužilo vítězství amerického 

hokejového týmu v Lake Placid v roce 1980. Tímto příspěvkem byla Ester prezentována 

jako sportovní zázrak, srovnatelný s dalšími překvapivými úspěchy. Na konci reportáže 

se objevila zmínka o Ledecké v souvislosti se svým následujícím závodem, ve kterém 

aspirovala na medailové pozice. 

Příspěvek se nezaměřoval jen na sportovní výkony Ledecké, což se z důvodu 

vyváženosti zpráv ale dalo očekávat, protože se v tomto vysílání věnovaly Ester už dvě 

samostatné reportáže. Jedná se o jednoznačnou zprávu, jež vykazuje návaznost na 

nečekanou výhru. Z pohledu gatekeepingu je vybrána pro zveřejnění, protože rámuje 

silné olympijské příběhy. 

Název: Ledecká na nejvyšším stupínku  

Datum odvysílání: 17. 2. 2018 

 

Poslední příspěvek Branek, bodů, vteřin ze 17. února 2018. Reportáž přináší 

záběry medailového ceremoniálu, kdy Ester Ledecká přebírá zlatou medaili za závod 

v Super-G. Následuje její vyjádření na kameru, děkuje svému týmu a popisuje pocity 

z výhry. Reportáž poté pokračuje medailovým ceremoniálem rychlobruslařky Martiny 
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Sáblíkové, která následně dostává prostor pro své vyjádření, ve kterém mimo jiné 

gratuluje Ester Ledecké k výhře.  

Pokud se český sportovec v rámci olympijských her umístí na medailové příčce, 

zpravidla následuje zpráva o medailovém ceremoniálu, tudíž její zařazení do vysílání je 

pochopitelné. Příspěvek není zaměřen na sportovní výkony, tvoří ho pouze slavnostní 

ceremoniál a následně vyjádření Ester Ledecké. Ta se zde prezentuje jako dojatá vítězka, 

která přebírá nejvyšší ocenění – zlatou olympijskou medaili. 

Název: Dva dny volna českého hokejového týmu 

Datum odvysílání: 19. 2. 2018 

 

Příspěvek zaměřený na mimosportovní aktivity České hokejové reprezentace. 

V závěru reportáže zmiňuje tiskový mluvčí hokejového týmu Zdeněk Zikmund lyžařské 

aktivity, kterým se někteří čeští hráči v tu dobu věnovali. Jako odlehčující vsuvku říká, 

že na lyžích nemáme tedy jen Ester Ledeckou. 

 Jelikož tento příspěvek není tematicky zaměřen na Ester Ledeckou, nebude v něm 

analyzován odklon od sportovního výkonu a rámcování Ledecké. Můžeme ale říci, že 

forma zmínky o ní odkazuje na její sportovní výkony. Zpráva je zarámována k tématu 

českého reprezentačního týmu na Zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018. 

Reportáž zaměřená na „mimotréninkové“ aktivity českých hokejistů obsahuje preferenci 

k elitní skupině osob, jakou v tomto příspěvku představuje český národní hokejový tým. 

Název: Ester Ledecká se připravuje na z lyží na snowboard  

Datum odvysílání: 20. 2. 2018 

 

Moderátor Jan Smetana ve studiu připomíná zlatý závod Ester Ledecké v super-G 

a pokračuje o jejím snowboardovém tréninku. Následující reportáž tvoří aktuální 

tréninkové záběry, a to vyjádření na kameru snowboardového trenéra Ledecké Justina 

Reitera, který chválí trať a sněhové podmínky. Redaktor poté uvádí, že Česká televize 

jako jediná mohla natáčet trénink Ester. Připomíná, že i v těchto chvílích si Ester Ledecká 

drží odstup od kamer a novinářů stejně jako před závody na lyžích. Toto prohlášení 

doprovází záběry tréninkových jízd. Následuje vyjádření do kamery od Esteřina 

fyzioterapeuta Jakuba Kubka. Ten mluví o dobré fyzické kondici Ledecké. Redaktor 

uzavírá reportáž informací, že kvalifikaci paralelního obřího slalomu pojede Ledecká ve 

čtvrtek (22. 2. 2018) a finálové jízdy v sobotu (24. 2. 2018). 
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Tento příspěvek se obsáhleji věnuje sportovním tréninkovým přípravám Ester 

Ledecké, prezentované zde jako světová sportovní hvězda, která se před závody vyhýbá 

kontaktu s novináři. Tímto je zasazena do rámce celebrity se specifickými potřebami a 

požadavky, i když se vyhýbala novinářům před závody i v minulosti, tedy před 

olympiádou v Pchjongčchangu. Pasáž, ve které reportér mluví o privilegiu České televize 

natáčet trénink světové sportovní hvězdy, rámec Ester jako celebrity umocňuje: 

„Přestože se Ledecká stala po vítězství v olympijském Super-G globální sportovní 

osobností, Česká televize jako jediná natáčela její dnešní trénink. Ve třech hodinách byly 

volné jízdy i jízdy v tréninkové trati, závod se bude odehrávat v jiné části areálu. Stejně 

jako před lyžařskými závody i teď, před těmi snowboardovými, dodržuje Ledecká 

zdrženlivost k rozhovorům, před svým druhým vrcholem her je zdravotně v pořádku.“ 

Tomáš BUDKA, redaktor51 

Gatekeeper vybral tuto zprávu podle stanovených kritérií do vysílání z důvodu české 

stopy provázané s významným úspěchem. Podle Davida Lukšů jsou i unikátní a ojedinělé 

záběry jedním z důležitých aspektů pro výběr zprávy do pořadu Branky, body, vteřiny. 

Zpráva o přípravě úspěšné závodnice, kterou tou dobou sledoval každý sportovní 

fanoušek, se ve vysílání očekávala. 

Název: Italka Goggiaová poprvé v historii vyhrála olympijský sjezd, Češka Kateřina 

Pauláthová 26. místo 

Datum odvysílání: 21. 2. 2018 

 

Reportáž nebyla zaměřena na Ester Ledeckou, referovala o sjezdu žen, který Ester 

nejela. Příspěvek tvořily záběry ze závodu a vyjádření české závodnice Kateřiny 

Pauláthové, která se umístila na 26. příčce. Závěrem redaktorka uvedla, že světové 

lyžařské hvězdy jako Lindsey Vonnová, která v tomto závodu získala bronz, si po 

zkušenosti Anny Veithové v závodě super-G daly pozor na předčasné oslavy. 

 Příspěvek nebyl tematicky zaměřen na Ester Ledeckou, ale z vyjádření Lindsey 

Vonnové lze analyzovat rámování Ester Ledecké do pozice silné konkurentky světové 

lyžařské elity. Zpravodajský faktor představuje určitě reference k elitní osobě, české 

lyžařce Kateřině Pauláthové. V rámci gatekeepingu je výběr zprávy jednoznačný: 

výsledek české sportovkyně na závodech světového formátu.  

Název: Ester Ledecká se připravuje na závod na snowboardu 

                                                 
51 Branky, body, vteřiny; 20. 2. 2018, dostupné v: Archiv ČT 
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Datum odvysílání: 21. 2. 2018 

 

Příspěvek uvádí Jan Smetana ve studiu slovy, že se kvalifikační závod paralelního obřího 

slalomu přesouvá kvůli nepřízni počasí na sobotu (24. 2. 2018). Redaktor při 

videozáznamech tréninku Ledecké oznamuje, že se díky přeložení pojede kvalifikace i 

finále v jeden den. Dodává, že Ester je právě v tomto organizačním složení závodů velmi 

úspěšná. 

 Reportáž se skládá ze zpráv týkajících se sportovních výkonů. Editoři tuto zprávu 

vybrali, protože reflektuje změny očekávané události. Faktory zprávy jsou 

nepředvídatelnost a spojitost s elitní osobou. Zajímavým vypíchnutím je informace, že 

právě tento formát závodu Ester vyhovuje a je v něm velmi úspěšná. 

Název: Olympionici drží palce Ester Ledecké 

Datum odvysílání: 23. 2. 2018 

 

Vojtěch Bernatský na úvod tohoto příspěvku uvádí, jak unikátní by to byl okamžik, kdyby 

se Ester Ledecké podařilo získat druhou zlatou medaili v odlišném sportu na jednom 

ročníku zimních olympijských her. Příspěvek dále pokračuje reportáží, ve které dostává 

prostor Justin Reiter, v níž chválí dobře připravenou závodní trať. Poté se před kamerou 

střídají různí čeští sportovci a vyjadřují Ledecké podporu do nadcházejícího závodu. 

Závěr reportáže připomíná připravovaný živý přenos na ČT Sport. 

 Odchylky od sportovních výkonů by se v rámci tohoto příspěvku mohly zmínit 

jen ve formě vyjádření jiných sportovců, ty se ale váží k výkonu Ester. V tomto závodě 

se od Ester očekává skvělý výkon, aspiruje na první místo. Proto je jeden z faktorů zprávy 

velikost události. Událost lze označit jako očekávanou, velmi významnou a opět 

zaměřenou na elitní osoby. O zařazení události do obsahu pořadu ze strany editorů 

v tomto případě rozhoduje význam události a česká stopa. 

Název: Podruhé zlatá Ester Ledecká 

Datum odvysílání: 24. 2. 201852 

 

Příspěvek s nejdelší stopáží v rámci analyzovaného období relace Branek, bodů, 

vteřin. Vojtěch Bernatský sděluje, že Ester Ledecká získala druhou zlatou medaili. 

Reportáž uvádí redaktor slovy o nevídaném úspěchu Ester Ledecké ve sportovní historii. 

Následuje vyjádření Justina Reitera, který chválí jízdu Ester. Redaktor pak popisuje 

                                                 
52 Tento den byl v úvodní olympijské znělce, která byla používána v rámci Branek, bodů, vteřin pro zprávy a aktuality 

z her, pořad přejmenován na Branky, body, Ester 
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průběh semifinálových jízd. Následuje ukázka finálové jízdy a vyjádření závodnice. Ta 

neskrývá radost z úspěchu. Poté divák vidí záběry Ester Ledecké na nejvyšším stupínku 

a květinový ceremoniál. Ester opět jako v případě zisku prvního zlata poděkovala svému 

týmu a lidem kolem ní. Prostor v reportáži pak dostávají bývalí čeští sportovci a 

reprezentanti, Martin Doktor a Pavel Ploc, kteří chválí výkony Ester. Dál se reportáž stáčí 

k bratrům Bankovým a opět Justinu Reiterovi. Všichni popisují své dojmy ze závodu a 

neskrývají nadšení. Přenos se vrací do studia, kde Vojtěch Bernatský uvádí příklady 

titulků světových deníků a sportovních serverů z téhož dne. Reportáž se vrací zpátky do 

dějiště olympijských her a přináší komentáře světových sportovních reportérů, kteří se 

vyjadřují k historickému úspěchu. Prostor pro gratulaci dostává před kamerou i Selina 

Joergová, která v závodu získala stříbro. Redaktor končí tuto reportáž příklady 

obdobných ženských olympijských úspěchů, žádný z nich se však neodehrál v rámci 

jednoho ročníku olympijských her. 

 Příspěvek se primárně věnuje sportovním výsledkům. Odklon od výsledků je 

minimální, a to jen v jeho závěru formou rekapitulací obdobných historických úspěchů. 

Rozhodující je velikost a rozsah zprávy, jelikož reflektuje velmi významnou událost. 

Podle stanovených kritérií editorského týmu Branek, bodů, vteřin tato informace splňuje 

všechny body pro výběr zprávy ke zveřejnění. Informace o výsledku tohoto závodu se 

očekávala. Reference k osobě Ester Ledecké je evidentní. Zpochybnit nelze ani 

jednoznačnost události – zpráva o zisku druhé zlaté medaile se dá jen obtížně pochopit 

jiným způsobem. Ester je stejně jako v případě prvního zlata rámována jako olympijská 

vítězka a světová sportovní hvězda. Vnímání Ledecké jako globální celebrity zdůrazňují 

vstupy světových sportovních reportérů, kteří obdivují a hodnotí její výkon. Dále na její 

celebritizaci odkazuje část příspěvku, v níž jsou promítány a citovány titulní strany 

světových sportovních deníků a zpravodajských webů.  

 „Sledovalo ji celé Norsko a fandilo jejímu skvělému úspěchu, když dnes Ester 

protnula cílovou čáru a získala druhé zlato, byl to velmi silný moment, fantastické.“  

Erik AUKLEND, norský sportovní reportér, Eurosport 53 

 Ester Ledecká je v příspěvku označována jako Esterminátor, sportovní 

obojživelnice nebo jedna z největších sportovkyní na světě. Všechna tato označení 

                                                 
53 Branky, body, vteřiny; 24. 2. 2018, dostupné v: Archiv ČT 
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přispívají k rámování Ester jako úspěšné české sportovkyně, známé po celém světě. Tento 

příspěvek byl třetím nejdelším ve vysílání pořadu Branky, body, vteřiny v roce 2018. 

Název: Další medailová slavnost Ester Ledecké 

Datum odvysílání: 24. 2. 2018 

 

 Poslední příspěvek dne. Reportáž o medailovém ceremoniálu, kde si Ledecká 

přebírá zlatou medaili. Ester zmiňuje velmi špatnou dopravu v Pchjongčchangu. Reportáž 

pokračuje záběry z ceremoniálu. Redaktor uvádí, že Ester Ledecká bude jako 

dvojnásobná olympijská vítězka vlajkonoškou české výpravy při slavnostním zakončení 

olympijských her. Závěr reportáže tvoří další vyjádření Ester, která děkuje za poctu být 

vlajkonoškou výpravy a také opět děkuje fanouškům a celému svému týmu. 

 Celý příspěvek se odklání od sportovních výkonů. Zaměřuje se na medailový 

ceremoniál, dále reflektuje špatnou dopravu v dějišti olympijských her. Ze 

zpravodajských hodnot je výrazná kontinuita se zprávou o zisku druhé zlaté medaile Ester 

Ledecké, stejně jako v případě získání zlata ze super-G. Opět se potvrzuje pravidlo, že po 

zisku významného kovu bude následovat zpráva věnovaná medailovému ceremoniálu. 

Ledecká je zobrazována jako olympijská vítězka, ale také jako vlajkonoška české 

výpravy, což ji staví do pozice nejúspěšnější sportovkyně z české reprezentace. 

Název: Poslední Olympijský den Ester Ledecké 

Datum odvysílání: 25. 2. 2018 

 

Příspěvek uvádí ve studiu Barbora Černošková. V reportáži se říká, že se Ester 

zúčastnila tiskové konference, vyhrazené jen pro největší hvězdy olympijských her. 

V záběrech Ester Ledecká odpovídá světovým novinářům na otázky například ohledně 

její velké záliby, windsurfingu. V reportáži se projevuje velmi skromně a opět vyjadřuje 

vděk nad tím, že právě ona bude vlajkonoškou české sportovní výpravy. Následuje 

informace o jejím přesunu do Prahy a nadcházejícím sportovním programu. Celou 

reportáž uzavírá svým vyjádřením trenér Justin Reiter, který chválí výkony a odhodlání, 

jaké Ester předvádí. 

V příspěvku nastává výrazný odklon od sportovních výkonů. Celá reportáž se 

skládá z informací, které nereflektují výsledky nebo výkony české sportovkyně. Tisková 

konference, záliba ve windsurfingu, návrat Ester do České republiky, tato témata se 

nikterak nezabývají sportovními výkony. Z hlediska gatekeepingu je zpráva atraktivní, 

protože cílí na významnou osobu a nevšední událost s ní spojenou. Reportérka 
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v příspěvku následující replikou uvádí, že tiskové konference takového formátu se 

pořádají jen se světovými sportovními hvězdami. 

 „Tiskové konference pro zahraniční novináře mají v dějišti olympijských her pouze 

hvězdy sportu, ziskem dvou zlatých medailí se Ester Ledecká mezi ně určitě řadí.“ 

Žaneta PEŘINOVÁ, reportérka54 

Díky tomu je opět znatelná celebritizace Ester a rámcování do postavení světové 

sportovkyně. Důraz je však kladen i na její soukromý život a záliby, jaké v příspěvku 

reprezentuje windsurfing. Informace o soukromých zálibách prezentují Ester Ledeckou 

jako obyčejnou dívku, která se ve volném čase věnuje oblíbenému sportu. 

 

Název: Slavnostní zakončení olympijských her 

Datum odvysílání: 25. 2. 2018 

 

Ve studiu uvádí příspěvek moderátorka Barbora Černošková, která odkazuje na 

závěrečný ceremoniál. Reportáž zachycuje záběry olympijské slavnosti, první záběry 

přibližují vlajkonoše, následují záběry na národní týmy s detailem na český olympijský 

tým. Redaktor sděluje, že Ester není dobře vidět, jelikož je schovaná v zástupu 

vlajkonošů. Dále reflektuje úspěch české výpravy s odkazem na počet získaných medailí. 

Zmiňuje i absolutního vítěze tohoto ročníku olympijských her – Norsko. Záběr na 

vyjádření Thomase Bacha, předsedy Mezinárodního olympijského výboru, který hodnotí 

uskutečněné hry jako přelomové. Závěrem redaktor oznamuje, jaká pořadatelská země 

bude hostit příští zimní olympijské hry.55 

Příspěvek se vůbec nezabývá sportovním výkonem Ester Ledecké. Zpráva byla do 

vysílání vybrána na základě slavnostní události zakončující olympijské hry. Faktory 

zprávy jsou předvídatelnost, práh události spojený s koncem mezinárodní sportovní akce, 

frekventovanost a reference k důležitým osobám, jelikož se ceremoniálu účastnila většina 

českého reprezentačního týmu s Ester Ledeckou v čele. Ta je v příspěvku prezentována 

jako vedoucí osobnost české výpravy. 

Název: Návrat úspěšných olympioniků  

Datum odvysílání: 26. 2. 2018 

První příspěvek vysílání dne. Moderátor Jan Smetana uvádí, že se z dějiště 

olympijských her vrátila nejpočetnější část české výpravy, a to včetně Ester Ledecké 

                                                 
54 Branky, body, vteřiny; 25. 2. 2018, dostupné v: Archiv ČT 
55 Čínská lidová republika bude hostitelem her v roce 2022. 
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a Karolíny Erbanové. Následující reportáž zabírá přistávající letadlo. Výprava se 

shromažďuje před ním, probíhá hromadné fotografování. Detailní záběry na Ester 

Ledeckou a Karolínu Erbanovou. Do kamery mluví Jiří Kejval, předseda Českého 

olympijského výboru, který označuje dle medailového zisku tuto sportovní výpravu za 

druhou nejúspěšnější v historii země. Před kamerou přichází následně Karolína Erbanová 

vyjadřující radost z medailového zisku. Reportér obrací pozornost k Ester Ledecké, jež 

se přemístila na Staroměstské náměstí v Praze, kde na ni a na Martinu Sáblíkovou čekalo 

přivítání od fanoušků. Následně Ledecká vypráví, jak ji při oslavách hokejového vítězství 

v Naganu, kdy jí byly 3 roky, vzal její děda na letiště a ona se mohla přivítat s 

hokejovými hvězdami české reprezentace. Redaktorka se důkladněji věnuje jejímu 

vzhledu a zmiňuje, že lyžařské brýle, které Ester nosila při novinářských rozhovorech 

bezprostředně po závodech, již nasazené nemá. Reportáž doplňovaly detaily na Ester, 

záběry zaplněného Staroměstského náměstí a fanoušků. Zvukovým doprovodem bylo 

uvádění medailistek na pódium a skandování jména Ester. Reportáž uzavírá vyjádření 

Martiny Sáblíkové. 

Příspěvek vůbec nesleduje sportovní výsledky, a to ani okrajovou formou. Obsah 

tvoří návrat olympioniků, slavnostní uvítání Ester Ledecké na Staroměstském náměstí, 

dále podrobnosti z jejího dětství a pozornost se také zaměřuje na její vzhled. Ester je 

v tomto příspěvku promítnuta jako dívka, která dbá o svůj vzhled, přikládá mu patřičnou 

důležitost, zmiňuje i své líčení. Věta reportérky o absenci lyžařských brýlí, které si 

Ledecká nechávala na obličeji pokaždé, když dávala rozhovory nenalíčená, důraz na 

celkový vzhled závodnice umocňuje. Sama Ledecká v reportáži na kameru své líčení 

chválí. Ester je v této reportáži rámována také jako vnučka slavného hokejisty, bývalého 

československého reprezentanta Jana Klapáče. Sama se v reportáži zmiňuje o svém 

zážitku z dětství: 

„Já si pamatuju, že mě děda vzal na letiště a já jsem se mohla přivítat se všema 

hvězdama. To byl pro mě jako nezapomenutelnej zážitek. A to bylo hrozně, hrozně hezký. 

A říkala jsem si, jestli se na mě jako na jednu holku někdo přijde podívat, že prostě těch 

kluků tam bylo strašně moc a jsou to obrovský hvězdy. Tak jestli jako prostě na mě bude 

vůbec někdo zvědavej.“ 

Ester LEDECKÁ, dvojnásobná zlatá medailistka ze ZOH 2018 56 

                                                 
56 Branky, body, vteřiny; 26. 2. 2018, dostupné v: Archiv ČT 
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Po otci Janku Ledeckém je toto další zmínka o rodinném příslušníkovi. Zpravodajské 

faktory události jsou předvídatelnost, jednoznačnost zprávy a vazba k elitní skupině osob. 

Veřejnost v této době zajímalo, co se děje kolem českých olympioniků. Jejich přílet byl 

očekávaný a díky zájmu veřejnosti se předpokládalo, že se událost stane zprávou. 

Gatekeeping je v tomto případě jasně zřetelný – česká stopa provázaná s ukončením velké 

sportovní události. 

Název: Ester Ledecká se připravuje na Světový pohár 

Datum  odvysílání: 1. 3. 2018 

 

Barbora Černošková ze studia uvádí, že ziskem zlatých medailí se nezměnil jen život 

Ester Ledecké, ale i členům jejího trenérského týmu. Reportáž začíná vyjádřením Tomáše 

Banka, který říká, že po úspěchu Ester ho lidé zastavují na ulici, na což do té doby nebyl 

zvyklý. Redaktorka poté oznamuje, že se Ledecká připravuje na závody Světového 

poháru ve snowboardingu. Tomáš Bank v reportáži dodává, že doprava Ester do dějiště 

závodu je komplikovaná, tudíž nejspíš poletí soukromým letadlem. V závěru reportáže je 

oznámeno datum, kdy se závod uskuteční. 

 Jedinou část tohoto příspěvku věnovanou sportovním výkonům Ester Ledecké 

představuje zmínka o jejích závodech ve Světovém poháru. Úvod o popularitě 

trenérského týmu nebo část o dopravě Ester soukromým letadlem nekoresponduje se 

sportovním výkonem či výsledkem. Reportáž rámuje zpráva o náhlé popularitě týmu 

Ester Ledecké. Zpráva sděluje, že tým olympijské vítězky se díky jejím sportovním 

úspěchům stává populárním, na což si všichni musí zvykat. V druhé části je Ester Ledecká 

opět celebritizována jakožto sportovkyně, která se dopravuje po závodech Světového 

poháru soukromým letadlem. 

Zřetelná je priorita skupiny elitních osob. Zprávy o popularitě celého podpůrného 

týmu Ester jsou rámcem hlavní události. Příspěvek reflektuje očekávanou událost, takže 

se očekává, že v následujících dnech se ve vysílání objeví reportáž o průběhu závodu. 

Název: Ledecká má jistý malý křišťálový glóbus  

Datum  odvysílání: 3. 3. 2018 

Vojtěch Bernatský v úvodu tohoto příspěvku oznamuje, že dvojnásobná 

olympijská medailistka Ester Ledecká si pojistila zisk malého křišťálového glóbu. 

Reportáž zachycuje záběry z uskutečněného závodu, ve kterém se Ledecká umístila na 
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druhé příčce. Redaktor popisuje průběh semifinále a finále. Na závěr připomíná, že do 

konce sezony zbývají ještě dva závody. 

 Příspěvek se neodklání od sportovních výkonů. Informace svým způsobem 

překvapuje, protože si Ester svým výkonem zajistila výhru Světového poháru. Důležitá 

je v tomto případě kontinuita se zprávami, které v minulosti informovaly o této události. 

Díky návaznosti se divák dozví, jak dříve medializovaná událost dopadla. Ledecká je opět 

rámována jako vítězka. Zprávu o výhře ve Světovém poháru v úvodu umocňuje 

připomínka dvou zlatých vítězství ze Zimních olympijských her v Pchjongčchangu. 

3.2 Kvalitativní rozbor jednotlivých reportáží v pořadu Sportovní 

noviny 

Název: Ledecká má za sebou úspěšnou premiéru na lyžích 

Datum  odvysílání: 15. 2. 2018 

 

Moderátor Štěpán Sokol ze studia oznamuje, že Ester Ledecká premiérově 

odstartovala na lyžích v rámci olympijských her. Reportáž následně tvoří videozáznam 

závodu v obřím slalomu žen, záběry na Ester Ledeckou a poté na vítězku, Američanku 

Mikaelu Schiffrinovou. Závěrem reportáže se říká, že Ledecká pojede ještě super-G, poté 

jí začnou závody ve snowboardu. 

V tomto příspěvku není žádný odklon od sportovních výkonů. Jak vyplývá 

z odpovědí editora pořadu Sportovní noviny Petra Plintoviče, pro gatekeepery jsou ve 

výběru zpráv důležité následující aspekty: nejpopulárnější sporty v České republice (lední 

hokej a fotbal), domácí ligy a české výsledky.57 Je tedy jasné, proč byla tato zpráva 

publikována a editory vybrána. Jelikož se Ester Ledecká stala atraktivní závodnicí a její 

start ve dvou odlišných disciplínách byl unikátní, informace o výsledcích její premiéry na 

lyžích se daly očekávat. Opět je znatelná preference k elitním osobám. 

Název: Ledecká bere zlato ze super-G 

Datum  odvysílání: 17. 2. 2018 

 

Moderátor Martin Čermák uvádí příspěvek tím, že Ester svůj vítězný závod jela na 

vypůjčených lyžích. Reportáž dává hned prostor vyjádření Ester Ledecké, která o své 

výhře mluví jako o obrovském bonusu, jelikož její přání bylo startovat na olympiádě na 

lyžích i na snowboardu. Následují záběry překvapené Ester v cíli, která nevěří výsledkům 
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zveřejněným na výsledkové tabuli. Redaktor připomíná, že jízdu Ester Ledecké, která jela 

v pořadí 26., některé televizní stanice ani nevysílaly a oznámily, že zvítězila Anna 

Veithová. Následuje vyjádření Ester, která zdůrazňuje, že jí nezáleží na tom, která 

televizní stanice závod vysílala a která nikoliv. Závěrem redaktor připomíná blížící se 

závody v paralelním slalomu, jež Ester čekají a v nichž je favoritkou. 

Tento příspěvek se věnuje hlavně sportovním výsledkům, dává však prostor i pro 

vyjádření pocitů a emocí aktérů. Informací, která nekoresponduje se sportovními 

výsledky, je například přepnutí sportovního programu některých televizních stanic, nebo 

příběh o vypůjčených lyžích od světové jedničky: 

„Lyže si půjčila od americké hvězdy Michaely Shiffrinové, která nestartovala, jela 

až s číslem 26 a některé televizní stanice její jízdu už ani nevysílaly, měly za to, že o vítězce 

je rozhodnuto.“ 

Redaktor Sportovních novin 58 

 Takový výrok není zaměřen na výsledky závodu, ale spíše propojuje Ester 

Ledeckou s nejúspěšnější lyžařkou sezony 2018/2019. 

Název: Útok Ledecké na Zlato se odkládá 

Datum odvysílání: 21. 2. 2018 

 

Krátká reportáž o odložení závodu obřího paralelního slalomu z důvodu špatného 

počasí. Záběry zobrazovaly záznam závodů Ester Ledecké na snowboardu a také silný 

vítr na závodišti. 

Příspěvek se celý věnuje sportovním výkonům a neodklání se od tématu. Znatelná 

je kontinuita zprávy na předešlé informace o budoucích závodech Ester Ledecké. Navíc, 

jak již bylo řečeno u pořadu Branky, body, vteřiny, v tomto závodě Ester aspirovala na 

vítězství. Za logický krok gatekeepingu lze považovat oznámení, že start očekávaného 

závodu, který bude mít jistě velkou sledovanost, se odkládá.  

Název: Dojatá Vonnová se rozloučila s bronzem 

Datum odvysílání: 21. 2. 2018 

 

Tento příspěvek se nevěnoval tématu Ester Ledecké. Hlavním námětem byla 

Američanka Lindsey Vonnová, která jela poslední olympijský závod své kariéry a získala 
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bronz. Sama si po závodu oddychla, že díkybohu nejela žádná snowboardistka, čímž byla 

myšlena právě Ester Ledecká. 

Obdobná reportáž byla odvysílána i v pořadu Branky, body, vteřiny. V obou 

případech je do vysílání zařazena replika americké závodnice Lindsey Vonnové 

odkazující na překvapivé vítězství Ledecké v Super-G. Tato zmínka Ester rámcuje do 

pozice konkurentky světových lyžařských hvězd. 

Název: Ester Ledecká vyhrála druhou zlatou medaili  

Datum odvysílání: 24. 2. 2018 

Příspěvek uvádí moderátor Štěpán Sokol slovy, že Ester Ledecká přepisuje historii 

olympijských dějin. Reportáž dává prostor vyjádření Ledecké, která mluví o snaze si jízdy 

hlavně užít. Promluvy redaktora doplňují záběry ze závodu. Ke slovu se dostává i Justin 

Reiter, jenž Ester chválí. Následuje prohlášení Ester o tom, že se těší na spánek, poté si 

vyzvedne medaili a následně půjde opět spát. Závěrem reportáže je zmíněno, že se pro 

Ester připravuje slavnostní přivítání na Staroměstském náměstí. 

Příspěvek se věnuje jak sportovním výkonům, tak i informacím, které s výkony 

nesouvisí. Příkladem odbočení od tématu je prohlášení Ledecké o spánku nebo pasáž 

o chystaném slavnostním ceremoniálu na Staroměstském náměstí v Praze. Zpráva o 

výsledku tohoto závodu se očekávala, jelikož Ledecká byla hlavní favoritkou na vítězství. 

Zisk nejcennějšího kovu zprávu ještě víc umocnil. Je v ní překvapení, jasný význam, byla 

očekávaná a vztahuje se k elitní osobě. Ester Ledecká je zarámována jako dvojnásobná 

olympijská šampionka ve dvou různých disciplínách a stává se ženou, která přepisuje 

sportovní dějiny. Stejný rámec byl pro tuto zprávu znatelný i v příspěvcích Branek, bodů, 

vteřin. Zdůrazňují se hlavně emoce, především radost Ledecké a jejího trenéra Justina 

Reitera, který se k jejímu vítězství do kamery vyjádřil následovně: 

 „Povedlo se jí něco, co nikdo předtím na této úrovni nedokázal, je to neskutečný 

pocit.“ 

Justin REITER, snowboardový trenér Ester Ledecké 59 

 Podobná vyjádření, ve kterých jsou zdůrazňovány pocity, ať už ze strany trenerů 

Ledecké nebo jejího otce, byly velmi frekventovanou součástí velkého množství 

příspěvků v analyzovaných pořadech TV Nova. 
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Název: Ester Ledecká zítra přiletí do Česka 

Datum odvysílání: 25. 2. 2018 

 

Štěpán Sokol uvádí, že následující den čeká na Ester Ledeckou přivítání na 

Staroměstském náměstí. Dále mluví o tom, že nechybělo málo a Ester téměř 

neodstartovala. V reportáži se divák dozví, že si na závody vzala omylem tréninkový 

batoh, ve kterém neměla startovací číslo. Bez toho není možné do závodu nastoupit. 

Doprovodem byl záznam ze závodu. Následoval komentář Ester o tom, že celý tým číslo 

hledal, naštěstí se na poslední chvíli opravdu našlo. Poté popisuje medailový ceremoniál, 

jehož průběh vidí divák současně na obrazovce. Následují detailní záběry na dvě zlaté 

medaile a vyjádření trenéra Tomáše Banka. Ten mluví o Ester jako o perfekcionistce, 

která ve vypjatých situacích i pláče. V závěru reportáže redaktor upozorňuje na přivítání 

na Staroměstském náměstí a také na exkluzivní rozhovor na TV Nova. 

Příspěvek se nevěnuje sportovním výkonům. Na návrat Ester Ledecké do Česka, 

o kterém se píše v názvu příspěvku, odkazují jen úvodní a závěrečná věta. V první části 

vypráví Ester Ledecká, jak se jí podařilo vzít špatnou sportovní tašku a jak málem 

nenastoupila do závodu. V emocích mluví o tom, jak se ztracené číslo snažili najít všichni 

z jejího realizačního týmu a členové její rodiny: 

„Mamka, všichni, celý tým prostě běželi hledat moje číslo po všech čertech a 

nakonec se tedy našlo a mohla jsem závodit.“ 

Ester LEDECKÁ, dvojnásobná olympijská vítězka 60 

Tak znělo její vyjádření na kameru. Je to jedno z mála přímých vyjádření Ester 

Ledecké, které bylo v pořadu Sporotvní noviny odvysíláno. Příspěvek tedy s důrazem na 

dramatičnost informuje o tom, jak se kvůli hledanému číslu nástup Ledecké do závodu 

zkomplikoval. V další jeho části se vyjadřuje Tomáš Bank směrem k emotivnímu chování 

Ester Ledecké. Říká, že je perfekcionistka a v případě, že se jí něco nedaří podle jejích 

představ, není výjimkou pláč: 

„Je taky perfekcionistka, když všechno není perfektní, tak je nervózní a někdy brečí 

třeba kvůli tomu.“ 

Tomáš BANK, lyžařský trenér Ester Ledecké 61 
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Zařazení takového vyjádření do vysílání rámcuje Ester Ledeckou jako impulzivní 

závodnici, která je velmi emotivní. Tak nápadný důraz, který je tímto prohlášením kladen 

na emoční stabilitu Ester Ledecké, je rozeznatelný výhradně v reportážích TV Nova. 

Název: Zimní olympijské hry oficiálně skončily 

Datum odvysílání: 25. 2. 2018 

 

Štěpán Sokol ve studiu uvádí krátkou reportáž o konci olympijských her a 

představuje Ester Ledeckou jako vlajkonošku české výpravy. V reportáži divák vidí 

záběry ze slavnostního ceremoniálu, následují detailní záběry na vlajkonoše a českou 

výpravu. 

Tento příspěvek není věnován žádným sportovním výkonům. Ze sportovního 

hlediska reflektuje jen počet medailí, jež česká výprava včetně Ester Ledecké získala. 

Ester je v příspěvku rámována do pozice největší sportovní hvězdy. Souvislost mezi 

koncem olympijských her a elitní osobou Ledecké zdůrazňuje informace o pozici 

vlajkonošky. Editor Petr Plintovič ji zařadil do pořadu, protože se zaměřuje na skupinu 

českých sportovců (elitní skupinu osob), informuje o zakončení významné mezinárodní 

události. 

Název: Návrat českých olympioniků 

Datum odvysílání: 26. 2. 2018 

 

Ve studiu moderátor Štěpán Sokol rekapituluje medailový zisk české olympijské 

výpravy. Následující oslavy srovnává s rokem 1998, kdy se na stejném místě slavilo 

úspěšné Nagano. Reportáž zobrazuje přistání letadla, pokračuje výstupem sportovců 

z letadla a hromadným fotografováním na letištní ploše. Následuje vyjádření Jiřího 

Kejvala, předsedy Českého olympijského výboru, který chválí úspěch české výpravy. 

Redaktor krátce mluví o Karolíně Erbanové, pak o přeplněném Staroměstském náměstí. 

Následují záběry Staroměstského náměstí skandující jméno Ester Ledecké. Ester 

následně říká, že se snažila nerozplakat. Redaktor ke konci reportáže vítání Ester opět 

přirovnává k Naganu.  

Příspěvek se vůbec nevěnuje sportovním výkonům. Vítání Ledecké je opakovaně 

přirovnáváno k oslavám na Staroměstském náměstí v roce 1998, kdy český hokejový tým 

přivezl zlato z Nagana, je zde tedy znatelná mytologizace. Silně se zdůrazňují lidské 

emoce: skandování na náměstí, Ester zadržovala pláč: 

„Pokoušela jsem se nerozbrečet a jsem strašně ráda.“ 
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Ester LEDECKÁ, dvojnásobná olympijská vítězka 62 

Toto prohlášení je již druhé zařazené do vysílání pořadu Sportovní noviny, které 

vykresluje Ester Ledeckou jako plačící dívku. Očekávaná událost: vítání sportovců se 

účastnila veřejnost, proto je důležité ji zpracovat jako zprávu. I když se reportáž věnovala 

i jiným sportovcům (Karolíně Erbanové a Martině Sáblíkové), Ester se opět objevuje v 

hlavní roli. Zpráva logicky navazuje na veškeré předešlé reportáže, které informovaly o 

plánované akci na Staroměstském náměstí.  

Název: Ledecká pojede už v sobotu závod na snowboardu 

Datum odvysílání: 1. 3. 2018 

 

Moderátorka Inna Puhajková uvádí, že Ester Ledecká odjíždí do Turecka. Nejede 

však na dovolenou, ale na závody. Krátká reportáž zmiňuje další kolo Světového poháru 

v paralelním obřím slalomu. Dále informuje, že nejbližší závod na lyžích pojede Ester  

15. března ve švédském Åre. 

Příspěvek se věnuje výhradně sportovním výkonům. Informace byla do vysílání 

vybrána, jelikož tematicky navazuje na příběh Ester Ledecké, který se stal velmi 

populárním i po skončení olympijských her. Kdybychom si vzali jako příklad jinou 

českou snowboardistku, která nevyhrála žádný cenný kov na olympijských hrách, zpráva, 

která by informovala o jejích nadcházejících závodech, by s velkou pravděpodobností 

publikována nebyla.  

Název: Samková vyhrála závod Světového poháru, Ledecká stříbrná 

Datum odvysílání: 3. 3. 2018 

 

Příspěvek o úspěchu Ester Ledecké a Evy Samkové uvádí moderátor Martin 

Čermák. Úvodní část reportáže se zaměřuje na závody Evy Samkové, která vyhrála ve 

španělské La Molině závod Světového poháru. Druhá část se zabývá Ester Ledeckou a 

její jízdou paralelního slalomu v tureckém Kaiseri, kde dojela druhá. Ester se vyjadřuje 

na kameru s tím, že ze závodu neměla úplně dobrý pocit. Redaktor nicméně uzavírá 

reportáž informací o tom, že i tak si Ester Ledecká pojistila malý křišťálový glóbus. 

Příspěvek se celý věnuje sportovním výsledkům a neodklání se k jiným tématům. 

Jelikož na tento závod poutala ve vysílání zpráva z 1. března, navíc provázaná s Ester 

Ledeckou, bylo zřejmé, že se tato zpráva ve vysílání objeví. Navíc si Ester tímto 
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výsledkem zajistila výhru Světového poháru, což atraktivitu zprávy z pohledu 

gatekeepera ještě umocnilo. Ester je prezentována jako šampionka Světováho poháru 

v paralelním slalomu. 

3.3 Kvalitativní rozbor jednotlivých reportáží v pořadu Události 

Název: Čeští sportovci odlétají na olympiádu 

Datum odvysílání: 5. 2. 2018 

Ester Ledecká se v příspěvku zmiňuje pouze okrajově. Celá reportáž se zabývá 

odletem největší skupiny českého olympijského týmu a Ledecká je pouze jmenována ve 

výčtu spolu s ostatními. Reportáž tvoří záběry z odletové haly, kde se kamera soustřeďuje 

nejvíce na Evu Samkovou. Ta následně odpovídá na dotazy. Další záběry tvoří archivní 

záznamy z XXII. zimních olympijských her v Soči 2014. Reportáž se zabývá i českým 

pečivem, které se bude v dějišti olympiády péct. Druhá část se orientuje výhradně na 

národní hokejový tým.  

 Ve spojení s Ester Ledeckou se příspěvek nevěnuje sportovním výkonům. Pouze 

reflektuje odlet skupiny českých reprezentantů, které je Ester Ledecká součástí. Obdobný, 

ale již na Ledeckou tematicky zaměřený příspěvek vysílaly téhož dne Branky, body, 

vteřiny. Informace se však neopakují. Podle Davida Lukšů se editoři snaží opakování 

informací v jednotlivých reportážích zamezit prostřednictvím pravidelných porad s 

šéfredaktorem zpravodajství. V určitých případech to však nelze, dodává ale, že pořady 

Události a Branky, body, vteřiny mají trochu odlišné divácké složení, a tak opakovaná 

informace neznamená výrazný problém. 63 

Název: Ester Ledecká šokovala svět svou zlatou jízdou v super-G 

Datum odvysílání: 17. 2. 2018 

 

Přímý přenos moderátorky Marcely Augustové z Bedřichova, kde je organizována 

Jizerská padesátka. Reportáž přenáší záznam vítězné jízdy Ester Ledecké s autentickým 

komentářem. Následně divák vidí přenos ze stanice Eurosport s anglickým komentářem 

a jako poslední vidíme italské komentátory, kteří komentují vítězství Ester Ledecké. 

Následuje živý vstup Marcely Augusotvé, který zdůrazňuje, že Ester Ledecká byla sice 

favoritkou na medailové pozice, ale v naprosto odlišném sportu. Následuje vyjádření 

Ledecké, že tomu sama nedokáže uvěřit. Poté na kameru mluví Jan Smetana o tom, že 

tato událost dokáže překonat i vítězství českého hokejového týmu v Naganu 1998. Záběry 
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se vrací zpátky do dějiště her. Diváci mohou slyšet hymnu při medailovém ceremoniálu. 

Poté odpovídá na otázky reportéra otec Ester Ledecké – Janek Ledecký a popisuje své 

pocity. Redaktorka připomíná, že sportovní úspěch je v rodině Ledeckých tradicí – 

v souvislosti s dědečkem Ester Janem Klapáčem, československým hokejovým 

reprezentantem, je reportáž doplněna o záběry z Mistrovství světa v ledním hokeji 1972.   

Tento příspěvek se věnuje nevídanému sportovnímu úspěchu, ale také v něm 

dochází ke znatelnému odklonu od sportovních výsledků, například podrobnostmi o nejen 

sportovní historii rodiny Ester Ledecké, ve které  je dalším úspěšným sportovcem 

dědeček Ester, Jan Klapáč, bývalý hokejový reprezentant Československa: 

„Úspěch ale není v rodině Ledeckých úplně cizí slovo. Otec Janek je známý 

hudebník a zpěvák, matka Zuzana byla krasobruslařka, a dědeček Jan Klapáč je bývalý 

hokejový útočník, mistr světa z roku 72 a stříbrný a bronzový olympionik. Bratr Jonáš v 

minulosti také reprezentoval Česko ve snowboardingu, teď kreslí komiksy, a navrhl i 

vzhled sportovní kombinézy své sestry.“ 

Pavla KUBÁLKOVÁ, redaktorka64 

Divák se tímto z příspěvku dozvídá podrobnosti o nejbližších členech rodiny Ester 

Ledecké. Zdůrazněny jsou především emoce aktérů bezprostředně po závodě. Ester 

Ledecká, její otec i její trenér vyjadřují svou radost na kamery. 

Velikost a rozsah zprávy je znatelný z toho, že je sportovní událost zařazena do hlavního 

zpravodajského pořadu, takže se neobjevuje pouze ve sportovně zpravodajské relaci. 

Editoři ji pochopitelně zařadili do vysílání, jelikož k takovému sportovnímu úspěchu 

nedochází každý den a sám o sobě představuje obrovskou zprávu i ve světových médiích, 

jak vyplývá také z příspěvku. Překvapení, populární osoba, jednoznačnost zprávy – to 

jsou hlavní faktory, proč se tato událost stala zprávou.  

 

Název: Ester Ledecká získala dvě zlaté medaile 

Datum odvysílání: 24. 2. 2018 

 

Jakub Železný uvádí příspěvek slovy, že Ester opět přepisuje historii. V reportáži 

jsou vidět záznamy z obou vítězných jízd Ester Ledecké a poté její vyjádření a krátký 
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přehled její sportovní kariéry. Závěr reportáže přináší informace o zlatých medailích 

získaných v minulosti na olympijských hrách. 

Polovina příspěvku se věnuje sportovním výkonům, ve zbylé části se soustřeďuje na 

historické okolnosti českých olympijských úspěchů a podrobnosti z mládí Ester Ledecké. 

Do vysílání je zpráva jednoznačně zařazena díky výjimečnému úspěchu. Unikátní 

událost, vázaná k populární osobě Ester Ledecké. Zprávu o výsledcích závodu, kde byla 

Ester favoritkou, publikum očekávalo. Reportáž umocňuje nastolení tématu Ester 

Ledecké jako nejúspěšnější české sportovkyně olympijských her. Ledecká je 

prezentována jako sportovní obojživelnice. Celý příspěvek ji představuje díky jejímu 

dvojnásobnému zlatu jako novou českou sportovní hvězdu. 

Název: Poslední české boje o medaile 

Datum odvysílání: 24. 2. 2018 

Příspěvek uvádí Jakub Železný a Daniela Písařovicová. Reportáž na svém začátku 

opět reflektuje snowboardový výkon Ester Ledecké. Dále se věnuje dění v olympijských 

parcích v Ostravě a Brně. Poté se stává hlavním tématem pro reportáž český hokejový 

tým. 

V souvislosti s Ester Ledeckou se příspěvek zabývá jejími sportovními výkony. 

Součástí reportáže je záznam vítězné snowboardové jízdy. Divák se dozvídá, že tento 

záznam byl opakovaně přehráván na velkoplošných televizích v českých olympijských 

parcích, což staví Ester Ledeckou opět do pozice nejsledovanější české sportovkyně. 

Reportáž o olympijských parcích Brno a Ostrava působí v tomto podání spíše jako 

vypíchnutí zajímavé souvislosti s olympiádou, jelikož se v další části příspěvek vrací opět 

do dějiště olympijských her a k tématu českého hokejového týmu, který zosobňuje elitní 

osoby.   

Název: Roky strávené na lyžařských svazích 

Datum odvysílání: 24. 2. 2018 

 

Hlavním tématem tohoto příspěvku jsou počáteční tréninky Ester Ledecké ve 

Špindlerově Mlýně. V reportáži vystupuje René Hroneš, obchodní ředitel Skiareálu 

Špindlerův Mlýn. Dále se dostává ke slovu Tomáš Kverka, vedoucí provozu Špindlerův 

Mlýn, a Jan Lukáš, vedoucí lyžařského oddílu SK Špindlerův Mlýn. Všichni referovali o 

tom, jak Ester jako pětiletá dívka trénovala v místním lyžařském areálu.  
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Celý příspěvek se věnoval dětství Ledecké a nesměřoval k jejím sportovním 

výkonům. Absolutní zaměření na téma Ester. Elitní osoba je pro tuto reportáž primárním 

ukazatelem. Dál rozvíjí a prohlubuje téma o úspěšné reprezentantce, vše zacílené na 

dětství a sportovní začátky. Ester zobrazuje jako mladou nadanou závodnici, která od 

dětství ráda závodila Rozhovory s bývalým trenérem Ester Ledecké nebo s vedoucím 

provozu skiareálu Špindlerův Mlýn jen otevírají prostor pro podrobnosti z dětství a mládí 

sportovkyně. Ledeckou následující replikou vykreslují jako divoké a velmi 

temperamentní dítě, které mělo chuť závodit již od útlého věku: 

„I ty trenéři měli s ní problém. Jí nejvíc bavilo jezdit rovně dolů z kopce. Trenéři jí 

říkali, Esterko, musíš dělat obloučky, ale černou sjezdovku měla ze začátku zakázanou, a 

když ji na ni pustili, tak, tak ji prostě sjela rovně dolů.“ 

Tomáš KVERKA, vedoucí provozu Yellow Point Špindlerův Mlýn 65 

 Ledecká je v reportáži dále prezentována jako náruživá a nadaná lyžařka již od 

dětství. 

Název: Zakončení zimních olympijských her 

Datum odvysílání: 25. 2. 2018 

 

Příspěvek se zaměřuje na závěrečný ceremoniál zimních her. Vidět jsou záběry 

z jeho průběhu, redaktorka pak zmiňuje Ester Ledeckou jako vlajkonošku české výpravy. 

Následně se reportáž zabývá geopolitickou situací a sankcemi proti KLDR. Ester Ledecká 

je zmíněna ještě v závěru reportáže jako sportovkyně, jejíž příběh byl televizní stanicí 

Eurosport vyhodnocen jako největší v rámci celých olympijských her. 

Příspěvek se primárně nezaměřuje na sportovní výkony nebo výsledky, ale 

tematicky je zařazen pod olympijské hry. Opět přináší informace o Ester Ledecké, kterou 

záběry zachycují na závěrečném ceremoniálu jako vlajkonoška české reprezentační 

výpravy. Reportáž také přináší informaci o vyhodnocení příběhu Ester Ledecké televizí 

Eurosport jako nejsilnějšího z celých olympijských her. To představuje Ledeckou opět 

jako mezinárodní sportovní hvězdu. 

Název: Návrat olympijských medailistů 

Datum odvysílání: 26. 2. 2018 

                                                 
65 Události; 24. 2. 2018. Archiv ČT. dostupné online: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-

udalosti/218411000100224/  

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/218411000100224/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/218411000100224/
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Příspěvek uvádí moderátorka Daniela Písařovicová. Reportáž přináší záběry na 

Ester Ledeckou, která předstupuje před zaplněné Staroměstské náměstí, kterým zaznívá 

skandování jejího jména.  

Příspěvek se nezabývá sportovními výkony Ester Ledecké. Velmi krátká zpráva 

tvořená jen obrazovým materiálem a autentickým zvukem z přenosu. Soustředění na 

privilegovanou Ester Ledeckou je nezpochybnitelné, jelikož o Martině Sáblíkové, která 

se akce na Staroměstském náměstí také zúčastnila, nebyla v reportáži ani zmínka. Ester 

vystupuje jednoznačně v roli nejúspěšnější české sportovkyně a oslavuje ji celý národ. 

Název: Vítání medailistů z Pchjongčchangu 

Datum odvysílání: 26. 2. 2018 

 

Příspěvek navazuje na předešlou reportáž ze Staroměstského náměstí. Záběry 

zobrazují přistání letadla. V reportáži se redaktorka věnuje například pořadí, v jakém 

sportovci opouští letadlo. Poté dostávají prostor samotní sportovci a vyprávějí, jaký je 

čeká program v následujících dnech. Následně se záběry vrací opět na Staroměstské 

náměstí, na kterém se promítají sportovní úspěchy z olympijských her. Ledecká děkuje 

fanouškům. Reportáž se přenáší do Vrchlabí, kde na domácí půdě oslavují Eva Samková 

a Michal Krčmář. 

Tento příspěvek se vůbec nevěnuje sportovním výkonům. Obdobnou reportáž vysílá 

pořad Branky, body, vteřiny. Záběry se v pořadech opakují, repliky ne. Od 24. února se 

téměř v každé reportáži spojené s olympijským děním objevuje alespoň krátká zmínka o 

Ledecké. Ve většině případů je jí ale věnován podstatný prostor. Ester Ledecká je tímto 

zarámována do pozice vedoucí sportovkyně celé české olympijské reprezentace. Dalo by 

se říci, že dění kolem osoby Ester Ledecké se stalo pro výběr zpráv do vysílání 

rozhodující. 

Název: Olympijské parky v Česku 

Datum odvysílání: 26. 2. 2018 

 

Příspěvek přibližuje olympijské parky v Brně a Ostravě. Je zmíněna celková 

návštěvnost a také jejich budoucnost. V reportáži se objevuje jen zmínka o Ester Ledecké, 

a to jako součást fráze o sportování po vzoru Ester Ledecké. Reportáž se zaměřuje na 

návštěvníky olympijských parků, prostor dostává i manažer celého parku Richard 

Mrázek. Reportáž se v závěru zabývá problematikou odvážení sněhu a likvidací ledových 

ploch.  
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Ani v tomto příspěvku nedostal prostor sportovní výsledek spojený s výkonem Ester 

Ledecké. Reportáž zdánlivě věnovaná olympijské tematice v České republice, i tady je 

však zmíněna Ester Ledecká, předkládaná jako sportovní vzor pro děti a mládež. Po konci 

her v Pchjongčchangu zůstává téma Ester dál populární.  

3.4 Kvalitativní rozbor jednotlivých reportáží v pořadu Televizní 

noviny 

Název: Ester Ledecká přepisuje historii zimních olympiád 

Datum odvysílání: 15. 2. 2018 

 

Příspěvek ve studiu uvádí moderátoři Lucie Borhyová a Reynolds Koranteng. 

Popisují, jakým způsobem se Ester zapsala do historie, a to svým startem ve dvou různých 

disciplínách. Reportáž ukazuje záběry z dějiště závodů. Součástí přenosu je i výrok Ester 

Ledecké ze začátku sezóny, kdy doufala v její úspěšný průběh. Dále se radovala ze svého 

úspěšného tréninku, který se jí podařilo vyhrát. Také připomíná své zdravotní problémy 

ze závodů na Zimních olympijských hrách v Soči 2014. Závěrem reportáže je řečeno, že 

otec Ester Janek Ledecký má v Koreji úspěch se svou rockovou operou Hamlet.  

 I když příspěvek působí jako zaměřený na sportovní výsledky, je tomu tak jen 

v úvodu. V dalších částech se věnuje zdravotním problémům, emocím a dojmům Ester 

ze Zimní olympiády v Soči. Důrazně se zaměřuje na aktivity jejího otce následující 

následující pasáží: 

„Právě na snowboardu byla Ledecká na hrách v Soči dvakrát v elitní desítce 

a v Pchjongčchangu touží po medaili a pokud ji získá, může se stát v Koreji populární 

třeba jako její otec, Janek Ledecký. Jeho rocková opera Hamlet je v jihokorejském Soulu 

velmi oblíbená.“ 

Petr PLINTOVIČ, redaktor 66 

Proto je znatelný odklon od tématu sportovních výsledků. Podle editora 

Sportovních novin byl pro tvorbu pořadu důležitý i příběh otce Ester, Janka Ledeckého, 

a to v symbióze otec – dcera. Jinak také z důvodu, že je členem jejího podpůrného týmu 

a na závody ji doprovází.67 

                                                 
66 Televizní noviny; 15. 2. 2018, Archiv TV Nova 
67 Polostrukturovaný rozhovor s editorem pořadu Sportovní noviny Petrem Plintovičem – emailová komunikace ze dne 

17. 4. 2019 [online]. 
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Dá se tedy předpokládat, že i pro skladbu pořadu Televizní noviny byl tento 

ukazatel důležitý, jelikož je otci Ester věnováno dost prostoru. Informace obsažené 

v příspěvku rámcují Ester Ledeckou jako dceru slavného otce, který ji podporuje. Toto 

zobrazení Ledecké umocňují i podrobnosti o jejím otci a jeho profesních aktivitách, které 

se závoděním dcery nemají nic společného. Důraz na rodinu a rodinné zázemí je v tomto 

příspěvku velmi výrazný. 

Název: Snowboardistka Ledecká šokovala lyžařský svět! 

Datum odvysílání: 17. 2. 2018 

 

Tento příspěvek uváděl celé vysílání dne. Moderátorka ve studiu mluví o úspěchu 

Ledecké v závodu super-G. Následně je zdůrazněn šok Ester v cíli a její nevěřícný výraz. 

Reportáž zahajuje Ledecká tím, jak dlouho nemohla uvěřit zveřejněným výsledkům a 

čekala, kdy bude opravena chyba v jejím celkovém čase zobrazeném na výsledkové 

tabuli. Celou tuto pasáž doprovází obrazový záznam závodu. Následuje vyjádření 

bronzové medailistky v alpském lyžování z roku 1984 Olgy Charvátové Křížové, podle 

které by Ester mohla atakovat vedoucí příčky postupně i v ostatních alpských 

disciplínách. Redaktor označuje Ester Ledeckou jako Nagano na lyžích. Následuje 

rozhovor s bývalým reprezentantem v alpském lyžování Bohumírem Zemanem. Opět 

zaznívají pochvaly směrem k výkonu Ester. Také podotkl, že pro lyžařky světové špičky 

musela být porážka od snowboardistky zdrcující. Tímto rozhovorem reportáž končí. 

Příspěvek je věnován sportovním výkonům, které doplňují rozhovory s bývalými 

lyžařskými reprezentanty. Velký důraz je kladen na emoce a pocity. Výhra Ester jako 

hlavní téma doplňují vyjádření bývalých vrcholových lyžařů. Ledecká je rámována do 

pozice závodnice, která přepisuje olympijské dějiny. Zpravodajskými faktory jsou 

jednoznačně elitní osoba, nepředvídatelnost a jednovýznamovost. Její přirovnání 

k Naganu znamená vytváření mytologických souvislostí s historickým úspěchem českého 

hokejového reprezentačního týmu: 

 

„Triumf Ledecké by Češi mohli nazvat i jako Nagano na lyžích. Ve čtvrtek její příběh 

může pokračovat. Tentokrát už ale na oblíbenějším snowboardu.“ 

Redaktor Televizních novin 68 

                                                 
68 Televizní noviny; 17. 2. 2018, Archiv TV Nova 
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Druhá část citace není pravdivá. Ledecká uvádí, že oba sporty má ráda stejně a nikdy by 

si mezi nimi nechtěla vybírat. Snowboard byl tedy nesprávně vyhodnocen jako její 

oblíbenější sport.  

Název: Snowboardistka Ledecká šokovala lyžařský svět! 

Datum odvysílání: 17. 2. 2018 

 

Příspěvek uvádí moderátor zprávou o přerušení vysílání závodu super-G a vyhlášení 

výsledků závodu předčasně. Následovaly videozáznamy komentátorů z různých zemí, 

kteří nevěřícně komentovali vítěznou jízdu Ester Ledecké. Zpátky ve studiu sděluje 

moderátorka informace, jak dlouho se již Ledecká lyžování věnuje a jak se jí dařilo 

kombinovat dva náročné sporty. Dodává, že ji po celou dobu kariéry podporoval i její 

otec, úspěšný zpěvák Janek Ledecký. Poté následuje reportáž, která popisuje začátky 

Ledecké ve světových pohárech a její postupné úspěchy. V další části promlouvá Janek 

Ledecký, mluví o obavách z úrazů. Celou tuto reportáž doplňují archivní snímky Ester 

z prostředí závodů a melodický hudební podkres.  

Příspěvek není věnován sportovním výkonům a tento odklon je výrazně znát. 

Hlavním tématem jsou sportovní začátky Ester a následně její kariéra. Prostor dostávají 

také vyjádření jejího otce a světové komentátorské výkony závodu super-G. Stále platí, 

že Ester je tématem číslo jedna. Jelikož je jí věnována hlavní pozornost, díky rámcování 

se vytváří prostor pro další zprávy na téma Ester. Důraz je například kladen opět na její 

kariérní začátky, dětství a rodinu: 

„Nenarodila se na horách, nepochází ze země vyhlášené svou lyžařskou tradicí. 

Pochází z Prahy, a proto by málokdo čekal, že by se mohla stát olympijskou vítězkou v 

lyžování. Poprvé si na start závodu světového poháru ve snowboardu postavila jako 

17letá. Nejmladší závodnice obsadila v italské Carece 13. místo v paralelním obřím 

slalomu.“ 

Veronika POLÁŠKOVÁ, redaktorka 69 

Takový model se vyskytuje ve většině zpráv, které byly o Ester v době jejích 

olympijských výher publikovány. Například tento příspěvek nepřinesl žádnou novou 

informaci, žádné vyjádření samotné Ledecké. Skládal se převážně z archivních materiálů, 

ale jelikož jeho hlavním tématem byla Ester Ledecká, byl do vysílání zařazen. 

                                                 
69 Televizní noviny; 17. 2. 2018, Archiv TV Nova 
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Název: Olympijský šok: Ester Ledecké se klaní celý svět 

Datum odvysílání: 18. 2. 2018 

 

Tento příspěvek tvoří reportáž, ve které vystupují Ondřej Bank, Janek Ledecký 

a Viktor Valta, manažer Ester Ledecké. Všichni mluví o obrovském šoku a překvapení, 

jaké prožívají oni sami, Ester a celý její tým, dále o enormním mediálním zájmu, kterému 

je teď Ledecká vystavena. Příspěvek opět doprovázely snímky Ester Ledecké a melodická 

hudba.  

Příspěvek není vůbec zaměřen na sportovní výkony Ester Ledecké, opět neobsahuje 

žádné Esteřino vyjádření. Prostor je věnován jejímu otci a nejbližšímu týmu, ona sama 

v reportáži nevystupuje. Důraz je kladen na emoce aktérů, kteří zde vystupují. Je také 

poznamenáno, že díky úspěchu Ester Ledecké se na vrchol popularity dostala celá její 

rodina: 

„Ale je to tak. Zlatá Ester je teď na vrcholu a s ní celá rodina. Ta už si tady 

v Pchjongjangu stihla i detailně prohlédnout zlatou medaili.“ 

Karel KRATOCHVÍL, moderátor 70 

 Do reportáže je opět zařazeno přímé vyjádření otce Ledecké, tektokrát se 

vyjadřuje ke hmotnosti zlaté olympijské medaile, která jeho dcera získala: 

„Je těžká. Nevím, přemejšlíme z čeho je to vyrobený, ale je to těžký.“ 

Janek LEDECKÝ, zpěvák a otec Ester Ledecké 71 

 Je zřetelná návaznost zprávy na reportáže o Ester z předchozích dní.  

Název: Magazín střepiny sledujte dnes po krimiseriálu 

Datum odvysílání: 18. 2. 2018 

 

Studiová upoutávka na sledování pořadu, který je součástí večerního programu. 

Moderátorka pořadu Střepiny láká diváky na vzpomínání s Jankem Ledeckým na to, kolik 

rodinu stály sportovní začátky Ester. Zbytek pořadu se má věnovat tragédii na floridské 

střední škole. Krátký příspěvek není vůbec zaměřen na sportovní výsledky, naopak, bude 

                                                 
70 Televizní noviny; 18. 2. 2018, Archiv TV Nova 
71 Televizní noviny; 18. 2. 2018, Archiv TV Nova 
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směřovat čistě k osobním informacím, například k finanční náročnosti trénování Ester 

Ledecké. 

Název: Ledecká se chystá na svou parádní disciplínu 

Datum odvysílání: 20. 2. 2018 

 

Reportáž uvádí informace o dosavadní skvělé sezóně, kterou Ester na snowboardu 

má. Prostor dostává její trenér Justin Reiter, popisuje tréninkové postupy a techniku. Poté 

mluví krátce o své snowboardové kariéře. V závěru se uvádí, kdy se kvalifikace a finále 

paralelního obřího slalomu pojede. 

Příspěvek je věnován tréninkovým přípravám a také trenérovi Ester Ledecké, Justinu 

Reiterovi. Spíše než o Ledecké se divák dozvídá podrobnosti ze života jejího trenéra, dále 

Reiter vypráví o svých pocitech, které prožíval, když jeho svěřenkyně vyhrála závod 

v Super-G. Ester je prezentována jako aspirantka na medaili v nadcházejícím 

snowboardovém závodě. Zařazení zprávy o tomto závodě je pochopitelné z hlediska 

očekávání dobrého výsledku.  

Název: Češi se na olympiádě v Koreji neztratili 

Datum odvysílání: 22. 2. 2018 

 

Příspěvek se skládá z rozhovoru Kateřiny Pauláthové, Janka Ledeckého a Karolíny 

Erbanové. Celá reportáž se zaměřuje na tréninkové prostředí a možnosti v České 

republice. Sportovkyně sděluje své zkušenosti. Část reportáže, ve které mluví Janek 

Ledecký, byla v Televizních novinách odvysílána již 17. 2. Ester je zmíněna jen okrajově, 

a to v souvislosti s výhrou v super-G. 

Příspěvek se vůbec nevěnuje sportovním výkonům. Materiál využitý v této reportáži 

byl použit již v dřívějším vysílání. Reportáž se spíše vrací k odkazu České republiky 

a zdůrazňuje neuspokojivé podmínky pro rozvoj sportu, ve kterém se české závodnice 

dlouhodobě umisťují na předních příčkách. V České republice není žádná 

rychlobruslařská dráha, kde by mohly Martina Sáblíková nebo Karolína Erbanová 

trénovat. Zpráva byla editory nejspíše vybrána jako vypíchnutí tohoto dlouhodobě 

řešeného problému, který ale zatím nedošel do fáze realizace. Je kladen důraz na elitní 

osoby a frekventovanost – o absenci rychlobruslařského areálu se mluví vždy, když tento 

sport zaznamená další úspěch. 
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Název: Čeští fanoušci na olympiádě 

Datum odvysílání: 22. 2. 2018 

 

Příspěvek vůbec není věnován sportovním výsledkům. Reportáž tvoří rozhovory 

s českými fanoušky, kteří fandí v dějišti olympijských her. Kladen je důraz na finanční 

náročnost takové cesty. Ester se zmiňuje v souvislosti se závodem v paralelním slalomu, 

který si v Pchjongčchangu nenechá žádný český fanoušek ujít.  

Příspěvek nebyl věnován sportovním výsledkům. Ester je prezentována jako největší 

lákadlo pro české fanoušky v dějišti her. Pro tuto zprávu byla důležitá návaznost na 

olympijské téma, smysluplnost, která ji zasazovala do kulturního prostředí českých 

občanů. Reportáž dále přibližovala divákovi finanční náročnost cesty do Korejské 

republiky. 

Název: Ledecká završila olympijský zázrak druhým zlatem 

Datum odvysílání: 24. 2. 2018 

 

Moderátorská dvojice ve studiu uvádí, že Ester Ledecká získala druhou zlatou 

medaili. Reportáž začíná záznamem finálového závodu. Následuje vyjádření Ledecké, 

která hodnotila svou jízdu jako povedenou. Zazní i pochvala od trenéra Justina Reitera. 

Ester děkuje do kamery svému dědovi. Záběry nabízejí průběh medailového ceremoniálu. 

Ester uzavírá tuto reportáž slovy o tom, jak se těší na spánek. Tato pasáž je následně 

součástí vysílání Sportovních novin z téhož dne. Následuje reportáž ze Špindlerova 

Mlýna, prostor dostává místní vlekař, majitelka tamního penzionu a bývalý trenér Ester 

Ledecké. Všichni projevují radost. Reportáž dává prostor bývalým snowboardovým 

reprezentantům a Evě Samkové, všichni opět vyjadřují obdiv. Poslední část tohoto 

příspěvku je věnována sponzoringu Ester Ledecké. Promlouvá například zástupce její 

marketingové agentury. Reportáž se zabývá tím, kolik si tato sportovkyně vydělá, kolik 

dostane za svá vítězství od Českého olympijského výboru a jaké má možnosti výdělku 

v rámci sponzorských smluv. Závěr ukazuje sociální sítě, na kterých je Ester Ledecká 

hlavním tématem.  

Příspěvek se zabývá sportovním výsledkem jen v úvodu, poté prakticky už vůbec ne. 

Celá zpráva se zaměřuje na Ester jako elitní osobnost. Důraz je kladen na emoce a opět 

na rodinu, okolí a soukromí Ester Ledecké. Součástí příspěvku jsou však i vyjádření lidí, 

kteří nemají s Ledeckou nic společného jako například vlekař ve skiareálu Špindlerův 

Mlýn: 
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„No, pamatuji ji, jako 10letou holku. Jsem tady skoro 20 let. Jezdila tady nevídaným 

způsobem. Tohle, co, co se dneska stalo, tak samotný, jsem z toho úplně hotovej. Ještě 

jsem na ni vsadil, to musím říct taky, jako jo, udělala mně fakt velkou radost.“ 

Pavel ŠARKÉZI, vlekař 72 

Mimo obsluhy vleku se do kamery vyjadřovala například i majitelka nejmenovaného 

penzionu ve Špindlerově Mlýně. Informací ze soukromí Ledecké je například pasáž 

zabývající se jejím platovým ohodnocením jak od Českého olympijského výboru, tak od 

současných nebo budoucích sponzorů. Finanční ohodnocení Ledecké je komentováno 

následujícím způsobem: 

 „Za dvě zlaté medaile z olympiády dostane Ledecká od Českého olympijského výboru 

3,5 milionu korun. To bude ale zřejmě jen ta menší část z peněz, které se k ní teď pohrnou. 

A pravděpodobně se dostane na úroveň nejlépe placených sportovců v Česku, za něž jsou 

momentálně považováni fotbalový brankář Petr Čech nebo hokejista Jakub Voráček.“ 

Dominika JANOCHOVÁ, redaktorka 73 

„Jestli vydělala na těch sponzorských smlouvách zhruba 10 milionů ročně, já bych 

řekl, že nyní to může dramaticky narůst třeba na pětinásobek.“ 

Lukáš KOVANDA, ekonom 74 

Zpráva o tom, jak dopadne důležitý závod Ester Ledecké, byla očekávána, takže 

editorské zařazení do vysílání lze vnímat jako pochopitelné, avšak doplnění příspěvku o 

rozhovory s neznámými lidmi dělá z reportáže obsahově nesourodý příspěvek, ve kterém 

Ledecká vystupuje minimálně. 

Název: Magazín střepiny dnes po seriálu Dáma a Král 

Datum odvysílání: 25. 2. 2018 

 

Opět pozvánka na sledování pořadu, ve kterém bude hlavní reportáž na téma Ester 

Ledecké. Moderátorka láká diváky na zajímavé informace, které publikum zaručeně ještě 

nezná. Příspěvek se vůbec nezaměřuje na sportovní výsledky. 

Název: Už v úterý večer se můžete podívat na speciál televize Nova 

Datum odvysílání: 25. 2. 2018 

 

                                                 
72 Televizní noviny; 24. 2. 2018, Archiv TV Nova 
73 Televizní noviny; 24. 2. 2018, Archiv TV Nova 
74 Televizní noviny; 24. 2. 2018, Archiv TV Nova 



59 

 

Příspěvek z televizního studia, kde moderátor Petr Suchoň láká na speciální 

vysílání s exkluzivním hostem – Ester Ledeckou. Ta se nakonec nedostavila, odpočívala 

a připravovala se na závody. TV Nova místo toho vysílala reportáž, ve které Ester mimo 

jiné zpívá po vzoru svého otce Janka Ledeckého. Tím se Ester Ledecká prezentuje jako 

zpěvačka, dcera slavného zpěváka. Příspěvek se nezaměřoval na sportovní výsledky. 

Název: Skončila olympiáda v jihokorejském Pchjongčchangu 

Datum odvysílání: 25. 2. 2018 

 

Úvodem se divák dozvídá, jaký medailový zisk zajistili zemi čeští sportovci. 

Reportáž přináší záběry závěrečného ceremoniálu, popisuje jeho části a tvorbu. Druhá 

část příspěvku se věnuje sporu KLDR a USA, a to s odkazem na uvalené sankce. Ester 

Ledecká je zmíněna pouze v úvodním výčtu získaných medailí. 

Příspěvek není věnován sportovním výkonům. Tato reportáž se výrazně odlišuje 

svým obsahem od zbytku analyzovaných v pořadu Televizní noviny. V souvislosti 

se ZOH v Pchjongčchangu se nesoustřeďuje pouze na české sportovce v čele s Ester 

Ledeckou, o které se v příspěvku mluví jako o dvojnásobné olympijské šampionce. 

Příspěvek zahrnuje do svého obsahu politickou situaci Korejského poloostrova. Důraz je 

v této zprávě kladen na jednoznačnost a reference k elitním národům – zdůrazňovaný je 

konflikt mez KLDR a Spojenými státy, které v době konání her uplatňovaly vůči KLDR 

takzvaný sankční program. Ten byl zaveden z důvodu neochoty ze strany KLDR zastavit 

program na výrobu jaderných zbraní. Konflikt v takovém měřítku byl sledován po celém 

světě. Dalším faktorem této zprávy je návaznost, jelikož zakončovací ceremoniál her 

pomyslně uzavírá i nastolené mediální téma Zimních olympijských her 

v Pchjongčchangu 2018. 

Název: Návrat českých olympioniků z Pchjongčchangu 

Datum odvysílání: 26. 2. 2018 

 

Příspěvek o návratu a slavnostním přivítání olympioniků. Záběry přistávajícího 

letadla, zdůrazněno je to, že Ester Ledecká vystupovala jako první. Promlouvá Jiří Kejval, 

předseda Českého olympijského výboru. Následující záběry se přesouvají na 

Staroměstské náměstí, kde lidé podle slov redaktora čekali na Martinu Sáblíkovou, ale 

hlavně na Ester Ledeckou. Redaktor popisoval emoce Ester, která stála na pódiu před 

plným náměstím. Záběry ukazují fanoušky skandující jméno Ester. Přímý vstup ze 

Staroměstského náměstí uváděl moderátor Petr Suchoň, který vedl rozhovor s Petrem 
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Hercíkem, sportovním manažerem Ester Ledecké. Opět byla tématem marketingová 

propagace a sponzoring Ester Ledecké. Druhou polovinu příspěvku tvořila reportáž 

z Vrchlabí, kde čekalo slavnostní přivítání na další olympioniky.  

Příspěvek se nezabývá sportovními výkony. Stejně jako se Česká televize věnovala 

příletu olympioniků, i TV Nova vysílala reportáž na toto téma. Struktura reportáží byla 

velmi podobná, zaměřovala se na všechny české sportovce, v popředí byla ale vždy Ester 

Ledecká, a to pokaždé v pozici vedoucí sportovkyně českého reprezentačního týmu. Je 

tedy stále zřetelná preference k elitní osobě. TV Nova se ve své hlavní zpravodajské relaci 

již podruhé zaměřila na výdělky Ledecké a na její marketingové aktivity. Otázka 

finančního zisku a sponzoringu rámcovala Ester do jedné z nejvýdělečnějších českých 

sportovních tváří: 

„Ester má díky těm svým dvěma úspěchům na olympijských hrách ve dvou různých 

sportovních disciplínách nakročeno naprosto výborně a může následovat kroky Petra 

Čecha, Jaromíra Jágra a budeme dělat všechno proto, aby se Ester stala globálně 

rozpoznatelným sportovcem a obdivovaným.“ 

Petr HERCÍK, sportovní manažer 75 

 Reportáž tedy řadila Ester ledeckou mezi dlouhodobě nejvýdělečnější české 

sportovce, a to jen na základě její dvojnásobné olympijské výhry. 

Název: Ester Ledecká si pojistila malý křišťálový glóbus 

Datum odvysílání: 3. 3. 2018 

 

Reportáž tvoří záznam závodní jízdy, do něhož mluví telefonicky Ester Ledecká 

a hodnotí svůj výkon. Také reflektuje velkou popularitu, která jí není příliš příjemná. 

V tomto závodě si vyjela Ester 2. místo a zajistila si malý křišťálový glóbus. 

Příspěvek se věnuje výkonům Ester Ledecké, ale také tématům jako vzrůstající 

popularita a atraktivita snowboardu. Udržuje nastolené téma Ledecké, i když olympijské 

hry již skončily. Ve zprávě je tedy jasná návaznost na populární téma Ester z období 

zimních her. 

                                                 
75 Televizní noviny; 26. 2. 2018, Archiv TV Nova 
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3.5 Interpretace výsledků kvalitativní analýzy 

Průzkum očekával, že jméno Ester Ledecké bude nejvíce skloňováno ve dnech, kdy 

se jí podařilo získat nejcennější olympijské kovy, tedy 17. a 24. února. Tituly, které jí 

byly v analyzovaném období nejvíce přisuzovány, se v průběhu her velmi různily. Pro 

zdůraznění celkového zobrazování Ester Ledecké v analyzovaných příspěvcích je vhodné 

rozdělit sledované období do tří fází: před výhrou první zlaté medaile – v mezidobí – po 

výhře druhé zlaté medaile. Tento nástroj pomůže lépe vyobrazit, na co a kdy se média 

zaměřovala.  

Branky, body, vteřiny se o Ledecké poprvé zmiňují těsně před začátkem 

olympijských her, a to v souvislosti s její šancí na medaili z paralelního obřího slalomu 

na snowboardu. Byla tedy zmiňována jako jedna z aspirantek na cenný kov. V pořadu je 

ale také vykreslována jako sportovkyně, která se odmítá setkávat s novináři a vyžaduje 

speciální přístup odlišný od ostatních českých reprezentantů. Do takového postavení je 

v krátkém období (8 dní) stavěna hned ve dvou reportážích. Po překvapivé výhře je 

jednoznačné zobrazována jako olympijská vítězka a fantastická lyžařka, která dokáže 

konkurovat světové lyžařské špičce. Opět se o ní mluví jako o naději na zlatou medaili, 

tím je zdůrazňovaná možnost historického sportovního úspěchu, ke kterému měla 

Ledecká nakročeno. Poté, co se jí podařilo získat druhou medaili, byla samozřejmě 

zasazena do rámce dvojnásobné olympijské vítězky, tedy ženy, která dvěma zlatými 

medailemi ze dvou odlišných sportovních disciplín v jednom ročníku her přepsala 

světovou sportovní historii a zanechala v ní nesmazatelnou stopu. V kontrastu s ostatními 

českými olympioniky je od této doby Ledecká vždy hlavním objektem zájmu, je zasazena 

do vedoucí pozice celého reprezentačního týmu a nechává za sebou takové sportovní 

hvězdy, jako je třeba Martina Sáblíková. Znatelná je odchylka od sportovních výkonů, 

vyzdvihovány jsou například sportovní kořeny v rodině Ledecké, dále její vzhled nebo 

volnočasové aktivity. Po ukončení Zimních olympijských her v Pchjongčchangu 2018 se 

pořad Branky, body, vteřiny věnuje Ester Ledecké i jako vítězce Světového poháru 

v paralelním slalomu. V souvislosti s tímto závodem zakončujícím sezónu však byla 

Ester stavěna opět do role závodnice – celebrity, která vyžaduje specifické potřeby: 

konkrétně dopravu soukromým letadlem do dějiště závodu. 

Sportovní noviny věnovaly Ledecké před první výhrou zlaté medaile pouze jednu 

reportáž, a to na téma její lyžařské premiéry na Zimních olympijských hrách 

v Pchjongčchangu. Druhá reportáž již informovala o její šokující výhře Super-G. Ester 
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začíná být prezentována jako olympijská vítězka a to stejně legendární, jako hokejové 

Nagano. Je zdůrazňována jako dcera slavného otce – zpěváka. Sportovní noviny se na 

rámcování Ester Ledecké jako dcery českého umělce výrazně soustředilo, na rozdíl od 

Branek, bodů, vteřin, ve kterých se o Jankovi Ledeckém mluvilo jen jako o otci úspěšné 

sportovkyně. V případě Sportovních novin toto rámcování potvrzuje vyjádření editora 

pořadu Petra Plintoviče, ve kterém říká, že pro Sportovní noviny byl jeden z důležitých 

faktorů výběru zprávy do vysílání rodiná vazba mezi Ester Ledeckou a jejím otcem 

Jankem Ledeckým.76 Naopak editor pořadu Branky, body, vteřiny David Lukšů 

v rozhovoru sdělil, že rodiná vazba pro výběr zprávy do vysílání nebyla z žádného 

hlediska významná.77  

Nápadný důraz je kladen na částky, které si Ester Ledecká vydělá a je řazena mezi 

výdělečně nejúspěšnější české sportovce. Po prvním medailovém úspěchu je 

prezentována naděje Ester Ledecké na medaili druhou, snowboardovou. Její závod byl 

zmíněn i jako největší lákadlo pro české fanoušky v dějišti her – nový český fenomén 

musel každý vidět. Po zisku druhé zlaté medaile je Ester Ledecká prezentována jako 

světová sportovní super hvězda, ostatně jako ve všech jiných analyzovaných pořadech. 

Stejně tak je zobrazována jako vedoucí sportovkyně celého českého reprezentačního 

týmu. Takové postavení ji taktéž přistanulo ve všech dalších zkoumaných pořadech. 

Důraz na výdělky a finanční ohodnocení Ledecké byl v reportážích kladen i po skončení 

olympijských her.  

Pořad Události se Ledecké před historickou výhrou lyžařského zlata nevěnoval. 

Před začátkem olympijských her vysílal reportáž o odletu skupiny českých olympijských 

reprezentantů, které byla Ledecká součástí. Po výhře závodu Super-G byla v Událostech 

vyobrazena jako dcera slavného zpěváka a vnučka bývalého československého 

hokejového reprezentanta. Po zisku druhého zlata byla Ledecká nejúspěšnější českou 

reprezentantkou a vedoucí osobností celého českého týmu. Srovnávána byla i s předními 

světovými lyžařskými hvězdami. Pojménována byla například sportovní obojživelnicí. 

Události se důrazněji věnovaly Ester jako lyžařce, jelikož do svého vysílání zařadily i 

reportáž, která přinášela podrobnosti o lyžařských začátcích Ledecké přímo ze 

                                                 
76 Polostrukturovaný rozhovor s editorem pořadu Sportovní noviny Petrem Plintovičem – emailová komunikace ze dne 

17. 4. 2019 [online]. 
77 Polostrukturovaný rozhovor s editorem pořadu Branky, body, vteřiny Davidem Lukšů – emailová komunikace ze 

dne 16. 4. 2019 [online]. 
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Špindlerova Mlýna, kde Ester začínala. V poslední reportáži je Ledecká předkládána jako 

sportovní vzor po děti a mládež.  

Poslední z analyzovaných relací, Televizní noviny, se nejvíce ze všech pořadů 

zaměřovaly na rodinu a zázemí Ester Ledecké. Již před ziskem první medaile byla 

divákům předkládána jako dcera slavného zpěváka. Po fantastickém získání lyžařského 

zlata byl Janek Ledecký zařazován do příspěvků a reportáží o Ledecké pravidelně, stejně 

tak často se objevovaly informace o finančních výdělcích a odměnách Ester Ledecké. 

Zprávy po šokujícím vítězství obsahovaly též přirovnání k zlatému úspěchu hokejistů 

v Naganu. Před druhým medailovým závodem byla Ester zobrazována jako adeptka na 

zlatou příčku. Po zisku druhé medaile je samozřejmé postavení světově známé 

sportovkyně přepisující olympijskou historii. Jako v ostatních analyzovaných příspěvcích 

byla i v Televizních novinách dosazena do čela české olympijské reprezentace. Příspěvky 

se nadále obsahově nezabývaly sportovní stránkou, ale předkládaly Ester Ledeckou 

například jako dceru s pěveckým talentem po svém otci, nebo se nadále – již po 

několikáté – zaměřovaly na finanční profit plynoucí z olympijského úspěchu. 

3.6 Kvantitativní rozbor analyzovaných příspěvků a interpretace 

výsledků 

Pro kvantitativní obsahovou analýzu jednotlivých reportáží byla vytvořena kódovací 

kniha.78 Tu tvoří vybraná témata, která představují analyzované jednotky. Zkoumané 

hodnoty byly zaznaménány pomocí přidělených číselných hodnot. Témata, které 

kódovací kniha obsahuje, byla zvolena na základě obsahové struktury vybraných 

analyzovaných příspěvků na téma Ester Ledecké. Zkoumané jednotky tvořící kódovací 

knihu jsou: 

a.) Ester Ledecká jako hlavní téma příspěvku 

b.) Důraz na emoce 

c.) Důraz na sportovní výsledky 

d.) Důraz na rodinu, dětství a zázemí 

e.) Konkrétní sportovní zaměření 

f.) Téma olympijských her 

                                                 
78 Kódovací kniha je součástí práce jako příloha č. 3 
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Vybraná témata byla frekventovanými ukazateli a jednotlivé reportáže se vždy 

zaměřovali na alespoň jedno téma z výše uvedených. Podle přidělených číselných hodnot 

bylo analýze podrobeno každé z určených témat. Po procesu kódování výsledné hodnoty 

přehledně zobrazily obsahové zaměření každého jednotlivého příspěvku. 

Celková stopáž všech příspěvků tematicky věnovaných Ester Ledecké v daném 

období tvoří časový úsek 1 hod. 35 min. 13 s. Největší prostor z vysílacího času byl 

Ledecké věnován v Televizních novinách, ze sportovně zpravodajských relací pak 

v pořadu Branky, body, vteřiny. Vezmeme-li v úvahu, že Branky, body, vteřiny mají 

dvojnásobně větší stopáž než Sportovní noviny, je i v tom případě znatelné, že sportovní 

zpravodajská relace České televize poskytla ve svém vysílání tématu Ester Ledecké více 

času než Sportovní noviny TV Nova. Je tedy zřejmé, že TV Nova zařazovala značnou 

část informací o Ester Ledecké, ať již sportovních, nebo jinak tematicky laděných, do 

svého hlavního zpravodajského pořadu Televizní noviny. 

graf č. 1: Celkový počet příspěvků o Ester Ledecké 
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graf č. 2: Celková stopáž příspěvků o Ester Ledecké 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z grafu je nicméně znatelné, že po sečtení časových hodnot jednotlivých televizí 

je Česká televize tím médiem, které ve svém vysílání dávalo tématu větší prostor. Pořady 

České televize Branky, body, vteřiny a Události mu věnovaly v součtu 1 hod. 3 min. 12 s 

v rámci vymezeného období. Součet časových údajů za TV Nova pak činí 41 min. 17 s.  

 V případě průměrné délky jednotlivých příspěvků na téma Ester Ledecké získal 

prvenství pořad Televizní noviny. Na druhém místě jsou Události, po nichž následují 

s rozdílem 14 s. Branky, body, vteřiny. Až na poslední příčce se umístily Sportovní 

noviny. Je zřejmé, že hlavní zpravodajské relace si mohou dovolit zařadit do svého 

vysílání delší příspěvky a reportáže, neboť celková stopáž těchto pořadů je 

mnohonásobně větší než u jejich sportovně zpravodajských následovníků. Stopáž pořadu 

Události tvoří průměrně 48 minut, pořadu Televizní noviny pak 27 minut. Je tedy patrné, 

že hlavní zpravodajská relace TV Nova poskytovala tématu „Ledecká“ významně větší 

podíl svého vysílacího času než Události.  
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graf č. 3: Průměrná stopáž příspěvku o Ester Ledecké 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalším ukazatelem, na který byl výzkum zaměřen, byla Ester Ledecká jako hlavní 

téma reportáže. Pomocí kódovací knihy bylo zkoumáno, v jakých příspěvcích ve 

sledovaném časovém období byla sportovkyně stavěna do hlavní role a kdy se jí věnovaly 

jen okrajově. Pořad Branky, body, vteřiny se Ester Ledeckou v hlavní roli zabýval ve 

čtrnácti z celkového počtu devatenácti reportáží. Sportovní noviny ji postavily ve svých 

příspěvcích téměř vždy do hlavní pozice, a to v devíti z deseti případů. Zpravodajský 

pořad Události Ledeckou umístil na přední pozici ve dvou třetinách svých příspěvků 

věnovaných jejímu tématu, tudíž v šesti z devíti reportáží. V příspěvcích Televizních 

novin byla v hlavní roli desetkrát ze čtrnácti případů.  

Další z obsahových prvků zkoumaných pomocí kódovací knihy byl tematický rozsah 

věnovaný emocím a pocitům. Očekávalo se, že emočně laděné reportáže budou součástí 

vysílání, jelikož emoce ke sportu neodmyslitelně patří. V rámci výzkumu se mělo ukázat, 

zda je emotivním vyjádřením poskytováno více prostoru než sportovním výsledkům. 

Skutečnost, že byl příspěvek emočně laděn, však nevylučuje jeho současné zaměření na 

sportovní výsledky. Je zřejmé, že v reportážích ze dnů, kdy Ledecká vyhrála zlaté 

medaile, převládají příspěvky plné emocí vyvolaných nevídaným sportovním úspěchem. 

Tyto dva ukazatele se tedy v analýze vzájemně nevylučují. Branky, body, vteřiny daly 

prostor emočním příspěvkům téměř v polovině svých reportáží, v devíti z devatenácti. Ve 

většině se zaměřovaly bezprostředně na pocity Ester Ledecké, a to právě v avizovaných 
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vítězných dnech. Okrajově cílily na dojmy jejího realizačního týmu, jedna z reportáží 

ukazovala z hlediska emočních dojmů trenérský tým Ledecké, který vypráví o své náhle 

nabyté popularitě. Ve Sportovních novinách emoční příspěvky mírně převládaly, 

konkrétně to bylo šest reportáží z deseti. Zbylé čtyři informovaly o chystaných závodech 

(buď na olympijských hrách, nebo na Světovém poháru) a jeden z nich o odložení závodu 

paralelního slalomu z důvodu špatného počasí. Pět příspěvků z celkových devíti 

obsahovalo emoční sdělení v Událostech, nejvíce se však na emoční tematiku zaměřily 

Televizní noviny – Pouze ve čtyřech příspěvcích z deseti se emotivnímu zabarvení 

reportáže vyhnuly. 

Dalším z pozorovaných obsahových témat je důraz jednotlivých zpráv na sportovní 

výsledky. Je zřejmé, že sportovní téma ve spojení s Ester Ledeckou bude v reportážích 

na místě, ne vždy se ale informace týkají výsledků a skutečností spojených s jejím 

výkonem. Jako příspěvky se sportovní tematikou byly ve výzkumu hodnoceny i zprávy 

reportující o tréninku Ledecké nebo organizační informace k závodům. Pořad Branky, 

body, vteřiny kladl důraz na sportovní výsledky u jedenácti příspěvků, u osmi se však od 

tématu odchyloval. Ve třech reportážích, kde sportovní výsledky nehrály hlavní roli, 

nebyla v centru zájmu ani Ester Ledecká. Takové příspěvky byly věnovány například 

celému olympijskému týmu nebo jiným olympionikům. V pořadu Sportovní noviny je 

šest z deseti analyzovaných příspěvků zaměřeno na sportovní výkony a výsledky. Čtyři 

zbylé se věnují konci Zimních olympijských her v Pchjongčchangu 2018, návratu 

olympioniků i Ledecké. Poslední ze čtyř reportáží, jež se odklonila od tématu, je zpráva 

o konci kariéry americké lyžařky Lindsey Vonn. Ta mluví o Ledecké jako o konkurenci 

světové lyžařské špičky. Události se zabývaly sportovními výsledky pouze v jedné třetině 

příspěvků o Ledecké. Témata, která dostávala větší prostor ve vysílání zaměřena na celý 

olympijský tým. Reportáže ukazovaly vzájemnou podporu všech českých sportovců nebo 

zobrazovaly například dětství a sportovní začátky jednotlivých medailistů. Televizní 

noviny se téměř dvakrát více zabývaly jinými tématy než sportovními výkony. Nejvíce 

rozličných témat uváděly opakované fantastické zprávy o výhrách Ledecké. Výrazně se 

pak věnovaly zakončení olympijských her a návratům sportovců. 

Ester není jediným známým členem rodiny Ledeckých. Její otec Janek Ledecký je 

v České republice populární zpěvák. Dědeček Jan Klapáč je bývalý hokejový 

reprezentant Československa, který v tomto sportu získal v roce 1972 titul mistra světa. 

Když se Ledecké podařilo vyhrát první zlatou olympijskou medaili, média se začala 
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zajímat o to, kde a v jakém prostředí začínala s tréninky, ale také v jakém prostředí 

vyrůstala. Rodinná vazba především se zpěvákem Jankem Ledeckým byla zejména pro 

TV Nova tématem, které se v reportážích objevovalo často – ve sportovních novinách ve 

čtyřech příspěvcích z desíti, v Televizní novinách v devíti případech ze čtrnácti. 

Branky, body, vteřiny věnovaly vysílací prostor zázemí Ledecké v méně než třetině 

analyzovaných příspěvků, celkem v šesti. Konkrétně šlo o otce Ledecké Janka 

Ledeckého, jejího dědečka Jana Klapáče a trenérský tým české šampionky – Justina 

Reitera a bratry Bankovy. Reportáže neobsahovaly žádné detailní informace 

z bezprostředního soukromí. Rodinní příslušníci jsou zde spojováni s Ester Ledeckou, 

například Janek Ledecký není v tomto pořadu stigmatizován jako slavný zpěvák, ale 

pouze jako otec závodnice. 

Sportovní noviny zařazují téma rodiny a zázemí do více jak poloviny svých 

příspěvků. Nejvíce se soustředí na rozhovory s nejbližšími osobami kolem Ester Ledecké, 

kterými jsou v dějišti olympijských her její otec a trenérské trio. Sama Ledecká 

neposkytuje tolik rozhovorů, s novináři mluví pouze po závodech.  

Pořad Události ze svých devíti příspěvků věnovaly rodině Ledecké čtyři. Dva z nich 

reflektují oba medailové dny, přenáší přímé emoce a také rekapitulují sportovní a kulturní 

úspěchy ostatních členů rodiny. Další příspěvek uvádí přivítání Ester Ledecké na 

Staroměstském náměstí, kde sama vypráví o svém zážitku z dětství a o dědečkovi. Čtvrtá 

reportáž se celá zaměřuje na skiareál Špindlerův Mlýn, kde sportovkyně začínala svou 

lyžařskou kariéru. V tomto příspěvku sama vůbec nevystupuje. Reportáž je odlišná od 

doposud vysílaných v pořadu Události na téma Ester Ledecká. Výrazně víc informací 

o zázemí a rodině Ledecké přináší Televizní noviny. Janek Ledecký je se svojí dcerou 

provázán hned v první reportáži, kde je vymezen individuální prostor jeho profesionálním 

aktivitám na Korejském poloostrově. Další příspěvek obsahuje podrobnosti o lyžařských 

začátcích Ester Ledecké a opět vyjádření jejího otce. Reportáže doprovází melodický 

podkres a archivní záběry sportovkyně. Tento model se často opakuje, nové záběry se 

v pořadu ukazují zřídka. Dokonce i repliky jejího otce jsou zařazeny do vysílání 

opakovaně. Místo samotné olympioničky se k jejímu vítězství vyjadřují lidé, kteří s ní 

mají pramálo společného, například vlekař skiareálu Špindlerův Mlýn. Pořad jako jediný 

z analyzovaných přikládá obsahový význam sponzorským částkám a darům, které si 

Ledecká svými výhrami získala.  
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Závěr 
Ve své práci jsem analyzovala mediální obraz Ester Ledecké optikou hlavních 

sportovně zpravodajských a zpravodajských relací České televize a TV Nova. Práce měla 

ukázat, jakým způsobem se sportovní zpravodajství zabývalo Ester Ledeckou ve 

stanoveném období, ve kterém se jí podařilo vyhrát dvě zlaté medaile z dvou odlišných 

disciplín na Zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018. 

Kvantitativní analýza ukázala, že více prostoru ze sportovně zpravodajských pořadů 

byl tématu Ester Ledecké věnován v relaci Branky, body, vteřiny, než ve Sportovních 

novinách.  V případě analyzování i čistě zpravodajských relací, jsou pořadem s největší 

pozorností obrácenou na Ester Ledeckou Televizní noviny. 

Pro analýzu byla vytvořena kódovací kniha, která zkoumala veškeré příspěvky 

z pořadů Branky, body, vteřiny; Sportovní noviny, Události a televizní noviny, které se 

týkaly tématu Ester Ledecké. Ve zkoumání příspěvků byla kódovací kniha zaměřena na 

několik obsahových témat, a to konkrétně: Ledecká jako hlavní téma celé reportáže, 

výskyt sportovní tématiky, důraz na emoce, důraz na rodinu a zázemí Ester Ledecké, 

sportovní preferenci a tématiku olympijských her. Pomocí kódovací knihy bylo zjištěno, 

do jaké míry se věnovaly jednotlivé příspěvky sportovnímu tématu, zda dávaly prostor i 

tématům jiným, nebo jestli byla Ester Ledecká prezentována spíše jako lyžařka, nebo jako 

snowboardistka. Kódovací kniha ukazuje, že v případě komparace Branek, bodů, vteřin 

a Sportovních novin se pořad České televize více zaměřoval na sportovní tématiku, než 

Sportovní noviny. Ty se naopak více zaměřovaly na rodinu  a zázemí Ledecké. Důraz na 

zobrazení emocí a pocitů byl v obou pořadech srovnatelný. Pořady Televizní noviny a 

Události se taktéž věnovali emočním prožitkům srovnatelným podílem, avšak u dalších 

zkoumaných hodnot se čísla odlišují. Televizní noviny kladly zdaleka největší důraz na 

rodinu a zázemí Ester Ledecké, naopak Události se tématem rodiny zabývaly v méně jak 

polovině analyzovaných příspěvků. Je tedy evidentní, že Pořady TV Nova kladou ve 

svých pořadech větší důraz na jiné, než sportovní témata.  

Z kódovací knihy je zřejmé, že žádný z analyzovaných pořadů neupřednostňoval 

Ester Ledeckou jako lyžařku či snowboardistku. Pro oba sporty byl ve spojistosti 

s Ledeckou věnován téměř stejný prostor: Sportovní noviny a Události věnovaly 

každému sportu přesně polovinu příspěvků. Branky, body, vteřiny se jen o jeden 

příspěvek více zaměřovaly na snowboard, celkem v osmi případech. Sedm příspěvků bylo 

orientováno na spojení Ledecké s lyžařskou disciplínou a dva příspěvky referovaly o 
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obou disciplínách shodně. Jen jedna reportáž nebyla věnována žádnému sportovnímu 

zaměření. Televizní noviny preferovaly ve svém vysílání zprávy se snowboardovým 

podkresem, avšak opět byl mezi lyžemi a snowboardem rozdíl jen jedné reportáže. Ve 

třech případech se pořad zaměřil na obojí, ve čtyřech příspěvcích pak sportovní 

specializaci úplně opomenul. Olympijská tématika v příspěvcích převládala, což bylo 

vzhledem k probíhajícím hrám v analyzovaném období očekávané.  

Kvalitativní analýza ukázala, že rámcování Ester Ledecké v jednotlivých relacích a 

příspěvcích je velmi odlišné. Pořad Branky, body, vteřiny se soustředil spíše na 

prezentování Ester Ledecké do sportovní šampionky, okolnostem nesouvisejícím se 

sportovními výsledky a výkony se věnoval v minimální formě. Pořad Sportovní noviny 

kladl na rodinu a zázemí daleko větší důraz. Tento pořad má také téměř o polovinu kratší 

stopáž, než Branky, body, vteřiny, ale i tak věnoval prostor i jiným než sportovním 

informacím s Ester Ledeckou spojeným. Rámcoval ji jako „druhé Nagano“, zaměřoval 

se na její výdělky a na rodiné příslušníky. Pořad Události se věnoval Ester Ledecké 

výjimečně, ve většíně případů se příspěvky tématicky zaměřovaly na více olympioniků, 

nebo na komplexnější témata, než jen osobu Ledecké. Odlišným způsobem, než 

v ostatních analyzovaných pořadech byla rámována do sportovního vzoru pro děti a 

mládež.  Poslední analyzovaný pořad, Televizní noviny, se nejvíce soustředil na dětství, 

rodinu a zázemí Ledecké. Stejně tak, jako v pořadu Sportovní noviny, obracel pozornost 

k finančním odměnám Ester a rámoval ji jako jednoho z nejvýdělečnějších českých 

sportovců. Rámec, který byl však Ester Ledecké právem přidělen v každém 

z analyzovaných pořadů, je sportovní hvězda světového formátu. Dívka, která přepsala 

historii olympijských her je status, který k Ester Ledecké neodmyslitelně patří. 

Tato práce by mohla být podnětem ke zhotovení výzkumu, která by zkoumal, 

v jakých případech a z jakých důvodů je v rámci hlavních zpravodajských relací České 

televize a TV Nova (jako zástupců televize veřejnoprávní a soukromé) poskytováno 

množství prostoru pro sportovní události a aktuality, když každá z uvedených televizních 

stanic má ve svém programu zařazené pravidelné vysílání zpravodajsko sportovní relace. 
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Summary 
This paper concerns the media portrayal of Ester Ledecka by the primetime sports 

and news programmes of the Czech TV and TV Nova, respectively. It analyzes the style 

of reporting on Ester Ledecka in a period during which she won two gold medals in two 

different events at the Pyeongchang 2018 Winter Olympics.  

By means of quantitative analysis, it was demonstrated that the programme Branky, 

body, vteřiny‘s (Goals, points, seconds; Czech TV) coverage on Ester Ledecka was more 

extensive than that of Sportovní noviny (Sports news, TV Nova). On the other hand, an 

analysis of the two channels‘ main news programmes indicated that Televizní noviny (TV 

News, TV Nova) is the programme having reported on Ester Ledecka the most. 

A codebook was established for the purpose of examining every single reportage 

concerning Ester Ledencka aired on Branky, body, vteřiny, Sportovní noviny, Události 

(Daily affairs, Czech TV), and Televizní noviny. The codebook was analytically focused 

on several topics, namely: i) Ester Ledecka as the protagonist of a reportage, ii) 

connection to sports, iii) appeal to emotions, iv) focus on Ester Ledecka’s family and 

background, v) sports preference, and vi) the theme of the Winter Olympics. By means 

of the codebook, the extent to which the reportages preoccupied themselves with the 

athlete’s sports side, covered other-than-sports topics, and presented Ester Ledecka more 

as a snowboarder, a skier, or both equally was examined.  

It is thus demonstrated that compared to Sportovní noviny, Branky, body, vteřiny 

focused on the sports aspect more than TV Nova. The latter, on the contrary, devoted 

more stoppage to covering the athlete’s family matters and background as a whole. The 

extent of emotional appeal was found to be similar between the programmes. Televizní 

noviny and Události also contained a similar amount of emotional appeal as the 

aforementioned two, yet differed in other indicators. It was further discovered that 

Televizní noviny at large focused on Ester Ledecka’s family matters and background, 

while only a half of Události’s reportages did so as well. It is, therefore, apparent that TV 

Nova’s programmes emphasize other-than-sports topics.  

The research shows that none of the sample programmes gave preference to either 

Ester Ledecka as a skier or a snowboarder. Both sports were presented in connection to 

Ms Ledecka to a similar extent. Both Sportovní noviny and Události allocated one half of 

the reportages to skiing and the other to snowboarding. Branky, body, vteřiny aired eight 
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snowboarding-related reportages; one more than the number of pieces concerning skiing. 

In addition, two reportages included both sporting events. A mere one piece was void of 

a sporting aspect. Likewise, Televizní noviny aired one piece regarding snowboarding 

more than the number of skiing reportages. Three contributions included both sports 

while four did not contain any sporting aspect at all. In all sample reportages, the theme 

of Winter Olympics prevailed; understandably so, given the analyzed period. 

Building on the previous research, a qualitative analysis established that the portrayal 

of Ester Ledecka varied greatly across the different programmes. Generally, Branky, 

body, vteřiny presented Ester Ledecka as a sports champion paying little to no attention 

to matters unrelated to the athlete’s performances. Quite on the contrary, Sportovní 

noviny reported on Ms Ledecka’s family affairs and background much more widely. 

Although having half former’s stoppage, Sportovní noviny included non-sports-related 

information in its reporting regardless. For instance, it dubbed Ms Ledecka’s performance 

“second Nagano,” reported on the athlete’s earnings as well as matters concerning her 

family members. The relay Události covered Ms Ledecka only exceptionally. Their 

reporting usually concerned Ms Ledecka alongside other Olympians or in a wider context 

of a more complex topic then just Ms Ledecka’s herself. In contrast to the other analyzed 

programmes, Události tended to present Ester Ledecka as a role model for the youth. 

Lastly, the programme Televizní noviny was the one most concerned with Ms Ledecka’s 

childhood, family, and background. Similarly to the style of Sportovní noviny, Televizní 

noviny also focused on Ms Ledecka’s income presenting her as one of the highest-paid 

athletes in the Czech Republic. Nevertheless, the image jointly ascribed to Ester Ledecka 

by each of the sample media was that of a world-class sporting star. “A girl who rewrote 

history” is a characteristic now inseparable from the status of Ester Ledecka.  

This thesis could be a stepping stone for further research of the cases and strategy of 

the respective sports sections (and their stoppage) of the primetime news relays of the 

Czech TV and TV Nova (as representatives of public and private media, respectively) 

since both channels regularly broadcast this type of a programme. 
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Příloha č. 1: Polostrukturovaný rozhovor s Davidem Lukšů, editorem 

pořadu Branky, body, vteřiny 

Otázka č. 1: Podle čeho je vybírán 3x headline v rámci úvodní znělky pořadu?  

- Priorita "české stopy" (úspěch českého sportovce, týmu, významný domácí ligový 

zápas, důležitá zpráva týkající se českého sportovce, sportu) 

- Významný sportovní výsledek celosvětově 

- obrazový materiál k dispozici 

- Pestrost (pokud možno by neměly být všechny tři headliny z jednoho sportu, ideál tři 

různé sporty) 

- pořadí v BBV - když je možnost - "rozprostřít" HDL do celé relace 

Otázka č. 2: Jakým klíčem jsou vybírány příspěvky do vysílání? Samozřejmě je 

očekávané, že se bude relace skládat z nejdůležitějších sportovních událostí 

uplynulých 24 hodin. Jaké jsou ale postupy pro samostatnou skladbu programu? 

Preferují se například vždy domácí ligy před zahraničními? 

Je to o kontextu konkrétní relace, ale obecně klademe důraz na tyto věci: 

- Priorita "české stopy" (úspěch českého sportovce, týmu, významný domácí ligový 

zápas/soutěž, důležitá zpráva týkající se českého sportovce, sportu) 

- Dostupnost materiálu - obrazových, reportážních -  Přednost mají události, u kterých ho 

lze získat (například o NHL z velké části rozhoduje nabídka agentur) 

- Exkluzivita - materiál od reportéra ČT - z vysílání ČT  

- Významný sportovní výsledek celosvětově 

Otázka č. 3: Do jaké míry zůstávají reportáže autorskou prací a kdy zasahuje editor 

(v jakém rozsahu)? 

To se různí, záleží na redaktorovi. U některých jsou to jen drobné nebo téměř žádné 

zásahy, u jiných musí editor ve snaze udržet standard relace zasahovat výrazněji. 

Nejčastěji jde o faktickou a jazykovou správnost, skladbu věty, schopnost rozlišit co je 

redundantní a co podstatné, soulad textu a obrazu - studia a reportáže, srozumitelnost, 

střih, jazykový mluvený projev, odstranit příznakovost... Momentálně je situace lepší než 

dřív, máme užší sestavu zkušených směnařů - novinářů, kteří mají vyrovnanější kvalitu 

než dřív.  
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Otázka č. 4: Jak moc byl pro editory důležitý příběh otce Ester Ledecké (zdali 

vůbec)?  

Vůbec. Background Ledecké je dostatečně znám. Pokud si pamatuji, v BBV jsme ho měli, 

ale jen jako člena jejího podpůrného týmu - otce, který reagoval na úspěch své dcery - 

nebo poskytoval informaci o jejím programu.   

Otázka č. 5: Jakým způsobem se řešilo v nejúspěšnější dny (první výhra, druhá 

výhra) rozdělení reportáží v rámci Událostí a BBV tak, aby se informace obsažené 

v jednotlivých relacích neopakovaly? 

Řešilo se to na pravidelných poradách Událostí s editorem Událostí a šéfredaktorem 

zpravodajství. Určitému opakování ale zabránit nešlo, což zase tolik nevadilo, protože 

Události a BBV mají trochu jiné divácké složení. 

Otázka č. 6: Zaznamenaly BBV významnější podíl sledovanosti v době výherních 

dnů (či více následných pozitivních ohlasů)? 

Nevím. Obecně řečeno pro BBV není sledovanost zásadním faktorem. Pokud vím, víc 

než obsah má na sledovanost relace vliv její kontext - co je za den - pracovní/volný, roční 

období, počasí, zda-li proti ní jde nějaký důležitý TV přenos, co vysílá ČT1 od 20:00 

nebo jiné programy, jakou sledovanost měly Události... 

Otázka č. 7: Dokážete říci, zdali převážila sportovní či osobní stránka zpráv v rámci 

BBV? 

Sportovní. 

Otázka č. 8: Lze nějakým způsobem vyjádřit celkový ohlas olympijských příspěvků 

věnovaných Ester Ledecké v rámci BBV? 

Ohlas koho? Myslím, že se úspěch Ester Ledecké nijak zvlášť neodlišoval od jiných 

velkých minulých úspěchů českého sportu. 

 

Příloha č. 2: Polostrukturovaný rozhovor s Petrem Plintovičem, 

editorem pořadu Sportovní noviny 

Otázka č. 1: Jakým klíčem jsou vybírány příspěvky do vysílání? Samozřejmě je 

očekávané, že se bude relace skládat z nejdůležitějších sportovních událostí 
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uplynulých 24 hodin. Jaké jsou ale postupy pro samostatnou skladbu programu? 

Preferují se například domácí ligy před zahraničními? Mají některé sporty přednost 

před ostatními? 

Už během dopoledních hodin se složí tzv. bodový scénář, tzn. Vyberou se témata, kterým 

se budeme večer ve Sportovních novinách věnovat. Většinou jde o sportovní zápasy nebo 

tiskové konference sportovců nebo sportovních klubů. Zápasy a tiskové konference jsou 

samozřejmě plánované s časovým předstihem, takže  jsme na ně připraveni. Během dne 

ale může nastat nějaká neplánovaná sportovní událost, v tomto případě se pak bodový 

scénář může během dne měnit. V TV Nova preferujeme u nás nejsledovanější a 

nejpopulárnější sporty, jde tedy o fotbal a hokej. Samozřejmě domácí soutěže 

preferujeme před ostatními a dále dostávají přednost v našem vysílání sporty, které v 

přímých přenosech vysíláme na Nova sport, kromě hokeje a fotbalu jde třeba o basketbal, 

motorismus, v poslední době hodně populární šipky atd. 

Otázka č. 2: Do jaké míry zůstávají reportáže autorskou prací a kdy zasahuje editor 

(v jakém rozsahu)? 

Editor zasahuje do každé reportáže a to jak textově, tak obrazově. Tzn. Nejprve editor 

kontroluje text a pak hotovou, sestříhanou reportáž. 

Otázka č. 3: Jak moc byl pro editory důležitý příběh otce Ester Ledecké (zdali 

vůbec)? 

Otec Ester Janek Ledecký je samozřejmě známým zpěvákem a skladatelem, navíc svou 

dceru od malička podporuje, doprovází ji na závodech, tudíž i tomuto příběhu, tedy 

symbióze táta-dcera jsme se v našem vysílání věnovali. 

Otázka č. 4: Jakým způsobem se řešilo v nejúspěšnější dny (první výhra, druhá 

výhra) rozdělení reportáží v rámci Televizních novin a Sportovních novin tak, aby 

se informace obsažené v jednotlivých relacích neopakovaly? 

Zlatá medaile z OH je výjimečnou událostí a tudíž musí dostat prostor nejen ve 

Sportovních novinách, ale také v Televizních novinách novinách, tedy i informace se v 

obou relacích opakují, ale prací editora je, aby se informace nedablovaly ve velké míře, 

lze totiž předpokládat, že část diváků sleduje Televizní i Sportovní noviny. 
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Otázka č. 5: Zaznamenaly Sportovní noviny významnější podíl sledovanosti v době 

výherních dnů (či více následných pozitivních ohlasů), než v "obyčejné" olympijské 

dny? 

Bohužel neumím odpovědět. 

Otázka č. 6: Dokážete říci, zdali převážila sportovní či osobní stránka zpráv v rámci 

Sportovních novin? 

Tady si myslím, že určitě převažovala sportovní stránka, přece jenom snowboardistka 

vyhrála zlato v alpském lyžování a sportovní úspěch zaznamenala nejsledovanější média 

po celém světě. 

Otázka č. 7: Lze nějakým způsobem vyjádřit celkový ohlas olympijských příspěvků 

věnovaných Ester Ledecké v rámci Sportovních novin? 

Zpětnou vazbu, ohlasy nemám. 

 

Příloha č. 3: Kódovací kniha 

Kódování pořadu Branky, body, vteřiny 
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Kódování pořadu Sportovní noviny 

 

Kódování pořadu Události 

 

Kódování pořadu Sportovní noviny 
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Určení číselných hodnot pro kódování 

 

 

Příloha č. 4: Přehled analyzovaných příspěvků a reportáží ve vybraných 

pořadech 

Pořad Branky, body, vteřiny 
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Pořad Sportovní noviny 

 

Pořad Události 

 

Pořad Televizní noviny 

 


