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Anotace 

 Diplomová práce se zabývá komparací mediálního pokrytí fotbalu, volejbalu a florbalu 

na veřejnoprávní sportovní televizní stanici ČT sport a v tištěném Deníku Sport. První kapitola 

nahlíží na sport jakožto na sociálně-kulturní fenomén a zaměřuje se na historii sportu jako 

takového. Druhá kapitola rozebírá podrobněji vybrané sporty a představuje jejich tradici 

v České republice společně s uvedením do nejvyšších soutěží a jednotlivých hráčských 

základen. Třetí kapitola podrobněji rozebírá vybrané mediální kanály ČT sport a Deník Sport. 

Důraz je kladen na jejich historii, vlastnickou strukturu a současný stav publikační formy. 

Následující kapitola popisuje metodiku sběru dat, popisuje vybraná zkoumaná období a ve 

stručnosti charakterizuje formáty jednotlivých soutěží. V šesté kapitole pak přichází vlastní 

analýza, která postupně srovnává jednotlivé výstupy získaných dat z vysílaných pořadů na ČT 

sport. Zaměřuje se na celkový počet vysílaných hodin, jednotlivé typy pořadů, domácí vs. 

zahraniční obsah a další vybrané aspekty. V každé podkapitole následuje srovnání dvou 

vybraných časových úseků a jejich zhodnocení. Sedmá kapitola přináší obdobnou analýzu pro 

Deník Sport. Poslední kapitola poměrově srovnává hráčské základny vybraných sportů a 

poskytnutý prostor v médiích. Cílem práce je porovnat poskytovaný prostor tří odlišných 

sportů ve vybraných médiích ve dvou vymezených obdobích.    

 

Annotation 

 The diploma thesis deals with the comparison of the media coverage of football, 

volleyball and floorball on the public television sport channel ČT sport and in the printed 

newspaper Deník Sport. The first chapter looks at sport as a socio-cultural phenomenon and 

focuses on the history of sport. The second chapter analyzes selected sports in more detail 

and presents their tradition in the Czech Republic together with introduction to the highest 

leagues and total number of playres in selected sports. The third chapter discusses selected 

media channels of ČT sport and Deník Sport in more detail. Emphasis is placed on their 

history, ownership structure and current state of publication form. The following chapter 

describes the methodology of data collection, describes selected research periods and 

briefly describes the formats of individual competitions. In the sixth chapter comes its own 



 
 

analysis, which gradually compares the individual outputs of the data obtained from 

broadcast programs on CT sport. It focuses on the total number of broadcast hours, 

individual types of programs, local vs. foreign content and other selected aspects. In each 

subchapter there is a comparison of two selected time periods and their evaluation. The 

seventh chapter provides a similar analysis for Deník Sport. The last chapter compares the 

total number of registered players of selected sports and the space provided in the media. 

The aim of the thesis is to compare the space provided by three different sports in selected 

media in two defined periods. 

 

Klíčová slova 

fotbal, volejbal, florbal, analýza, komparace, mediální pokrytí, ČT sport, Deník Sport, hráčská 

základna 

 

Keywords 

football, volleyball, floorball, analysis, comparation, media coverage, ČT sport, Deník Sport, 

player base 

 

Title 

Comparison of media coverage of football, volleyball and floorball in selected media types in 

Czech Republic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucímu práce PhDr. Petru Bednaříkovi, Ph.D., za inspirativní 

rady, tipy při uchopení tématu a především za trpělivost a rychlost při poskytování zpětné vazby. Dále 

bych rád poděkoval rodině a přátelům, které jsem v průběhu psaní občas přiváděl k šílenství. 

V neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem vyučujícím a zaměstnancům Univerzity Karlovy za více 

než lidský a férový přístup v průběhu studia.   



1 
 

 

Obsah 
Úvod ........................................................................................................................................................ 3 

1 Sport jakožto sociálně-kulturní fenomén ........................................................................................ 5 

 Postavení sportu ve společnosti .............................................................................................. 5 1.1

 Sport, tištěná média a rozhlas ................................................................................................. 8 1.2

 Sport a televize ........................................................................................................................ 9 1.3

2 Postavení a historie vybraných sportů ve společnosti .................................................................. 11 

 Postavení fotbalu v české společnosti ................................................................................... 12 2.1

2.1.1 Historie .......................................................................................................................... 12 

2.1.2 Hráčská základna ........................................................................................................... 13 

2.1.3 Nejvyšší soutěž .............................................................................................................. 14 

2.1.4 Česká společnost a její vnímání fotbalu ........................................................................ 16 

 Postavení volejbalu v české společnosti ................................................................................ 17 2.2

2.2.1 Historie .......................................................................................................................... 17 

2.2.2 Hráčská základna ........................................................................................................... 18 

2.2.3 Nejvyšší soutěž .............................................................................................................. 19 

2.2.4 Česká společnost a její vnímání volejbalu ..................................................................... 20 

 Postavení florbalu v české společnosti .................................................................................. 22 2.3

2.3.1 Historie .......................................................................................................................... 22 

2.3.2 Hráčská základna ........................................................................................................... 23 

2.3.3 Nejvyšší soutěž .............................................................................................................. 24 

2.3.4 Česká společnost a její vnímání florbalu ....................................................................... 25 

 Infografika vybraných sportů ................................................................................................ 26 2.4

3 Představení vybraných mediálních kanálů .................................................................................... 28 

 ČT sport ................................................................................................................................. 28 3.1

 Deník Sport ............................................................................................................................ 30 3.2

4 Sběr dat ......................................................................................................................................... 31 

 Zkoumaná časová období ...................................................................................................... 31 4.1

 Způsob sběru dat ................................................................................................................... 32 4.2

5 Analýza ČT sport ............................................................................................................................ 33 

 Srovnání vysílacího času vybraných sportů ........................................................................... 33 5.1

 Srovnání vysílacího času vybraných sportů v jednotlivých měsících ..................................... 35 5.2



2 
 

 Počet odvysílaných pořadů vybraných sportů ve zkoumaných obdobích ............................ 37 5.3

 Počet odvysílaných pořadů v jednotlivých měsících ............................................................. 39 5.4

 Typy vysílaných pořadů ......................................................................................................... 41 5.5

 Zastoupení zahraničních přenosů ......................................................................................... 48 5.6

6 Analýza Deníku sport ..................................................................................................................... 50 

 Zastoupení jednotlivých sportů na titulní straně .................................................................. 51 6.1

 Kvantitativní zastoupení jednotlivých sportů ve vybraných obdobích ................................. 53 6.2

 Kvantitativní zastoupení jednotlivých typů sportovních textů ve vybraných obdobích ....... 57 6.3

7 Poměrové srovnání hráčské základny a prostoru v médiích ......................................................... 64 

8 Ověření hypotéz ............................................................................................................................ 67 

 Hypotéza 1: Fotbalu bude na ČT sport věnováno podstatně více času oproti volejbalu (a 8.1

florbalu). ............................................................................................................................................ 67 

 Hypotéza 2: Prostor věnovaný florbalu na ČT sport bude výrazně růst ve sledovaných 8.2

obdobích. ........................................................................................................................................... 68 

 Hypotéza 3: Volejbal a florbal budou na ČT sport zaměřeny na odbornější (znalé) publikum8.3

 68 

 Hypotéza 4: Volejbal a florbal bude v tisku pokryt spíše výsledkově, zatímco fotbal bude 8.4

doprovázen doprovodnými články a informacemi ze zákulisí ........................................................... 69 

 Hypotéza 5: Fotbal bude v Deníku Sport výrazně bulvarizován ............................................ 69 8.5

Závěr ...................................................................................................................................................... 70 

Summary ............................................................................................................................................... 72 

Použitá literatura a zdroje ..................................................................................................................... 74 

Seznam příloh: ....................................................................................................................................... 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Úvod 

Téma zabývající se mediálním pokrytím tří vybraných sportů a jejich vzájemnou 

komparací v rámci mediálního obrazu v největším sportovním tištěném deníku u nás a 

nejsledovanější sportovní veřejnoprávní stanicí si autor vybral z několika důvodů. Tím 

hlavním je fakt, že ve všech třech sportech se angažoval buď na profesionální úrovni, nebo 

na amatérské. Vznikl tím tak osobní vztah k zázemí a historii jednotlivých sportů. Dalším 

důležitým faktem je osobní angažovanost v profesním životě, kdy autor usiluje o kariéru 

spojenou se sportovním managementem. 

 Fotbal, volejbal i florbal mají v České republice silné postavení, přestože jejich vývoj je 

naprosto odlišný. Fotbal je společně s hokejem nesporné číslo jedna v rámci divácké 

popularity. Volejbal se svou historií fotbalu nejen vyrovná, ale v rámci úspěchů na 

mezinárodní scéně ho i v mnoha ohledech předčí. Florbal pak představuje nejúspěšnějšího 

zástupce v nové vlně sportů, které si získaly obrovskou popularitu po celé Evropě a v ČR 

patří, co se týče hráčské základny, do absolutní špičky. 

 Práce si klade za cíl srovnat mediální pokrytí tří odlišných sportů ve vybraných 

časových úsecích v rámci ČR.  

 Metodika práce pracuje s obsahovou analýzou jednotlivých článků a pořadů, 

komparativní analýzou k určení korelací mezi jednotlivými sporty a  hlavní zastoupení 

představuje kvantitativní analýza zkoumaných období od července 2013 do května 2014 a 

stejné období v letech 2017 - 2018. Vybraná období jsou v rozmezí čtyř let z toho důvodu, 

aby obě periody obsáhly nejvyšší vrcholné akce, které se konají s dvouletým, případně právě 

čtyřletým odstupem. Veškerá data jsou zaznamenávána do kódovacího archu, z kterého pak 

vycházejí grafy dále v textu.  

 První hypotéza pracuje s přesvědčením, že fotbalu bude v rámci vysílání ČT sport 

věnováno podstatně více prostoru oproti volejbalu. Další pak zastává předpoklad, že prostor 

věnovaný florbalu na ČT bude výrazně růst ve sledovaných obdobích. Třetí hypotéza pracuje 

s přesvědčením, že volejbal a florbal budou na ČT sport zaměřeny na odbornější publikum, 

které je znalé prostředí daného sportu. Čtvrtá hypotéza pracuje s tiskem, když předpokládá 

čistě výsledkové pokrytí volejbalu a florbalu v Deníku Sport, zatímco fotbal bude doprovázen 
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příběhy ze zákulisí. Poslední hypotéza předpokládá určitou formu bulvarizace v rámci 

fotbalového obsahu v Deníku Sport. 

 Práce se lehce odchyluje od tezí, kde bylo původním cílem srovnat mediální pokrytí tří 

odlišných sportů ve vybraných časových úsecích v rámci nejvyšších soutěží ČR. V tomto 

ohledu se srovnání zaměřilo na sporty jako takové, včetně zahraničních informací a zpráv 

z nižších soutěží a komplexního okolí daných sportů. Nejde tak čistě jen o srovnání nejvyšších 

soutěží. Obsahová analýza pořadů a textů se zaměřila na typ a formát přenosu, resp. článku 

a nezkoumala dopodrobna konkrétní sdělení (a jeho obsahový cíl). Byly také přidány dvě 

hypotézy, na které je v závěru odpovězeno. 
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1 Sport jakožto sociálně-kulturní fenomén 

 V této kapitole bych rád ve stručnosti nastínil sport jako důležitou součást lidstva, 

která se v průběhu staletí více a více stabilizovala a stala se nedílnou součástí našich životů. A 

to nejen z pohledu aktivního života, ale i v rámci pasivního sledování sportu, k čemuž nám 

dopomohla právě média a technika. 

 Postavení sportu ve společnosti 1.1

 Sport si našel cestu do společnosti už ve starověku, kde představoval možnost 

soupeření mezi jedinci a byl zastoupen převážně zápasy muže proti muži a různými typy 

bojových umění. Za kolébku sportovních klání se považuje starý Egypt a antické Řecko. Na 

začátku se sice sportu mohli věnovat výhradně svobodní muži a ženám byl předurčen tanec a 

podobné pohybové aktivity (nutno podotknout, že dnes už jsou tyto aktivity zahrnuty ve 

sportovních aktivitách).1 

 „V moderní podobě je sport provozován přibližně posledních 200 let a zvláště 

v průběhu 20. století se velmi výrazně změnil. Objevovaly se a nadále se objevují nejrůznější 

pokusy vyjádřit, co sport je, jaká je jeho podstata atd., vyčerpávající shoda však neexistuje.“2 

To je způsobeno i tím, že dnes už se nemusí vázat čistě jen k pohybové aktivitě, ale může jít o 

souboj či partii založených na psychologii, případně inteligenci. 

Na území Čech a Moravy je sport na přelomu 19. a 20. století spíše okrajovou 

záležitostí, kterou se zabývají především nadšenci v rámci volnočasových aktivit. V kurzu je 

především právě fotbal, který svou přístupností a zdánlivou jednoduchostí láká mnoho 

amatérských hráčů. Postupem času se ale z lehce tabuizovaného tématu stává celostátní 

téma a sport jako takový se začíná podporovat i na místech nejvyšších. Bohužel v průběhu 

dějin se sportovní odvětví využívalo i k negativním konotacím. Propaganda a ovlivňování 

mínění veřejnosti s jednotlivými aktivitami v rámci sportu se stalo nedílnou součástí na 

pomyslném mediálním bitevním poli. Například nacisté využívali výhry boxera Maxe 

Schmelinga, nad černošským protivníkem Joe Louisem v roce 1936, aby ukázali nadřazenost 

árijské rasy. Max ale nacista nebyl a se svým protivníkem se později spřátelil.3 Sovětský svaz 

a později velká část východního bloku vyzdvihovala své sportovce nad ty západní a každý 

                                                           
1
 KÖSSL, Jiří, Jan ŠTUMBAUER a Marek WAIC. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 8071846082. 

2 CHOUTKA, Miroslav. Sport. Český olympijský výbor [online]. 2004,  1-12 [cit. 2019-03-18]. Dostupné z: 
https://www.olympic.cz/docs/osmus/sport.pdf 
3 Max Schmeling, Joe Louis’s Friend and Foe, Dies at 99. The international Raoul Wallenberg Foundation [online]. 2005 [cit. 2019-03-18]. 
Dostupné z: http://www.raoulwallenberg.net/es/prensa/2005-prensa/max-schmeling-joe-louis-s/ 
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úspěch byl výrazně medializován, zatímco neúspěchy nebylo možné téměř ani zaznamenat. 

Čína dodnes vkládá do státem řízeného sportu obrovské finanční prostředky a úspěchům na 

mezinárodní scéně podřizuje veškeré aktivity sportovců, včetně upozadění vzdělání a 

jakýchkoliv jiných volnočasových aktivit.4 Sportovní rivalita se pak snadno přenesla do 

prostředí samotné hry, kdy mnoho sportovců a celých týmů nenávidělo své soupeře kvůli 

politické angažovanosti jednotlivých zemí. Pro příklad nemusíme chodit ani za hranice 

Československa a můžeme uvést nelítostné bitvy mezi našimi a hokejisty a sovětským 

svazem. Jak později řekl Jiří Holeček, tehdy se z bývalých přátel stali soupeři na život a na 

smrt, přestože jednotliví aktéři vlastně ani za nic nemohli.5 

Napříč všemi kontinenty a všemi rasami nás spojuje sportovní nadšení, které 

prostoupilo jednotlivé oblasti našeho žití, nehledě na věk či náboženské vyznání. Pro 

běžného, řekněme trochu neurvale, konzumního člověka, připravují média zpravodajství 

velmi usilovně na každém kroku. Ať už je to v novinách u snídaně, v chatu na internetu nebo 

v televizním zpravodajství. Pro ty pokročilé tu jsou pak sociální sítě, které nám skrze chytrá 

mobilní zařízení neustále podávají zprávy o našich sportovních idolech – co zrovna dělají, co 

snídají a jaký problém řeší.6 

Určit přesně dobu, kdy se sport začal poprvé objevovat v mediálních sděleních je téměř 

nemožné. Je ale pravděpodobné, že stejně jako si rychle našel místo v kultuře, dostal se i do 

hledáčku obyvatel a s tím přišla i potřeba informovat.  

Právě díky obrovské globalizaci a s ní spojenými možnostmi přechází fascinace sportem 

až do mnohdy nepochopitelných rozměrů. Převážně s rozmachem internetu je pak sport 

dostupnější více než kdy jindy. Máme možnost si naladit téměř jakékoliv klání na celém světě 

během několika minut, nemusíme za to nic platit a to vše v klidu domova. Tuto možnost 

výrazně ovlivnily sázkové kanceláře, které si na „živém“ sázení založily byznys. Přenáší živě (a 

se zpožděním) jednotlivé zápasy, i z nižších lig, a sázející mají pocit, že když hru vidí naživo, 

dokáží ji lépe odhadnout. 

 Kromě výše popsaných jevů přináší ona fascinace sportem mnoho otázek, na které 

není snadné nalézt odpověď. E. Cashmore napsal, že sport je fascinující zejména proto, že 

                                                           
4 CULL, Nicholas John, David Holbrook CULBERT a David WELCH. Propaganda and mass persuasion: a historical encyclopedia, 1500 to the 
present. Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO, c2003. ISBN 1576078205. 
5 HAVELKA, Ondřej. Jiří Holeček. In: Česká televize[online]. 29.4.2018 [cit. 2019-03-19]. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/874586-gen/217562261300046-jiri-holecek/ 
6 ROWE, David. Sport, culture, and the media: the unruly trinity. 2nd ed. Maidenhead: Open University Press, 2004. Issues in cultural and 
media studies. ISBN 0-335-21075-9. s. 5-8 
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funguje svojí kompenzační funkcí jako protipól vzhledem k ubíjejícímu stereotypu 

předvídatelnosti života.7 S tím nelze než souhlasit, protože jak jinak si racionálně vysvětlit, že 

je někdo schopen tak moc prožívat úspěch jiných, přestože reálně z něj nic nemá. Ačkoliv se 

může někomu zdát, že celá podstata věci vlastně opravdu nedává smysl, opak je pravdou a 

můžeme se ztotožnit s jednoduchým vysvětlením, že pro pasivní diváky sportu je největší 

přínos pocit štěstí, který se spustí při chtěném výsledku. Ještě lepší pocit vyvolá celonárodní 

úspěch, kdy si lidé jsou blíže, přestože ještě den předtím se vlastně vůbec nic nedělo. Média 

nám pak usilovně přináší informace ze zákulisí, živé přenosy, příběhy našich oblíbenců a 

utvrzují nás v tom, že pasivní sledování sportu je správné a logické využití času.8 

Protipólem je pak aktivní sportování, které rozhodně nemusí být jen opakem pasivního 

sledování, ale naopak jde často s touto aktivitou ruku v ruce. 

 Podle Aleše Sekota je sport přímo provázán s jednotlivými kulturami společnosti. 

Stává se tak jakýmsi odrazem nálad a idejí skupin obyvatelstva a do jisté míry může ukazovat 

i spokojenost dané komunity. Pokud faktor důležitosti sportu v našem životě dosahuje 

maxima, může to být odrazem naplnění našich představ a v extrémním případě může 

pomoci uniknout z reality. Vzhledem k profesionalizaci sportovců, zvláště pak v extrémním 

tempu posledních 15-20 let. 9 Dostáváme se tak do doby, kdy už nejde čistě jen o pohybovou 

aktivitu, případně o prostředek na udržení fyzické stránky v kondici, ale mnohdy je úspěch 

pro jedince jedinou šancí k lepšímu životu nebo naopak jedinou šancí k naplnění potřeb i 

přesto, že jinak žije naprosto plnohodnotný a zaopatřený život. To vše je způsobeno 

globalizací, profesionalizací sportu a všudypřítomnou mediální dostupností jednotlivých 

sportovců, týmů a životních příběhů.  

Z evropského výběrového šetření o zdraví10 vychází v rámci české populace, že 

nejméně 10 minut v kuse týdně sportuje přibližně třetina populace. Ve věku 15-24 to je pak 

necelých 68 %. S věkem pak klesá i sportovní aktivita. Podstatné ale je, že do 35 let se sportu 

věnuje více než polovina populace České republiky. Z údajů EHIS vyplývá, že muži sportují o 

něco častěji než ženy a více než 40 % sportujících mužů sportuje více jak 3 dny v týdnu. 

                                                           
7 CASHMORE, Ellis a Ellis CASHMORE. Making sense of sports. 3rd ed. New York: Routledge, 2000. ISBN 0415213835. s. 3-11 
8 SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. Praha: Grada, 2008. Sociologie (Grada). ISBN 9788024725628. s. 217-220 
9 tamtéž, s. 15 
10 Ústav zdravotnickýcj informací a statstiky ČR: Evropské výběrové šetření o zdraví EHIS [online]. 2014 [cit. 2019-03-25]. Dostupné z: 
http://www.uzis.cz/ehis7f7d617e973b?version=1.3 
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Mediánem času stráveného aktivním sportováním jsou 2 hodiny. Opět platí, že s věkem 

ubývá počet hodin, naopak přibývá příležitostných sportovců.11 

 

 Sport, tištěná média a rozhlas 1.2

 V dnešní době je sportovní zpravodajství v tištěných médiích naprostou 

samozřejmostí a najdeme ho téměř vždy na zadní straně novin či jiného tištěného média 

(není tomu tak náhodou – mnoho lidí se zajímá výhradně o sport a tak pouhým otočením 

dostanou okamžitě to, co hledají). Vzhledem k formě výroby a distribuce tištěných sdělení a 

zároveň přítomnosti konkurence ve formě rozhlasu a televize se musí informační sdělení 

lehce lišit. Zatímco dříve se jednalo čistě o souhrn výsledků, dnes už takový obsah není 

relevantní a pro čtenáře příliš zajímavý. Veškeré výsledky si můžeme dohledat okamžitě a 

s jednodenním zpožděním nám tak nic nového nepřinesou. Tištěná média se tak zaměřují 

především na podrobné analýzy, příběhy a kuriozity daného tématu. Oblíbené jsou i grafy, 

tabulky, případně prognózy. Právě povedené grafické ztvárnění s případnou infografikou, 

společně s rozhovory a informacemi ze zákulisí, přináší vítané plus a je alfou a omegou 

zvláště pro čistě sportovní noviny jakými je například Deník Sport.  

 Rozhlasové vysílání představuje další velký milník v historii médií a v rámci rozvoje 

technologie lidstva. První zmínky přicházejí od Jamese Clerka Maxwella roku 1873, který 

popisuje fungování šíření elektromagnetických vln. Průkopníkem se stal Guglielmo Marconi, 

který v roce 1901 provedl první úspěšný přenos radiového signálu přes Atlantický oceán. 

První přenos lidského hlasu se pak povedl o pět let později na Štědrý večer. Jak tomu tak 

bývá, nejvíce pomohla rozvoji rozhlasu 1. světová válka.12 

 Na území Československa se první pokusy o rozhlasový přenos uskutečnily hned po 

válce v říjnu roku 1919. Jednalo se o pořad složený z části z hudby a z části ze slov. Pravidelné 

vysílání přišlo na řadu o pár let později, konkrétně 18. května 1923 v Praze-Kbelích. 

Československo bylo dokonce jednou z prvních evropských zemí, která pravidelný rozhlas 

přinášela.13 Vůbec první rozhlasový sportovní přenos v Evropě se uskutečnil právě 

                                                           
11 Evropské výběrové šetření o zdraví EHIS: STATISTIKA SPORTU: ZÁKLADNÍ UKAZATELE [online]. 2016 [cit. 2019-03-25]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/documents/10180/65776218/090016-17.pdf/f20e6d01-ea6f-4dce-a70c-7f7d617e973b?version=1.3 
12 Wikisofia: Rozhlas [online]. [cit. 2019-03-25]. Dostupné z: https://wikisofia.cz/wiki/Rozhlas 
13 Český Rozhlas: Historie rozhlasu v kostce [online]. [cit. 2019-03-25]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/archiv/historie/_zprava/historie-
rozhlasu-v-kostce--1392938 
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v Československu, konkrétně 2. srpna roku 1924.14 Vyšel z podnětu tehdejšího šéfa 

Radiojournalu Miloše Čtrnáctého. Cílem bylo získat další plátce koncesionářských poplatků, a 

tak se dohodl s vedením Československé boxerské unie na vysílání přímo ze zápasu. Přenos 

probíhal pro dnešní dobu velmi atypicky. Přes telefon informoval hlasatel o průběhu zápasu 

a jeho slova se ve studiu zaznamenávala a následně předčítala do mikrofonu. Nakonec si ale 

aktéři uvědomili, že přepisem dochází k výraznému zkreslení, a tak nakonec přenos 

replikovali rovnou skrze telefonní sluchátko.  

 V dnešní době je rozhlas stále pevnou součástí společnosti (i když byl postupem času 

výrazně upozaděn vznikem televize) a díky mediálním zákonům má i svá pevná pravidla, 

včetně povinnosti pro posluchače v podobě koncesionářských poplatků. Podle těchto zákonů 

pracuje i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a uděluje vysílací licence, dohlíží na 

zachování a rozvoj plurality programové nabídky a dohlíží na dodržování stanovených 

pravidel pod hrozbou sankcí.  

 Sport a televize  1.3

Televize přinesla do sportu obrovskou změnu. Zatímco doposud bylo možné sledovat 

své oblíbence pouze na místě dění, což bylo mnohdy pro většinu lidí nereálné, s televizí se 

najednou mohl každý podívat i na místo stovky kilometrů vzdálené. Celý proces ale vznikal 

pomalu a bylo zapotřebí nejen technologického rozmachu, ale i dosažení takových finančních 

hranic, kdy si běžný člověk mohl dovolit vše potřebné k tomu, aby mohl sportovní dění 

opravdu vzdáleně sledovat. A tak započala cesta k masové globalizaci sportu. 

První krok udělal v roce 1883 německý vynálezce Paul Nipkow, který popsal princip 

mechanického rozkladu obrazu na světelné body za využití rotujícího kotouče (elektrický 

teleskop). Dal tak pevné teoretické základy k realizaci televizního vysílání. Na Nipkowa 

navázal další německý fyzik Karl F. Braun, který vynalezl obrazovou elektronku. Slovo televize 

bylo poprvé použito až v roce 1900 na pařížském mezinárodním kongresu. Barevný televizní 

systém byl pak patentován o 25 let později. První televizní vysílání bylo zprostředkováno 

pomocí telefonní linky mezi Londýnem a Glasgow v roce 1927. Mechanická televize byla 

představena o rok později v USA – v Evropě pak v letech 1929. Roku 1930 se k vysílanému 

obrazu připojuje i zvuk 15  

                                                           
14 Český Rozhlas: Z rozhlasového archivu: Začátky sportovního zpravodajství [online]. [cit. 2019-03-25]. Dostupné z: 
https://plus.rozhlas.cz/z-rozhlasoveho-archivu-zacatky-sportovniho-zpravodajstvi-6639386 
15 MALETINSKÝ, Václav. Televize a její historie. E15[online]. [cit. 2019-03-26]. Dostupné z: http://vtm.e15.cz/aktuality/televize-a-jeji-historie 
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Premiérové televizní vysílání, zaměřené čistě na sportovní akci, se uskutečnilo na 

Olympiádě roku 1936 v Německu v Berlíně. První pravidelné vysílání, které bylo zároveň 

označené jako veřejné, se pak spustilo 2. listopadu téhož roku ve Velké Británii.16 První 

zaznamenané aktivity se na území Československa datují už k roku 1935, kdy předválečný 

průkopník televize Jaroslav Šafránek sestrojil vlastní fungující televizní zařízení.17 Oficiální 

pokusné vysílání se v Československu konalo 23. 3. 1948 v Tanvaldu. Za pravidelné vysílání 

bylo označeno až vysílání spuštěné 1. května 1953, potažmo 25. února 1954. Nejdříve se 

vysílalo jen 3 dny v týdnu, od roku 1955 pak 6 dní v týdnu a konečně od 29. prosince televize 

vysílala jednotlivé pořady po celý týden. V těchto letech se také na televizních obrazovkách 

začíná výrazněji objevovat i sport.18  

 První televizní československé sportovní vysílání se uskutečnilo 11. února 1955, když 

televizní pracovníci přistavili vysílací vůz k pražskému stadionu na Štvanici. Zápas mezi 

hokejovým výběrem Prahy a švédským klubem IF Leksand byl velmi očekávaný a všechny 

televizory byly vyprodány už 4 dny před začátkem klání. Následovaly další sportovní přenosy 

z fotbalu, cyklistického Závodu míru, apod.19 O rok později v lednu mohl každý s televizním 

přijímačem sledovat první sportovní přenos ze zahraničí, konkrétně ze zimní olympiády 

v italské Cortině d'Ampezzo. Přenos musel jít operativně přes Německo do Prahy a signál tak 

nebyl příliš kvalitní. Přesto diváci silně prožívali vše co se na obrazovkách dělo.20  

 Milan Šmíd21 popisuje tři důležité etapy televizního vysílání v dějinách lidstva. Jedním 

je poválečné období v letech 1945-1975 v USA a v Evropě 1945-1983, kdy dochází 

k obrovskému (téměř 100% pokrytí) televizního vysílání a z televize se tak stává masové 

médium. V tomto období se přechází i na barevné vysílání. Druhou etapou (USA 1975-1998, 

Evropa 1984-1998) je multikanálová epocha, kdy dochází k rozvoji kabelové televize a 

satelitního vysílání a s tím se rozvijí televizní trh a konkurence. Zkvalitňuje se tak jak obsah, 

tak portfolio nabízených programů. Dochází také k formování prvních placených stanic. Třetí 

etapou, která trvá od roku 1998 do současnosti, je digitální epocha. Po celém světě se 

pomalu přechází na digitální vysílání, které přináší další a další možnosti. 

                                                           
16 PAZDERÁK, Jiří. Historie televize. CVUT [online]. 2007 [cit. 2019-03-26]. Dostupné z: 
http://poseidon2.feld.cvut.cz/media/resources/Historie_Televize.pdf 
17 ŠMÍD, Milan. Historie televize v ČR. Louč: Předváleční průkopníci [online]. [cit. 2019-03-26]. Dostupné z: 
http://www.louc.cz/pril01/p33his1.html 
18 Historie televize v ČR. Česká televize: Prehistorie: Československá televize do roku 1992 [online]. [cit. 2019-03-26]. Dostupné z: 
https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/historie/ceskoslovenska-televize/prehistorie/ 
19 ŠMÍD, Milan. Historie televize v ČR. Louč: Kouzlo přímého přenosu - diváci objevili televizi [online]. [cit. 2019-03-26]. Dostupné z: 
http://www.louc.cz/pril01/p33his1.html 
20 tamtéž 
21 ŠMÍD, Milan. Počátky televizního vysílání. Přednáška ke kurzu Audiovizuální žurnalistická média. 2003. 
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V dnešní době se celkový technologický proces v rámci televizního vysílání dostal na 

pomyslný vrchol a je otázka, jestli na něm vydrží, ještě bude chvíli stoupat, případně začne 

pomalu klesat. Veřejnoprávní televize je na ústupu a nemůže si mnohdy dovolit zaplatit 

obrovské sumy za vysílací práva. Nastupují tak soukromé placené televize, které přebírají 

agendu největších světových akcí a šampionátů. Spolu s tímto trendem se ale stále více lidí 

ubírá k takzvaným online streamům, kdy za pomocí pirátského online vysílání mohou naladit 

v podstatě jakýkoliv sport či akci vysílanou v televizi prostřednictvím internetu. Stále více se 

pak mluví o třetím rozměru vysílání, kdy by se s pomocí virtuální reality mohl divák dostat 

přímo do prostředí stadionu a měl by tak možnost sledovat přesně to, co by zrovna chtěl. 

Stále totiž platí, že jakýkoliv přenos v televizi je pro nás stále zprostředkovaný a 

konzumujeme přesně to, co nám dané vysílání spolu s komentářem nabídne. 

Pro majitele televizních stanic je přenášení sportovních akcí mnohdy výrazným 

přísunem finančních zdrojů. Existuje nespočet kanálů, které se zaměřují čistě na sport a i díky 

prodejům vysílacích práv se některé sportovní akce mohou vůbec uskutečnit. Nedávným 

rekordmanem v prodeji vysílacích práv je například boxerský souboj mezi americkým 

boxerem Floydem Mayweatherem a irským MMA zápasníkem Connorem McGregorem. 

Celková suma za prodej vysílacích práv po celém světě se vyšplhala na 475 miliónů dolarů (v 

přepočtu 10.5 miliard korun). Nešlo ale jen o práva, ale i vstupenky se pohybovaly 

v astronomických číslech, kdy nejlevnější vyšla na 11 tisíc korun a nejdražší pak na 550 tisíc 

korun. Jednotlivé stanice pak využily potenciálu live přenosu na svých stránkách a za 

poplatek nabízely možnost si zmíněný zápas naladit v podstatě kdekoliv za několik stovek 

korun.22 

 

2 Postavení a historie vybraných sportů ve společnosti 

 Pokládám za nutné představit obšírněji vybrané sporty, tedy fotbal, volejbal a florbal 

vzhledem ke vztahu k české společnosti. Každý z nich má jinou historii a tradici a pro 

pochopení jednotlivých vztahů mezi hráčskou základnou a celkovou oblíbeností sportu je 

dobré si přiblížit jak jejich minulost, tak současnost. 

 

                                                           
22 DAWSON, Alan. UK broadcasters are in a bidding war to show Mayweather v McGregor. Business Insider [online]. 2017 [cit. 2019-03-29]. 
Dostupné z: https://www.businessinsider.com/bidding-war-floyd-mayweather-v-conor-mcgregor-boxing-mma-ufc-2017-7 
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 Postavení fotbalu v české společnosti  2.1

 

2.1.1 Historie 

Dohady o prvních podobách předchůdce fotbalu se lehce liší v souvislosti s tím, co 

můžeme k, dnes už slavnému sportu, připodobnit. Přesto se zdroje shodují, že už ve 

starověku se objevovaly typologické náznaky míčových her. Nejstarší známou se zdá býti 

čínské kudžu (jindy nazýváno také Tsu Chu, neboli v překladu kopaná do míče). V období 

kolem roku 200 př. n. l. hra sloužila převážně k mírovým tréninkům čínských vojáků.23 

Vzdáleným předchůdcem byla také římská hra harpastum. U všech her se však lišila pravidla 

a nešlo primárně o vítězství jednoho či druhého týmu jako je tomu dnes, ale o utužení 

kolektivu, případně o vylepšení fyzické kondice.24 

Pokud se ale podíváme na relevantnější historii, která se datuje k fotbalu jako 

takovému, přeneseme se do Anglie, konkrétně na začátek 19. století, kdy fotbal ve velkém 

začínají promovat studenti na středních soukromých školách. Nejstarší dochovaná pravidla 

pocházejí z roku 1862 od uppinghamského rektora J. C. Thringa. Šlo o velmi stručné a jasné 

pokyny ke hře. O rok později se scházejí v Londýně zástupci jedenácti klubů a ustanovují 

první fotbalovou asociaci na světě, nazvanou jednoduše: The Football Association. Právě 

říjen 1863, kdy se sešlo na turnaji desítky středních škol s cílem odehrát fotbalový turnaj, je 

oficiálně označován jako datum, kdy se začala psát historie fotbalu. Titulem nejstaršího klubu 

se může pyšnit Sheffield FC, založený v říjnu 1857. S dalšími roky fotbal nabírá na popularitě, 

po celé Anglii vznikají desítky a stovky klubů, organizují se místní poháry a v 80. letech 

expanduje po celých ostrovech.  Na sklonku 19. století se pak dostává do Nizozemska, 

Dánska, ale i do Argentiny a Chile. Do roku 1910 vzniká fotbalová asociace téměř v každé 

rozvinuté zemi.25  

První dochované zmínky o kopané na našem území se datují k roku 1886, kdy na 

gymnáziu v Roudnici nad Labem zavedl zdejší profesor první pravidla fotbalu, která okoukal 

v cizině. Netrvalo dlouho a místní nadšenci uspořádali první zápas. Pravidla byla taková, jak 

                                                           
23 Historie fotbalu. Historie fotbalu [online]. 2018 [cit. 2019-03-30]. Dostupné z: http://www.historiefotbalu.estranky.cz/clanky/historie-
fotbalu.html 
24 Počátky fotbalu. Fotbal Historie [online]. [cit. 2019-03-30]. Dostupné z: https://fotbal-historie.7x.cz/rubriky/pocatky-fotbalu 
25 Football history. Footballhistory.org [online]. [cit. 2019-03-30]. Dostupné z: https://www.footballhistory.org/ 
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se dohodlo před zápasem, ale už tehdy byly jasně viditelné prvky současného pojetí fotbalu, 

kdy cílem bylo dostat míč do branky a hřiště bylo ohraničeno čárami.26 

Pak už to šlo relativně rychle. Fotbal nabýval na popularitě a roku 1899 se hrál první 

mezistátní zápas mezi mužstvy z Prahy a Vídně. O dva roky později vzniká Český fotbalový 

svaz. V devadesátých letech 19. století pak vznikají i nejslavnější kluby – Slavia Praha a Sparta 

Praha.27 

Jedním z důležitých milníků historie fotbalu bylo založení Mezinárodní federace 

fotbalových asociací (FIFA). Stalo se tak v květnu roku 1904 v Paříži a na vině byla rostoucí 

popularita kopané, která vyvolala potřebu zastřešujícího orgánu. Dnes má FIFA 209 

členských asociací po celém světě, což je dokonce více než Mezinárodní olympijský výbor. 

Každá členská a organizace platila poplatky a již v roce 1904 přišly první myšlenky na 

organizaci mezinárodního turnaje, který by FIFA zastřešovala. Stanovilo se, že jeden hráč 

nemůže hrát za více než jeden národní tým a postupem času přicházela nová a nová pravidla 

až vznikl fotbal, jak ho známe teď.28 O pár desítek let později, konkrétně 1954 vzniká UEFA, 

tedy Evropská fotbalová asociace. Se sídlem ve Švýcarské Basileji nyní sdružuje 55 členských 

asociací včetně Československa, které bylo mezi 25 zakládajícími státy.29 Zatímco FIFA 

pořádá mezinárodní turnaje jako Mistrovství světa nebo Konfederační pohár FIFA, UEFA je 

nám o něco bližší, jelikož pod její jurisdikci spadá UEFA Champions League, kde se potkávají 

nejlepší týmy Evropy a soutěž je obecně považována za nejoblíbenější a nejsledovanější 

svého druhu na celém světě. Následuje UEFA Europa League, kde dostávají šanci kluby, které 

se výkonnostně neprobojovaly mezi elitu v lize mistrů.  

 

2.1.2 Hráčská základna 

 V počtu registrovaných sportovců nemá fotbal konkurenci jak v České republice, tak 

ve světě. Zatímco u nás se podle české unie sportu kopané věnuje bez mála 460 tisíc 

registrovaných hráčů,30 druhým nejoblíbenějším sportem je lední hokej, který s devadesáti 

tisíci hráči představuje pětinásobný pokles. Ve světě je rozdíl ještě markantnější, když fotbal 

                                                           
26 HORÁK, Jindřich a Lubomír KRÁL. Encyklopedie našeho fotbalu: 100 let českého a slovenského fotbalu : domácí soutěže. Praha: Libri, 1997. 
ISBN 8085983222. 
27 MRÁZ, Igor a kolektiv. Svět devadesáti minut: z dějin československé kopané. Praha: Olympia, 1981. 
28 History of Football - The Origins. FIFA [online]. [cit. 2019-03-30]. Dostupné z: https://www.fifa.com/about-fifa/who-we-are/the-game/ 
29 The history of UEFA. UEFA.com [online]. 2019 [cit. 2019-03-30]. Dostupné z: https://www.uefa.com/insideuefa/about-uefa/history/ 
30 Datawrapper: Počty registrovaných sportovců[online]. [cit. 2019-03-30]. Dostupné z: http://cf.datawrapper.de/Hhf8r/6/ 
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čítá 465 miliónů registrovaných hráčů, což je více než dvojnásobný náskok nad druhým, 

trochu překvapivě, nejoblíbenějším sportem – badmintonem, kterému se věnuje 220 miliónů 

lidí.31 Ruku v ruce s výše uvedenými čísly jdou i další statistiky, byť některé už se v porovnání 

s jinými sporty lehce snižují. Fotbal eviduje 3669 oddílů. Následuje cyklistika a tenis s 1086 

respektive 1085 oddíly. První výrazný rozdíl nalezneme při pohledu na zastoupení mužů a 

žen. Zatímco muži představují reprezentativní vzorek odpovídající počtu registrovaných 

hráčů, ženy se umístily až na pomyslné bronzové příčce, kdy před sebe pustily golfistky a 

volejbalistky.32  

 Globální oblíbenost fotbalu je způsobena jednoduchostí a dostupností. Krom balonu 

ke hře není potřeba nic. Kopat si mohou jak dva lidé, tak velká skupina, imitace branek a 

postranních čar je jednoduchá. Lze ho hrát v jakýchkoliv teplotních podmínkách a téměř na 

každém povrchu. A právě díky těmto faktorům fotbal zažívá boom v afrických zemích, což 

potvrzuje i každoročně rostoucí příliv hráčů z černého kontinentu do nejlepších soutěží po 

celém světě. V závěsu pak zůstávají rozrůstající se základny Číny a Indie.33  

 

2.1.3 Nejvyšší soutěž 

 Česká nejvyšší soutěž odstartovala po vzniku samostatné České republiky prvním 

ročníkem v letech 1993/1994. Od začátku se účastnilo 16 týmů a hrálo se systémem každý 

s každým doma a venku. Po 30 kolech tak byl znám mistr ligy. Za vítězství tým dostal 3 body, 

za remízu 1 a za prohru odešel s prázdnou. Každý rok také sestoupily dva nejhorší týmy a 

byly nahrazeny dvěma nejlepšími celky z druhé ligy.  

 Od sezóny 1997/1998 je pravidlem, že název ligy obsahuje hlavního sponzora. 

Dlouhých 6 let jsme tak sledovali Gambrinus ligu, když se hlavním sponzorem stal Plzeňský 

Prazdroj. Následně se během několika let vystřídalo mnoho sponzorů a liga se hrála pod 

názvy jako Synot liga, ePojisteni.cz liga, HET liga a v posledním roce vídáme současný finální 

oficiální název české nejvyšší fotbalové soutěže pro sezónu 2018/2019: Fortuna:Liga.34 

Společně s posledním ročníkem přišly také největší a nutno podotknou, že v samostatné 

                                                           
31 Top 10 most popular sports in the world by participation. Pledgesports [online]. [cit. 2019-03-30]. Dostupné z: 
https://www.pledgesports.org/2017/06/top-10-most-popular-sports-in-the-world-by-participation/ 
32 Datawrapper: Počty registrovaných sportovců[online]. [cit. 2019-03-30]. Dostupné z: http://cf.datawrapper.de/Hhf8r/6/ 
33 KUNZ, Mathias. 265 milion playing football. Fifa.com [online]. 2017 [cit. 2019-03-30]. Dostupné z: 
https://www.fifa.com/mm/document/fifafacts/bcoffsurv/emaga_9384_10704.pdf 
34 Fotbalová liga zase přemalovala svůj název!. Sport.cz [online]. [cit. 2019-03-30]. Dostupné z: https://www.sport.cz/fotbal/ceska-1-
liga/clanek/894557-fotbalova-liga-zase-premalovala-svuj-nazev.html 
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historii i jediné, změny v herním systému. Zůstává sice 30 kol, kdy týmy sbírají body, ale 

následně soutěž nekončí. Tabulka se posléze rozdělí na tři skupiny – skupina o titul (1. – 6. 

místo), skupina o Evropu (7. – 10. místo) a skupina o záchranu (11. – 16. místo). Týmy v rámci 

skupin pak hraje opět každý s každým, ale pouze jednokolově. Body z předchozí části 

zůstávají, takže teoreticky pokud někdo vede ligu o 15 bodů po základní části, může se 

předběžně radovat z titulu.35          

 Historicky nejúspěšnějším klubem v novodobé historii je AC Sparta Praha s 12 tituly. 

Následuje FK Viktoria Plzeň s 5 vítěznými ročníky a v závěsu na bronzové příčce je SK Slavia 

Praha mající na kontě 4 tituly. V lize se vystřídalo již 34 různých týmů, ale z dosavadních 25 

odehraných ročníků se podařilo titul získat pouze 6 rozdílným týmům.36 

 Návštěvnost nejvyšší mužské soutěže v posledním roce stoupla na 1 331 112 platících 

diváků a stala se tak divácky nejúspěšnější za posledních 18 let a šestou nejsledovanější 

vůbec. Loňský rok se povedlo překonat v průměru o více jak 650 diváků na zápas, což je 

poměrně velký nárůst. Nejvíce navštěvovaná byla Slavia (průměr 12 431 diváků na domácí 

utkání) a její rival Sparta (11 392 diváků).37 Celkový průměr 5 546 diváků na zápas znamená 

vystřídání ledního hokeje na prvním místě návštěvnosti o 91 diváků.38 U žen je návštěva 

tradičně velmi nízká, kdy jeden zápas sleduje v průměru okolo 80 diváků. Větší počet se sejde 

vždy na derby mezi pražskou Slavii a Spartou (okolo 600 návštěvníků). 

 V rámci evropských nejvyšších fotbalových soutěží připadá Česku 19. pozice 

v průměrné sledovanosti. Vévodí Německo (průměr 44 794 diváků na zápas), následuje 

Anglie (38 215) a Španělsko (26 895). Například Slovensko je až na 26. pozici s průměrem 

2 407 diváků a jen o něco lépe je na tom trochu překvapivě Chorvatsko (3 272), které se 

umístilo na posledním světovém šampionátu na druhém místě.39    

 

                                                           
35 Herní model ligy. Fortunaliga [online]. 2018 [cit. 2019-04-03]. Dostupné z: https://www.fortunaliga.cz/text/122-herni-model-ligy 
36 Fortuna:statistiky. Fortunaliga [online]. 2018 [cit. 2019-04-03]. Dostupné z: https://www.fortunaliga.cz/statistiky-
lidri?unit=2&status=0&season=1&club=0&game_limit=0&nationality=&age=0&list_number=0¶meter=11 
37 Fotbalova liga mela nejvyssi navstevnost za poslednich 18-let. ČTK [online]. 2018 [cit. 2019-04-03]. Dostupné z: 
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/fotbalova-liga-mela-nejvyssi-navstevnost-za-poslednich-18-let/1625789 
38 Sparta má 10. nejvyšší návštěvnost v Evropě! Nadále kraluje švýcarský Bern. ISport.cz [online]. 2018 [cit. 2019-04-03]. Dostupné z: 
https://isport.blesk.cz/clanek/hokej/330286/sparta-ma-10-nejvyssi-navstevnost-v-evrope-nadale-kraluje-svycarsky-bern.html 
39 Návštěvy na fotbale v Evropě: Česko v průměru, východ i Balkán pozadu IDnes.cz [online]. 2017 [cit. 2019-04-03]. Dostupné z: 
https://www.idnes.cz/fotbal/zahranici/navstevy-fotbal-evropa.A171031_140429_fot_zahranici_jic 
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2.1.4 Česká společnost a její vnímání fotbalu 

 Jak je popsáno výše, fotbal patří jednoznačně k nejpopulárnějšímu sportu u nás, co se 

hráčské základny týče. S oblíbeností je to ale trošku jinak. Fotbalem, a to nejen českým, hýbe 

od nepaměti korupce, která se dotýká i nejvyšších míst. Mnoho velkých kauz se podařilo 

rozplést a to znamenalo pro fotbal obrovské rány. Jak říká ve své knize o korupci Karel Felt: 

„Korupce ve fotbale je jen o málo mladší než nejkrásnější hra sama.“40 Jako příklad můžeme 

uvést nejznámější korupční kauzy, které v posledních letech otřásly jak českými, tak 

světovými asociacemi. Tou největší a patrně nejznámější v Čechách byla aféra Ivana Horníka. 

Ten za pomoci úplatků pomáhal Viktorii Žižkov k bodům v druhé nejvyšší soutěži. Po 

rozpletení celé kauzy pomocí odposlechů se usvědčilo mnoho dalších osob včetně 

rozhodčích a několika klubům byly odečteny body.41 Následovaly kauzy týkající se pražských 

Bohemians a sparťanského bosse Daniela Křetínského, který tvrdil, že má prokazatelné 

důkazy o korupci v nejvyšší soutěži. Všechny tyto kauzy se táhly dlouhé roky a média 

pravidelně informovala veřejnost a nových informací. V posledním zmíněném případu se pak 

nikdy nikomu vina neprokázala a případ byl pro nedostatek důkazů uzavřen. Všechny tyto 

okolnosti působí velmi negativním dojmem na sportovní veřejnost. Zvláště pak, když se 

statutární organizace UEFA, která má představovat tu nejvyšší a nejčistší instanci ve světě 

evropského a světového fotbalu, potýká pravidelně s velmi nepříjemnými korupčními 

aférami. Naposledy byl v roce 2017 zatčen viceprezident Evropské unie UEFA a šéf 

španělského fotbalového svazu Ángel María Vilar a po více než 25 letech ve funkci 

rezignoval, aby byl následně vzat do vazby.42 

 ČT sport ve své výroční zprávě, u připomínky oslav 10 let vzniku, roku 2016 vydalo 

statistiku nejsledovanějších pořadů uplynulých let. 43 Na prvních devíti příčkách se bezpečně 

objevily hokejové zápasy české reprezentace a jednou dokonce i samotné hokejové studio. 

Desátou příčku opanoval rychlobruslařský závod Martiny Sáblíkové. Tato data nejsou až zas 

tak překvapivá. Ne nadarmo se říká, že jsme hokejový národ. Česká republika, potažmo 

Československo, sbírá v ledním hokeji úspěchy už od nepaměti a patříme mezi nejúspěšnější 

                                                           
40 FELT, Karel. Fotbal v chapadlech korupce: historie uplácení v českém fotbale od první republiky po současnost. Praha: Mladá fronta, 2014. 
ISBN 978-80-204-3511-8. s. 5 
41 Největší korupční aféra v českém fotbale slaví deset let. Sport.cz [online]. 2014 [cit. 2019-04-03]. Dostupné z: 
https://www.sport.cz/fotbal/synot-liga/clanek/571352-nejvetsi-korupcni-afera-v-ceskem-fotbale-slavi-deset-let.html 
42 Spanish FA president Ángel María Villar Llona arrested on corruption charges. The Guardian [online]. 2016 [cit. 2019-04-03]. Dostupné z: 
https://www.theguardian.com/football/2017/jul/18/spanish-fa-president-angel-maria-villar-llona-arrested 
43 ČT sport vysílá deset let, nejsledovanější byl hokej. Media Guru [online]. 2016 [cit. 2019-04-03]. Dostupné z: 
https://www.mediaguru.cz/clanky/2016/02/ct-sport-vysila-deset-let-nejsledovanejsi-byl-hokej/ 
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země světa. Ve fotbalu je to o něco horší, a byť jsme se v minulosti několikrát umístili na 

velmi dobrých místech v rámci Mistrovství Evropy, nikdy jsme se nepřiblížili hokejovým 

úspěchům.  

 Výrazným činitelem, který běžnému divákovi charakterizuje daný sport, je také 

publikum a samotní hráči. Zatímco fotbal láka svou atmosférou mnoho rowdies a radikálních 

hooligans, v uzavřených hokejových stadionech se pohybují pro veřejnost na první pohled 

jednoznačně kultivovanější fanoušci. Přestože toto téma by stálo za samotný rozbor, je třeba 

uznat, že pro běžné fanoušky, kteří sledují sport příležitostně, se jedná o velmi podstatný 

fakt. V neposlední řadě je pak nutné rozebrat atraktivitu samotné hry. Fotbal je zdánlivě 

pomalý sport, kdy se předává balon ze strany na stranu a hokej představuje dynamickou 

podívanou s větším počtem branek. V poslední době se ve spojitosti s fotbalem stále častěji 

mluví o simulování a zdržování hry, což vede k další významné frustraci diváků. Zvláště 

v době moderních technologií, kdy je viníky jednoduché usvědčit.44 Přesto se podobné 

chování aktivně netrestá, zatímco právě v hokeji je velmi tvrdě každé filmování postihováno 

a to včetně dodatečných suspendací a pokut. Bylo připraveno i několik prací, které se 

zabývají možností zavedení tzv. čistého herního času, tedy podobně jako v hokeji, kdy se čas 

stopuje v případě, kdy se nehraje.  

 Obraz fotbalu ve společnosti je tak rozmanitý a i přes zdánlivou nepopularitu u široké 

veřejnosti je neochvějným sportem číslo jedna v počtu registrovaných hráčů a nově i ve 

sledovanosti. 

 

 Postavení volejbalu v české společnosti  2.2

 

2.2.1 Historie 

 Volejbal, vycházející z anglického volley (volej) a ball (míč), tedy volleyball, česky také 

odbíjená, je jeden z nejstarších a nejoblíbenějších sportů vůbec. Jeho historie sahá do konce 

19. století, konkrétně se váže k roku 1885, kdy jistý massachusettský profesor Wiliam G. 

Morgan natáhl síť v tělocvičně a ustanovil dva týmy, které měly za úkol dostat rukama 

basketbalový míč na polovinu soupeře. Původní název byl Mintonette, ale o rok později byl 

                                                           
44 Diving and simulation is slowly ruining football. Blastingnews [online]. 2017 [cit. 2019-04-03]. Dostupné z: 
https://uk.blastingnews.com/sport/2017/05/diving-and-simulation-is-slowly-ruining-football-001671449.html 
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představen na konferenci ředitelů YMCA (Young Men‘s Christian Association) a přejmenován 

na volejbal. V témže roce uveřejňuje J. J. Cameron první komplexnější pravidla volejbalu.  

Prvotním cílem bylo vytvořit bezkontaktní sport hraný v tělocvičně s minimálním rizikem 

zranění. Šlo také o ideální ekvivalent letních sportů, kdy v zimních měsících studenti hledali 

sportovní aktivity uvnitř tělocvičen.45  

 Hra nabývala na popularitě a začala se šířit po amerických školách. Popularita ji 

dostává za hranice na území Kuby, Filipín, ale i například Indie nebo Číny. Po první světové 

válce, s příchodem amerických vojáků se dostává i do Evropy, kde se okamžitě uchycuje a 

získává mnoho přívrženců.46  

 V českých zemích se volejbal začal hrát v roce 1919 právě díky YMCA (měla své 

pobočky na území Rakouska-Uherska), která uspořádala utkání mezi vojenskými posádkami 

v Žilině, kdy představila účastníkům americké tréninkové metody a pravidla. Vzápětí si 

Čechoslováci volleyball přejmenovali na podbíjenou, respektive odbíjenou a sami účastníci 

kurzů odstartovali šíření volejbalu v Československu.47  

 Volejbal se dostal na olympijské hry v Tokiu roku 1964 v jak mužském tak v ženském 

programu. Od té doby se posunul z tělocvičen i do venkovního prostředí a získal mnoho 

různých herních modifikací, jako jsou například debly (hra 2 vs 2) nebo plážový volejbal 

(debly na písečném podkladu), který se stal extrémně populárním pro své herní prostředí a 

uvolněnou atmosféru, která je součástí všech turnajů.  

 

2.2.2 Hráčská základna 

 Volejbal se sice nemůže s fotbalem ani zdaleka rovnat v otázce hráčské základny, 

přesto se může pyšnit jedním výrazným prvenstvím. V počtu registrovaných sportovců 

ženského pohlaví totiž obsadil první místo, když s 17.027 registrovanými hráčkami předběhl 

golf a fotbal.48 Dominanci pak dokazuje v ženské kategorii dorostenek, kde se může volejbalu 

rovnat pouze jezdectví. V mužském žebříčku se volejbal umístil na 8. místě s 17.337 hráči, 

                                                           
45 BOSÁK, Emanuel. Stručný přehled vývoje sportovních odvětví v Československu. I. díl, příspěvek k historii československého 
organizovaného sportovního hnutí. Praha: Olympia, 1969. 351 s. 
46 Stibitz, F. (1958). Odbíjená. Praha: STN, s. 19. 
47 NOVOTNÝ, Daniel. Historie volejbalu v českých zemích od roku 1945 do současnost. České Budějovice, 2018. Diplomová práce. Jihočeská 
univerzita v Českých Budějovicích. 
48 Datawrapper: Počty registrovaných sportovců[online]. [cit. 2019-04-03]. Dostupné z: http://cf.datawrapper.de/Hhf8r/6/ 
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což je jen o několik set více než žen. Počet registrovaných oddílů odbíjené je v České 

republice 903.  

 Ve světě je odhadem až 800 miliónů aktivních hráčů volejbalu. Mezi nejoblíbenější 

sporty patří v Brazílii, která dominuje světovému žebříčku. Dále pak ve Spojených státech, 

Číně, Rusku a Německu.49 Přestože by se na první pohled mohlo zdát, že oblíbenost opanují 

světové velmoci, opak je pravdou a popularita volejbalu roste i v zemích jako je Ázerbájdžán, 

Peru, Írán, Portoriko nebo Filipíny. S pomocí Google Trends se můžeme podívat i na 

pomyslný vrchol oblíbenosti (resp. vyhledávání) volejbalu, který přišel v období olympijských 

her v Brazílii v roce 2016, kdy právě domácí výběr porazil ve finále reprezentaci Itálie50   

 

2.2.3 Nejvyšší soutěž 

 Česká volejbalová extraliga mužů a žen vznikla jednotně po vzniku samostatné České 

republiky a první sezóna se datuje na přelomu let 1992/1993. Podobně jako u fotbalové 

nejvyšší soutěže nesou jednotlivé ligy název hlavního sponzora, kterým je v obou případech 

od roku 2010 UNIQUA pojišťovna. Hlavními finančními sponzory byly od počátku 90. let 

veřejné zdroje, státní rozpočet a vlastní zdroje (ČSTV – Československý svaz tělesné výchovy). 

Od roku 1997 existuje společnost ČVS s.r.o., kterou vlastní ze 100 % svaz a jejím cílem je 

efektivní přerozdělování financí získaných od sponzorů a z marketingových akcí. Největší 

podíl na finanční podpoře ČVS (Český volejbalový svaz) měli a mají hlavní sponzoři extraligy 

(Sport Bohemia, Kooperativa a nyní Uniqa pojišťovna). Výrazným posunem v propagaci 

směrem k divákům se stala dohoda s ČT, která začala pravidelně volejbal vysílat jak ve formě 

studia, tak živých přenosů z extraligy. 

 Pravidla bodování prošla v historii několika změnami a dnes funguje tzv. podílový zisk, 

kdy si za vítězství jeden tým odnáší 2 body, ale v případě, že se poraženému týmu podaří 

uhrát 2 sety a výsledek tedy skončí 2:3, odnáší si vítěz stále dva body, ale poražený jako 

bonus jeden. V jednom zápase se tak mohou udělit 2-3 body. Tato pravidla se uplatňují na 

všechny soutěže na celorepublikové úrovni. Novinku přijala i většina krajů.51 

                                                           
49 Ranking the Top 5 Volleyball Countries. FloVolleyball [online]. 2016 [cit. 2019-04-14]. Dostupné z: 
https://www.flovolleyball.tv/articles/5049856-ranking-the-top-5-volleyball-countries 
50 Google trends [online]. 2019 [cit. 2019-04-14]. Dostupné z: https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=%2Fm%2F07_53 
51 Pravidla volejbalu 2017 - 2021. Cvf.cz [online]. 2017 [cit. 2019-04-14]. Dostupné z: http://www.cvf.cz/rozhodci/pravidla/pravidla-
volejbalu-2017-2021-2981.html 
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 Volejbalová pravidla jsou oproti fotbalovým znatelně složitější a pro běžného diváka, 

který volejbal nikdy nehrál, případně není zběhlý v terminologii, se může zdát hra (a zejména 

pak pohyb) hráčů mnohdy složitá a nepřehledná. Zatímco základní myšlenka je dostat balon 

na tři doteky na soupeřovu stranu, ideálně pak přímo na zem na vymezenou plochu 

soupeřova hřiště, samotné pohyby hráčů po palubovce jsou řízeny jasnými pravidly a 

taktickými pokyny. 

 Mezi nejúspěšnější týmy posledních let patří v mužské kategorii VK Jihostroj České 

Budějovice, Dukla Liberec a na výsluní se dostává nově vzniklý mladý tým Karlovarska, 

kterému se podařilo vyhrát poslední extraligovou sezónu. Mezi ženami obdobně dlouhodobě 

kraluje Jihostroj České Budějovice (který ale poslední sezónu nečekaně sestoupil do první 

ligy) a ve sbírání titulů se střídal s týmy z Brna, Kladna a s Duklou Liberec. Úřadujícími 

mistryněmi jsou hráčky Prostějova.52  

 Návštěvnost Uniqa extraligy nedosahuje (jako tradičně u halových kolektivních sportů 

v ČR) příliš lichotivých čísel. Na zápasy chodí v průměru od 200 do 700 diváků. V playoff pak 

čísla o několik desítek či stovek rostou a dostávají se k hranici 900 návštěvníků. Na 

semifinálové a finálové duely pak dorazí i kolem jednoho tisíce diváků.53 Volejbal je jeden 

z mála sportů, kde se ženská nejvyšší soutěž vyrovnává počtem diváků té mužské.54   

 

2.2.4 Česká společnost a její vnímání volejbalu 

 Přestože Česká republika v současnosti nepatří mezi světové volejbalové velmoci, 

kterými jsou například výběry Ruska, USA, Kuby či Brazílie, může se pyšnit nemalými 

historickými úspěchy. Do roku 1990 se mužské volejbalové reprezentaci podařilo nasbírat 

úctyhodných 15 sad medailí z vrcholných akcí, když jsme dokázali dokonce 3x vyhrát 

Mistrovství Evropy (1948, 1955, 1958), 2x Mistrovství světa (1956, 1966) a k tomu přidat 9x 

druhé místo, včetně stříbra z Olympiády 1964 v Tokiu. Podobně úspěšný byl i ženský výběr, 

který posbíral 9 umístění na stupních vítězů a v roce 1955 dokázal vyhrát Mistrovství 

Evropy.55 Bohužel obdobné úspěchy se v posledních několika dekádách nedostavily. Od 

vzniku samostatné české volejbalové federace se nepodařilo (vyjma druhého a třetího místa 

                                                           
52 Struktura soutěží ČVS. Cvf.cz [online]. 2019 [cit. 2019-04-14]. Dostupné z: http://www.cvf.cz/souteze/ 
53 http://www.cvf.cz/extraliga-muzi/ - analýza návštěvnosti zápasů 
54 http://www.cvf.cz/extraliga-zeny/ - analýza návštěvnosti zápasů 
55 VRBENSKÝ, Zdeněk. Historie – devadesátá léta. Cvf.cz [online]. [cit. 2019-04-14]. Dostupné z: http://www.cvf.cz/cvs/historie/ 
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pro ženskou reprezentaci na Mistrovství Evropy 1993 a 1997) získat jakýkoliv větší úspěch a 

v posledních letech se nedaří reprezentacím ani na větší akce kvalifikovat. Například na 

Olympiádě se český volejbal od roku 1996 už neobjevil.56  

 Přesto se v posledních letech podařilo prorazit ve volejbalovém světě, byť se jedná o 

beachvolejbal, který na několik let opanovalo (nejen na televizních obrazovkách) úspěšné 

duo Kristýna Kolocová a Markéta Sluková. Nerozlučné dvojici se během deseti sezón podařilo 

získat titul mistryň Evropy do 23 let, ovládly 3 velké turnaje na světovém okruhu FIVB a 

získaly na české poměry úctyhodné 5. místo na olympijských hrách v Londýně (2012). V roce 

2015 ale přišel nečekaný konec značky Kiki a Maki a obě hráčky se vydaly svou vlastní 

cestou.57 Kristýně Kolocové se pak ještě podařilo s novou spoluhráčkou Michaelou 

Kvapilovou získat druhé místo na Mistrovství Evropy v Lotyšsku (2017).58 

 I přes výsledkovou nepřízeň posledních let se volejbal těší v České republice velké 

oblibě. 7,1 % Čechů jej uvedlo mezi své tři nejoblíbenější sporty vůbec, což znamená celkové 

7. místo mezi stovkami dalších sportů.59 Oblíbenosti pomáhá zejména tradice volejbalu na 

školách, kdy tento sport byl a stále je, zařazen do osnov tělesné výchovy.  Podle výzkumu 

společnosti Edenred z roku 201860 se volejbal dostal v oblíbenosti dokonce na druhé místo za 

cyklistiku. Přestože oblíbenost je v široké populaci zřejmá, pravidelně jej hraje jen třetina lidí, 

která volejbal mezi své oblíbené sporty řadí. Důvod je celkem prostý, a sice organizační a 

prostorová náročnost, kdy ke hře je potřeba síť a minimálně 3 další hráči, kteří by si navíc 

měli být kvalitativně rovni. V tomto ohledu se v poslední době daří plážovému volejbalu, 

který nechybí v žádné rekreační oblasti. 

 

 

 

                                                           
56 VRBENSKÝ, Zdeněk. Historie - Léta 2000 - 2009. Cvf.cz [online]. [cit. 2019-04-14]. Dostupné z: http://www.cvf.cz/cvs/historie/?page=0 
57 Ta zlá. Bezfrazi [online]. [cit. 2019-04-14]. Dostupné z: https://www.bezfrazi.cz/ta-zla/ 
58 Medailové úspěchy českého beachvolejbalu. Cvf[online]. [cit. 2019-04-14]. Dostupné z: 
http://www.cvf.cz/beach/beach_zpravy/medailove-uspechy-ceskeho-beachvolejbalu-273.html 
59 Překvapivé výsledky! Oblíbenost volejbalu je velká. Volleycountry [online]. 2015 [cit. 2019-04-14]. Dostupné z: 
https://volleycountry.com/cz/novinky/pekvapive-vysledky-oblibenost-volejbalu-je-velka 
60 Nejpopulárnější sporty v Česku. Edenred [online]. 2018 [cit. 2019-04-14]. Dostupné z: https://www.edenred.cz/clanky/nejpopularnejsi-
sporty-v-cesku 
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 Postavení florbalu v české společnosti  2.3

 

2.3.1 Historie 

 Historie florbalu je nejkratší z vybraných sportů, přesto jeho oblíbenost každým 

rokem roste. Se sportem podobným hokeji přišli v 80. letech 20. století Švédové. Za zmínku 

stojí i návrat do roku 1958, kdy dělníci ve městě Minneapolis hráli tzv. floorhockey, kdy 

s plastikovými hokejkami ovládali míček. Přesto se do povědomí florbal dostává až díky výše 

zmíněnému Švédsku, které dalo původně hře název innebandy. Odtud sport podobný hokeji 

proniká do Finska a Švýcarska, které si lehce upravují pravidla k obrazu svému. První 

opravdový milník přichází v roce 1986, kdy vzniká Mezinárodní florbalová federace.61 

 Slavný děrovaný míček, který je neodmyslitelně spojen právě s florbalem, vznikl 

úplnou náhodou. Původně totiž sloužil jako pomůcka americkým baseballistům. Díky 

děrování na něj působil menší odpor vzduchu a lokty nadhazovačů si tak mohly alespoň při 

tréninku odpočinout. Švédy ale míček natolik zaujal, že si jej přivezli do své domoviny a 

využili ho jako základní herní pomůcku právě pro florbal.62 

 První setkání s florbalem v Československu se uskutečnil díky výměnnému pobytu 

studentů z finské univerzity KY. Jako dárek totiž přivezli sadu 12 florbalových hokejek. 

Nadšení bylo veliké, ale pokazil ho holý fakt, že plastové hokejky se brzo ohrály, zničily a tak 

v roce 1985 opět nebylo s čím hrát. K životu ho probudili o několik let později v roce 1992 

bratři Vaculíkové, kteří přivezli z Maďarska florbalové mantinely, a nic už nebránilo započetí 

prvního florbalového turnaje na našem území.63 O pár let později, konkrétně v roce 1994, se 

začíná hrát pravidelná florbalová liga. 

 V roce 1986 vzniká IFF (Iternational Floorball Federation) a mezi zakládající země 

patřily severští sousedé Švédsko a Finsko, ke kterým se přidalo Švýcarsko. V současnosti má 

federace 65 členů, společně s Českou republikou, která se přidala jako 8. v pořadí roku 

1993.64 IIF zastřešuje mistrovství světa, které se konalo již 12krát (vždy s jednoletou pauzou) 

a mezi hostitelskými zeměmi nechyběla dvakrát ani Česká republika. O první místo 

                                                           
61 SKRUŽNÝ, Zdeněk. Florbal: technika, trénink, pravidla hry. Praha: Grada, 2005. Sport (Grada). ISBN 80-247-0383-1. 
62 Proč má míček na florbal díry?. Týden.cz [online]. 2007 [cit. 2019-04-15]. Dostupné z: https://www.tyden.cz/rubriky/sport/fotbal/proc-
ma-micek-na-florbal-diry_2399.html 
63 Historie českého florbalu. Fkstarsizaci [online]. 2008 [cit. 2019-04-15]. Dostupné z: https://www.tyden.cz/rubriky/sport/fotbal/proc-ma-
micek-na-florbal-diry_2399.html 
64 History of Floorball. Floorball Planet [online]. 2008 [cit. 2019-04-15]. Dostupné z: 
https://www.floorballplanet.com/category/FB_HISTORY.html 
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pravidelně bojuje Švédsko s Finskem, o bronz pak soupeří právě Česko a Švýcarsko. 

Největším úspěchem našeho národního týmu je stříbro z MS 2004 ve Švýcarsku, kde jsme 

podlehli Švédům 4:6.65 Ženský národní tým se pohybuje kolem čtvrtého až pátého místa a 

největším úspěchem je zatím bronz z MS 2011.  

 

2.3.2 Hráčská základna 

 Zatímco v devadesátých letech hrála florbal u nás jen hrstka vyvolených a v roce 1999 

jen necelých 6 tisíc hráčů, o dvacet let později jde už o čtvrtý nejoblíbenější sport u nás 

vůbec. Florbalu se profesionálně a poloprofesionálně věnuje 73 781 hráčů a jen několik 

stovek jej dělí od třetího místa, které okupuje tenis. Muži z celkového počtu představují 

40 234 hráčů a ženy 6 272. Zbytek tvoří mládež.66 Rostoucí oblíbenost koresponduje právě 

s mládeží, kde je florbal dokonce na celkovém druhém místě, hned za fotbalem, s 27 275 

mládežníky. Dá se tak očekávat, že s novými generacemi kvalita florbalu výrazně poroste. 

Počet oddílů se v České republice pohybuje kolem 800, což je za tak krátkou historii velmi 

úctyhodné číslo. 

 V celosvětovém měřítku florbal za necelé 4 dekády své existence dokázal oslovit 3.4 

miliónu aktivních registrovaných hráčů.67 Jedná se o posun (oproti roku 2017) o více než 350 

tisíc hráčů za jeden rok. Nejvíce registrovaných florbalistů je ve Švédsku a Finsku. Na třetím 

místě je Česká republika. Za ní následuje Švýcarsko, Německo, Norsko, Slovensko, Dánsko, 

Rusko a desátým místem uzavírá žebříček oblíbenosti Lotyšsko. 

 Florbal je vzhledem ke své historii sportem mladých a vysoké popularitě přispívá 

zejména aplikování herních hodin v rámci tělesné výchovy na školách. Z fyzického hlediska 

jde o sport vhodný pro všechny, nehledě na vzrůst, sílu či agilitu. Připočteme-li i relativně 

levné pořizovací náklady na vybavení, kdy stačí jen plastové hokejky, míček a branky, 

získáme ideální prototyp úspěšného sportu. Ne náhodou se jedno z témat posledních let týká 

členské hokejové základny, která pomalu klesá, za což v určité míře může i florbal. Pro rodiče 

je výrazně snazší svého potomka zapsat do florbalového oddílu než do hokejového, kde se 

finanční a časová náročnost obou sportů nedá srovnávat v neprospěch hokeje.  

                                                           
65 MS 2004: SENZAČNÍ STŘÍBRO. Ceskyflorbal.cz[online]. 2014 [cit. 2019-04-15]. Dostupné z: https://www.ceskyflorbal.cz/clanek/ms-2004-
senzacni-stribro/ 
66 Datawrapper: Počty registrovaných sportovců[online]. [cit. 2019-04-15]. Dostupné z: http://cf.datawrapper.de/Hhf8r/6/ 
67 IFF REPORT: Floorball has now over 3.4 MILLION players worldwide!. Floorball Today [online]. 2018 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 
https://floorballtoday.com/iff-report-number-of-floorball-players-steadily-increasing/ 
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2.3.3 Nejvyšší soutěž 

 Nejvyšší česká florbalová soutěž byla založená podobně jako většina samostatných 

soutěží po rozpadu Československa v roce 1993. Od založení do roku 2005 se názvem jednalo 

o 1. ligu, od sezony 2005/2006 se pak díky statutárnímu sponzorovi soutěž přejmenovala na 

Fortuna Extraliga. Největší sázková kancelář vydržela u florbalu dlouhých deset let, kdy ji 

nahradila na krátké období společnost AutoCont. Od sezony 2015/2016 do současnosti je 

hlavním sponzorem Tipsport a nejvyšší soutěž dostala obměněný název: Tipsport Superliga. 

O dva roky mladší historii má u nás extraliga žen. Zatímco právě ženy mají jen 2 výkonnostní 

skupiny, kdy pod extraligou leží 1. liga, muži mají podstatně propracovanější systém. Mužská 

hierarchie soutěží obsahuje navíc dvě skupiny národní ligy plus 4 divizní podskupiny.68 

 Systém nejvyšší soutěže funguje na klasickém formátu, kdy se 14 týmů (do sezony 

2017/2018 jen 12 týmů) utká každý s každým 2x. Celkem se tedy odehraje v základní části 26 

kol. Body jsou rozdělovány poměrově, tedy za vítězství 3 body, za výhru v prodloužení 2 body 

a poražený tým v nástavbě základní hrací doby si odnáší 1 bod do tabulky. Od letošní sezóny 

se navíc uděluje nejlepšímu týmu po základní části Prezidentský pohár.69 Po 26 kolech 

postupuje prvních 8 týmů do playoff, kdy zajímavostí je možnost zvolit si v rámci první čtyřky 

své soupeře z 5. – 8. místa. To samé se opakuje i v semifinále. Obě kola playoff se hrají na 4 

vítězné zápasy. Největší unikum je pak samotné vyvrcholení celé soutěže, tzv. superfinále 

(hrané od roku 2012), kdy se vítězné celky ze semifinále utkají jen v jednom zápase, který 

rozhodne o titulu mistra pro danou sezónu. Formát u žen je totožný, pouze je v extralize 

stále 12 celků (do roku 2009/2010 se hrálo jen s 9 týmy). V sezoně 2017/2018 se ve všech 

kategoriích, včetně mezinárodní úrovně, odehrálo v České republice 31 800 utkání.70 

 Nejúspěšnějším týmem historie české mužské extraligy je jednoznačně Tatran 

Střešovice, který kraluje se svými 16 tituly z 25 odehraných sezon. V posledních šesti 

sezonách se ale liga vyrovnala a na titul dosáhly 2x Vítkovice, 2x Chodov a úřadujícím 

mistrem je Technology florbal Mladá Boleslav. V ženské extralize aktuálně kralují Vítkovice, 

dlouhá léta soutěž ovládala děvčata z Jižního města na Praze 11.71 

                                                           
68 Struktura soutěží řízených ČF. Ceskyflorbal.cz[online]. 2019 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: https://www.ceskyflorbal.cz/souteze 
69 Český florbal poprvé udělí Superpohár. Ceskyflorbal.cz [online]. 2019 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 
https://www.ceskyflorbal.cz/clanek/cesky-florbal-poprve-udeli-prezidentsky-pohar 
70 Florbal v číslech. Ceskyflorbal.cz [online]. 2018 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/struktura/florbal-v-
cislech 
71 O Superfinále. Ceskyflorbal.cz [online]. 2018 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: https://www.ceskyflorbal.cz/superfinale/o-superfinale 
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2.3.4 Česká společnost a její vnímání florbalu 

 Pozitivní vnímání florbalu v české společnosti jasně dokazuje výše zmíněný růst 

hráčské základny, finanční nenáročnost, podobnost nejoblíbenějšímu sportu u nás – hokeji, 

ale také prozatímní finanční nezkaženost a absence jakýchkoliv skandálů, korupce a obecné 

negativity ze strany hráčů a klubů.  

 Pokud se podíváme na oblíbenost řečí čísel, drží Česká republika hned několik prvních 

míst v návštěvnosti. Minulý rok zavítalo na mistrovství světa v Praze rekordních 181 518 

diváku a byl tak o více jak 77 000 návštěvníků překonán rekord z MS 2014 ve Švédsku.72 Další 

milník padl v mužském superfinále roku 2016, když přišlo 12 144 diváků a ustanovili tak 

divácký rekord mezi všemi českými halovými sporty.73 Zvyšující se zájem o florbal 

představuje i návštěvnost jednotlivých zápasů v průběhu sezony. Aktuální průměr je téměř 

400 diváků na zápas, což představuje 10% nárůst oproti minulé sezoně. Lídrem je Sokol 

Pardubice s průměrnou návštěvou 686 platících diváků na zápas.74 Přesto nejde o nikterak 

významná čísla, pokud porovnáme celkový zájem o florbal jako sport například v průběhu 

mistrovství světa. Výrazně nižší čísla se objevují u ženské extraligy, kdy návštěvy ve většině 

případů nedosahují ani jednoho sta diváků na zápas. 

 Přesto se florbal v poslední sezoně nevyhnul určité kontroverzi, když se v praxi 

uplatnilo pravidlo o návštěvnosti v první lize, které určuje, že pokud chce tým postoupit 

z baráže do Superligy, musí přilákat v uplynulém ročníku na tribuny minimálně 150 fanoušků 

na 4 ze svých 13 domácích utkání. To se ale nepovedlo hned 3 týmům v playoff, a tak došlo 

k poněkud nešťastné situaci, kdy zmíněným týmům nejde o postup a vyvrcholení sezóny tak 

postrádá patřičný náboj.75 

 

 

 

                                                           
72 Na domácím MS 2018 padly největší rekordy v návštěvnosti. Ceskyflorbal.cz [online]. 2018 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 
https://www.ceskyflorbal.cz/clanek/na-domacim-ms-2018-padly-nejvetsi-rekordy-navstevnosti 
73 Historie Superfinále. Ceskyflorbal.cz [online]. 2018 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: https://www.ceskyflorbal.cz/superfinale/historie 
74 Návštěvnost Tipsport superligy stoupá, vévodí Pardubice. Ceskyflorbal.cz [online]. 2018 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 
https://www.ceskyflorbal.cz/clanek/navstevnost-tipsport-superligy-stoupa-vevodi-pardubice 
75 Nechodí na vás lidi? Nejvyšší ligu si nezahrajete. Florbalová liga řeší kontroverzní pravidlo. IRozhlas.cz [online]. 2018 [cit. 2019-04-16]. 
Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/sport/ostatni-sporty/nechodi-na-vas-lidi-nejvyssi-ligu-si-nezahrajete-florbalova-liga-resi-
podivne_1803081652_jgr 
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 Infografika vybraných sportů 2.4

 

Graf č. 1: Počet registrovaných sportovců (stav ke 2019) 

 

Zdroj: Vlastní  

 Česká unie sportu eviduje celkem 1,6 milionu sportovců.76 Počet sportovců není 

důležitý jen z pohledu oblíbenosti daného sportu, ale také z pohledu přerozdělování státních 

dotací. Z grafu č. 1 můžeme vyčíst, že největší mládežnickou základnu v poměru 

k registrovaným sportovcům má florbal, kde mládež tvoří 37 % všech registrovaných hráčů. U 

volejbalu 27,2 % a u fotbalu pak 23,5 %. Na jeden fotbalový oddíl pak připadá 125 hráčů, 

zatímco na florbalový 90 a na volejbalový jen 52 aktivních členů.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Datawrapper: Počty registrovaných sportovců[online]. [cit. 2019-06-10]. Dostupné z: http://cf.datawrapper.de/Hhf8r/6/ 
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Graf č. 2: Průměrná návštěvnost nejvyšší mužské soutěže 

 

Zdroj: Vlastní  

 Návštěvnost nejvyšší fotbalové soutěže je podle očekávání mnohonásobně vyšší než 

u dalších dvou zkoumaných sportů.77 Přesto ve srovnání se zbytkem Evropy výrazně 

zaostává. Vzrůstající diváckou tendenci má florbal,78 který za posledních 10 let navýšil 

průměrný počet diváků na čtyřnásobek (ze 108 na 399 návštěvníků). Přesto se jedná o 

poměrně nízké číslo. Fotbal i volejbal79 mají kolísavou tendenci, která v posledních letech 

roste spíše směrem nahoru. 

 Přehled jednotlivých vítězů nejvyšších soutěží vybraných sportů od vzniku samostatné 

České republiky je k nalezení na konci textu v příloze č. 1. 

 

 

 

                                                           
77Základní část fotbalové ligy měla nejvyšší návštěvnost za 19 let. Českénoviny.cz [online]. 2019 [cit. 2019-06-11]. Dostupné z: 
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zakladni-cast-fotbalove-ligy-mela-nejvyssi-navstevnost-za-19-let/1750125 
78 Návštěvnost Tipsport superligy stoupá, vévodí Pardubice. Ceskyflorbal.cz [online]. 2018 [cit. 2019-04-16]. Dostupné z: 
https://www.ceskyflorbal.cz/clanek/navstevnost-tipsport-superligy-stoupa-vevodi-pardubice 
79 Návštěvnost a příjmy ze vstupného v českém basketbalu, volejbalu a aházené. Sportbiz.cz[online]. 2018 [cit. 2019-06-11]. Dostupné z: 
http://www.sportbiz.cz/2012/11/02/navstevnost-a-prijmy-ze-vstupneho-v-ceskem-basketbalu-volejbalu-a-hazene/ 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2005/2006 2010/2011 2017/2018

Fotbalová liga

Volejbalová extraliga

Florbalová superliga



28 
 

3 Představení vybraných mediálních kanálů 

 

 Analýza v rámci diplomové práce vychází ze dvou sportovně zaměřených médií, které 

v česku patří k nejsledovanějším, respektive nejčtenějším ve své kategorii. Jde o ČT sport, 

jakožto zástupce televizní stanice a Deník Sport, který zastupuje tištěná média. V následující 

části jsou oba typy médií ve stručnosti představeny. 

 

 ČT sport 3.1

 Sportovní kanál ČT sport je jeden z 6 kanálů České televize. Své vysílání začal se 

startem zimních olympijských her v Turíně 10. února 2006 v dopoledních hodinách (do té 

doby se většina důležitých sportovních přenosů vysílala na ČT 2). Původní název byl ČT4 

sport, následně byl přejmenován v roce 2008 na ČT4 a v roce 2012 na současný název ČT 

sport.80 Z původního formátu, kdy se vysílalo šestnáct hodin denně, se přešlo k celodennímu 

vysílání v roce 2008.    

 Přestože letos sportovní kanál oslavil už 13. narozeniny, při jeho spuštění většina 

redaktorů nevěřila, že bude mít dlouhého trvání.81 Jak řekl v roce 2016 Robert Záruba: "Před 

10 lety to bylo velké dobrodružství. Moc jsem tehdy nevěřil, že se kanál udrží a prosadí a že 

ho dokážeme naplnit. Velké zásluhy na tom má právě Otakar Černý, který nás dokázal 

přesvědčit, že to bude fungovat."82  

 Nejznámější osobnosti, které provázejí ČT sport od jeho začátku, jsou Robert Záruba 

(šéfkomentátor), Petr Vichnar, Jaromír Bosák, Ivana Chvátalová a Barbora Černošková. 

Současným generálním ředitelem je Petr Dvořák. Výkonným ředitelem pro ČT sport je Jiří 

Ponikelský.  

 Důležitým a neměnným prvkem je programová koncepce, jejímiž pilíři jsou významné 

domácí sportovní akce, důležité zahraniční události, kde participují čeští reprezentanti a 

zaměření na rozvoj regionálních a amatérských sportů. Velký prostor ve vysílání máji i 

                                                           
80 10 let žijeme sportem. Česká televize [online]. 2015 [cit. 2019-06-12]. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11436960831-
10-let-ct-sport/21647129402/ 
81 Na začátku nevěřili a věštili brzký konec. ČT sport však slaví už desátý rok. Česká televize [online]. 2016 [cit. 2019-06-12]. Dostupné z: 
https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/archiv/na-zacatku-neverili-a-vestili-brzky-konec-ct-sport-vsak-slavi-uz-desaty-
rok/5bdb8bb80d663b6fe8a79a53 
82 tamtéž 
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handicapování sportovci – ČT sport pokryla přenosy už z 13 paralympijských her.83 Svým 

širokým pojetím a kvalitou ČT sport získala titul  nejsledovanějšího sportovního 

veřejnoprávního kanálu v Evropě. Ze statistik vyplývá, že sledující tvoří více jak ze tří čtvrtin 

muži. Mezi nejsledovanější události patří tradičně zápasy hokejové reprezentace na 

mistrovství světa a olympijských hrách.  

 Průměrný podíl sledovanosti kanálu ve skupině 15+ se od jeho spuštění s každým 

rokem zvyšoval a svého maxima dosáhl v roce 2012 (4,4 %). Poté následoval menší pokles a 

v roce 2014 opět návrat na maximum k hranici 4,4 %.84 V roce 2017 přišel mírnější pokles na 

3,4 %85 a v posledním měřeném roce pak nárůst na 4,05 %.86 Důležitým faktorem v celoroční 

sledovanosti je počet pořádaných velkých sportovních akcí v kalendářním roce. V případě 

Olympijských her pak sledovanost výrazně roste. Zimní olympijské hry v loňském roce 

přilákaly k obrazovkám více než 6,6 milionů diváků. Hokejový zápas o bronzovou medaili 

sledovalo 57 % diváků u obrazovek a se 1,7 milionem diváků se jednalo o historicky 3. 

nejsledovanější přenos ČT sport. Výrazný úspěch byl zaznamenán i na webu, kde se v pátek 

23. února, přehrálo 1,74 milionu videí (více jak 73 tisíc videí za hodinu).87  

 Velkým tématem posledních let je rostoucí konkurence v oblasti soukromých 

sportovních stanic. Cena jednotlivých přenosů a licencí na tuzemské i zahraniční soutěže tak 

zákonitě roste a Česká televize musela udělat několik ústupků. Od roku 2018 například 

koupila společnost O2 TV vysílací práva na první fotbalovou ligu. Pro veřejnoprávní stanici 

tak zůstal jen jeden, mnohdy ne příliš atraktivní, zápas za kolo, který může vysílat.88 Se 

stejnou společností se pak musí ČT sport dělit i o hokejovou extraligu, což byl doposud 

výhradní vysílací monopol ČT.89  

                                                           
83 tamtéž 
84 ČT sport vysílá deset let, nejsledovanější byl hokej. Mediaguru [online]. 2016 [cit. 2019-06-15]. Dostupné z: 
https://www.mediaguru.cz/clanky/2016/02/ct-sport-vysila-deset-let-nejsledovanejsi-byl-hokej/ 
85 Rok 2017 - Celodenní podíl na publiku 15+ (%). Česká Televize[online]. 2017 [cit. 2019-06-15]. Dostupné z: 
https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/sledovanost/div-ohlas/celodenni/kolac/2017.pdf 
86 Rok 2018 - Celodenní podíl na publiku 15+ (%). Česká Televize[online]. 2018 [cit. 2019-06-15]. Dostupné z: 
https://img.ceskatelevize.cz/boss/image/contents/sledovanost/div-ohlas/celodenni/kolac/2018.pdf 
87 Podívejte se na nejsledovanější přenosy olympijských her na ČT sport. RadioTV.cz [online]. 2018 [cit. 2019-06-15]. Dostupné z: 
http://www.radiotv.cz/p_tv/podivejte-se-na-nejsledovanejsi-prenosy-olympijskych-her-na-ct-sport/ 
88 O2 TV koupila práva na českou fotbalovou ligu a chce od pátku do pondělí vysílat skoro všechno. SportovniListy.cz [online]. 2018 [cit. 
2019-06-15]. Dostupné z: http://www.sportovnilisty.cz/pozice-1-top/o2-tv-koupila-prava-na-ceskou-fotbalovou-ligu-a-chce-od-patku-do-
pondeli-vysilat-skoro-vsechno/ 
89 Česká televize přijde o monopol na hokejovou extraligu. O práva se bude dělit s O2 TV. IROZHLAS.cz [online]. 2018 [cit. 2019-06-15]. 
Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/ekonomika/ceska-televize-o2-tv-vysilaci-prava-hokej-extraliga_1804041209_jgr 
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 Deník Sport  3.2

První podoba Deníku Sport byla vydána 3. ledna 1953 pod názvem Československý 

sport. Vyšla trochu netradičně v sobotu a ustanovil ji Ústřední orgán Státního výboru pro 

tělesnou výchovu a sport. Hlavní slovo měla tehdejší Komunistická strana Československa. 

Nově vzniklé noviny se zaměřovaly na informování o potřebě cvičení jako důležité součásti 

běžného života, informovaly o úspěších československých sportovců a později i k propagaci 

spartakiád. Krom sportu si ale čtenáři mohli pravidelně číst i novoroční projev prezidenta a 

jiné významné texty k důležitým politickým událostem a svátkům v zemi. Původně vycházel 

Československý sport dvakrát týdně, od roku 1958 pětkrát týdně a po roce 1965 už každý 

den kromě neděle.90  

Ačkoliv s prvním tištěným výtiskem o sportu nikdo nemohl tušit, jestli bude slavit 

úspěch, ukázalo se nakonec, že poptávka převyšovala nabídku, a tak se dva roky po prvním 

vydání zvyšoval celkový náklad, který do té doby činil 100 000 výtisků.91 

S rozpadem Československa roku 1993 se mění název na Deník Sport. Online verze byla 

zpřístupněna v dubnu 1999.  O dva roky později se majoritním vlastníkem stává společnost 

Ringier ČR, a.s., aby o další dva roky později (2003) získala zbylé akcie a stala se 

stoprocentním vlastníkem. 92  Nástupcem se v současnosti stal vydavatel Czech News Center 

v čele se šéfredaktorem Lukášem Tomkem. Společnost CNC je součástí koncernu Czech 

Media Invest ovládaného Patrikem Tkáčem a Danielem Křetínským. Krom Sportu vydávají 

také nejčtenější deník v ČR – Blesk.93 Vzhledem k vlastnictví největšího bulvárního deníku u 

nás se nevyhnuly spekulace o bulvarizaci ani Deníku Sport. Přesto se ve světě nejedná o 

ojedinělý úkaz. Sport je spojován s bulvarizací pravidelně a celý jeho kontext do samotného 

typu bulvarizace spadá – sledujeme příběhy jedinců, konflikty mezi týmy (zápasy), fandíme 

jedné či druhé straně, apod.  

                                                           
90 RIETHOFOVÁ,Alžběta. Vývoj periodika Československý sport od svého vzniku do roku 1988. 
Praha, 2012. 60 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 
komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. 
Petr Bednařík, Ph.D. s. 8-9 
91 BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Vyd. 1. 
Praha: Grada, 2011, 439 s. Žurnalistika a komunikace. s. 263 ISBN 978-802-4730-288. 
92 BENDA, Josef. Vlastnictví periodického tisku v České republice v letech 1989-2006. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007, 273 s. ISBN 978-802-
4613-871, s. 121.   
93 Czech News Center - vydává deníky Blesk či Sport. Aktualne.cz [online]. 2015 [cit. 2019-06-15]. Dostupné z: 
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/komu-patri-ceske-noviny-nove-budou-jen-zdejsich-
miliardaru/r~e6845e2640c511e5b3730025900fea04/v~sl:eebb673259d6536a7301559752e13392/ 
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Zajímavostí je, že v České republice nemá Deník Sport přímého konkurenta, který by se 

věnoval pouze sportu jako takovému. Paradoxně za největšího konkurenta můžeme označit 

Blesk, který sportu věnuju několik stran a jako nejčtenější deník má v tomto ohledu silný 

zásah. Přestože jsou obě redakce pod jedním vydavatelem, jsou obě autonomní, a tak si i 

Blesk sám určuje, kolik prostoru věnuje sportu. V dnešní podobě vychází každý den, v neděli 

pak v rozšířené verzi Nedělní Sport, který je brán jako samostatný výtisk. Pravidelnou přílohu 

tvoří Sport magazín, který vychází v barevné verzi každý pátek a je samostatně neprodejný.  

Podle výroční zprávy unie vydavatelů94 za poslední dvě čtvrtletí roku 2018 mají deníky 

zásah 61 % čtenosti obyvatel. Deník Sport pak zaujímá 4. místo v čtenosti s 219 tisíci čtenáři 

na jedno vydání. Průměrný náklad pak čítal 33 900 výtisků.95 Cena je stanovena na 16 Kč, 20 

Kč za páteční vydání a 25 Kč za mimořádné páteční vydání. Sport je tak už 65 let jediným 

sportovním deníkem v Česku.96 

 

4 Sběr dat 

 

 Zkoumaná časová období 4.1

 V rámci analýzy jsou vybrána dvě zkoumaná časová období: 

1) červenec 2013 – květen 2014 

2) červenec 2017 – květen 2018 

Časové úseky jsou vybrány tak, aby pokryly vždy celou sezonu jednotlivých nejvyšších soutěží 

vybraných sportů. 

1. Fortuna Liga probíhá od konce července do konce května (zimní přestávka prosinec – druhá 

půlka února) 

Uniqa volejbalová extraliga probíhá od konce září do konce dubna (bez výraznější pauzy) 

Tipsport florbalová superliga probíhá od půlky září do konce dubna (bez výraznější pauzy) 

 

                                                           
94 MEDIA PROJEKT 3. a 4. čtvrtletí 2018. Unievydavatelu [online]. 2018 [cit. 2019-06-19]. Dostupné z: 
http://www.unievydavatelu.cz/gallery/files/MP_1804_v15video.pdf 
95 tamtéž 
96 Sport základní informace. CNCenter [online]. 2019 [cit. 2019-06-15]. Dostupné z: https://www.cncenter.cz/clanek/1285/sport 
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Tabulka č. 2: Aktivita soutěží dle měsíců: 

Měsíc → 

Sport ↓ 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Fotbal × ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × 

Volejbal ✓ ✓ ✓ ✓ × × × × ✓ ✓ ✓ ✓ 

Florbal ✓ ✓ ✓ ✓ × × × × ✓ ✓ ✓ ✓ 

Zdroj: vlastní 

 

 Způsob sběru dat 4.2

 Na ČT sport jsou ve vybraných termínech prozkoumány televizní programy, u kterých 

se klade důraz na datum vysílaného pořadu, sportovní zaměření (fotbal, volejbal, florbal), typ 

pořadu (přímý přenos, záznam, magazín, ostatní), vysílací čas (rozdělen do několika kategorií 

podle celkové sledovanosti) a délku pořadu. Pro zaznamenání všech relevantních informací 

byl vytvořen atypický kódovací arch, z kterého se dají jednotlivé údaje vyčíst. Viz příloha č. 2. 

V rámci přenosů je relevantní, zda jde o tématiku týkající se domácích soutěží nebo jde o 

mezinárodní či čistě zahraniční přenos. Práce se zaměřuje na domácí soutěže, přesto jsou 

brány v potaz i zahraniční přenosy, pro samostatnou analýzu.  

 Do přímých přenosů spadají všechny přenosy, které jsou zprostředkovány živě. 

Magazíny jsou pravidelné pořady daných sportů, které se věnují buď čistě jen vybranému 

sportu, nebo alespoň z velké části (např. magazín Time out, který se do svého konce roku 

2013 věnoval volejbalu, basketbalu i házené). Do kategorie ostatní spadají všechny pořady, 

které nelze zařadit do kategorií výše a věnují se danému sportu, případně novinkám z jeho 

okolí (medailonky hráčů, informace o herních lokalitách, historické události, apod.). Veškeré 

rozhovory, které jsou nad rámec přímého přenosu, případně magazínu, spadají také do 

kategorie ostatní. Záznamy obsahují všechny typy pořadů, které už byly jednou na ČT sport 

vysílány. Každodenní sportovní noviny vysílané po hlavních zprávách nejsou zařazeny do 

žádné kategorie. Nelze určit, do jaké míry a v jakém obsahu byl ten který sport zastoupen.  

 Pro Deník Sport je obdobně vytvořen kódovací arch, viz příloha č. 3. Ten zohledňuje 

celkový objem jednotlivých sportů obsažených v daném výtisku, typ článku (výsledkový 
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servis, článek z domácí scény, článek ze zahraničí, článek o reprezentaci, ostatní). titulní 

strany a jejich obsah jsou zařazeny do samostatné kategorie a nejsou započítány do 

celkových statistik, ale je jim věnována samostatná kapitola. 

 

5 Analýza ČT sport 

 V následující kapitole se nachází porovnání jednotlivých období napříč sporty v rámci 

ČT sport. V jednotlivých kapitolách jsou zohledněny výše popsané aspekty. Jejich 

provázanost je pak rozpracována v kapitole 7.  

 

 Srovnání vysílacího času vybraných sportů 5.1

 Jako první se podíváme na celkové zastoupení (vyjádřené časově) sportů ve 

vybraných obdobích (2013-2014 a 2017-2018). Do dat se počítají všechny typy odvysílaných 

pořadů, nehledě na vysílací čas. Určující je uvedená stopáž v programu. 

Graf č. 3: Počet odvysílaných hodin vybraných sportů v období: 07. 2013 – 06. 2014 

 

Zdroj: Vlastní 
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Graf č. 4: Počet odvysílaných hodin vybraných sportů v období:  07. 2017 – 06. 2018 

 

Zdroj: Vlastní 
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tak můžeme sledovat stagnující tendenci ve vysílacím čase. O něco hůře je na tom volejbal, 
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témata spojená s fotbalem obsáhla na ČT sport celkem 14,7 % veškerého vysílacího času 

v průběhu roku. V letech 2017-2018 to pak bylo dokonce 17,5 %. Volejbal pro sebe 

zaznamenal 4,4 % vysílacího času a o 3 roky později 4,2 %. Florbal zůstal v obou případech na 

2,5 %. V přepočtu na dny se fotbal v průměru na obrazovkách objevoval v letech 2013-2014 
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na více jak 3,5 hodiny za den a v druhém období dokonce na více jak 4 hodiny. Volejbal 

obsáhl kolem 1 hodiny vysílacího času a florbal okolo 35 minut. 

 Celkově se tak ze získaných dat dá reflektovat zájem o vybrané sporty. Zatímco fotbal 

u nás patří v otázce popularity (společně s hokejem) k číslu jedna a odpovídá tomu i prostor, 

který v médiích dostává, volejbal a zejména florbal se na ČT sport neobjevují v takové míře, 

jaké napovídá jejich oblíbenost ve společnosti. 

 

 Srovnání vysílacího času vybraných sportů v jednotlivých měsících 5.2

 Následující srovnání přináší zastoupení vysílání v jednotlivých měsících, které 

výrazněji napoví ke struktuře a rozvržení vysílacího plánu. 

 

Graf č. 5: Počet odvysílaných hodin v jednotlivých měsících v období: 07. 2013 – 06. 2014 

 

Zdroj: Vlastní 
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Graf č. 6: Počet odvysílaných hodin v jednotlivých měsících v období: 07. 2017 – 06. 2018 

 

Zdroj: Vlastní 

 

 Na první pohled podobné grafy představují intenzitu zastoupení vybraných sportů 

v průběhu jednotlivých měsíců. Pokud se podíváme na Tabulku č. 2: Aktivita soutěží dle 
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 Fotbal roste v období od srpna do listopadu, kdy startuje nejvyšší soutěž a probíhá 

většina evropských soutěží. Výrazný pokles v zimních měsících je způsoben pauzou, která 
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 Volejbal v letech 2013-2014 zaznamenával výraznější výkyvy, když se paradoxně 
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mistryň), kde jsme měli své zástupce. Kolísavou bilanci podtrhují měsíce únor, březen a 

květen, kdy se počet hodin dostal pod 10, což je v rámci jednoho měsíce velmi málo.  

 Druhé volejbalové období reprezentuje konstantní křivka, která se pohybuje 

v rozmezí 25-45 hodin za měsíc. Výraznější výkyvy nepřicházejí ani v dubnu, kdy vrcholí 

extraliga, ale ani v období neaktivity domácích soutěží, kterou v té době zastupují turnaje 

plážového volejbalu. Mírný pokles je v období vánoc. Oproti letem 2013 a 2014 však nepřišel 

ani jeden měsíc, kdy by se volejbal na obrazovkách ČT sport dostal po 15 hodin, což je pro 

samotný sport pozitivní zjištění.  

 Florbal je na tom z vybraných sportů výrazně nejhůře. Ve sledovaných obdobích je 

v obou případech několik měsíců, kdy děrovaný míček na obrazovkách za celý měsíc ani 

nemáme možnost spatřit. Nárůst je zaznamenáván v prosinci, kdy probíhá mistrovství světa 

a v dubnu, kdy vrcholí playoff superligy, ale samotná základní část extraligy se do vysílání 

moc často nedostává.  

 

 Počet odvysílaných pořadů vybraných sportů ve zkoumaných obdobích  5.3

 Celkový počet pořadů nám ukáže, v jaké intenzitě se daný sport na obrazovkách 

vyskytuje v rámci jednotlivých typů pořadů, jejichž analýza následuje později v textu. Za 

jeden odvysílaný pořad se bere jakýkoliv typ přenosu, který je v rámci programu ohraničen 

začátkem a koncem a je veden v programu jako samostatný pořad. 
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Graf č. 7: Počet odvysílaných pořadů ve zkoumaných obdobích 

Zdroj: Vlastní 

 Jak můžeme vidět v grafu, fotbal zaznamenal nárůst o 22 % v počtu pořadů, zatímco 

volejbal a florbal poklesly o 29 %, respektive 17 % za čtyři roky.  

 Pokud porovnáme celkový odvysílaný čas s počtem pořadů, zjistíme, že v letech 2013-

2014 trval průměrný fotbalový pořad 65 minut a v letech 2017-2018 63,5 minuty. Zatímco se 

tak zvedl počet pořadů, jejich délka zůstala téměř neměnná. U volejbalu je rozdíl výraznější. 

V prvním zkoumaném období jsme podobně jako u fotbalu na 61,5 minutách vysílacího času. 

V druhém období ale ubývá pořadů, nikoliv však úměrně počtu odvysílaných hodin, a tak se 

dostáváme na 82 minut dlouhé přenosy. Ještě větší nárůst přichází u florbalu, kdy se 

z vysílaného času v délce 107 minut dostáváme v minulém roce až na 129 minut.  

 V průměru (čistě statisticky) je možné přes den shlédnout od 3 – 4 pořadů 

s fotbalovou tématikou. Volejbal jsme mohli v letech 2013-2014 vídat na obrazovce 

v průměru jednou za den, minulý rok už to bylo ale jen 2x z 3 dnů. Florbal pak můžeme 

naladit jen dvakrát v týdnu.  

 Z výše uvedených čísel můžeme vyčíst typologii pořadů, kdy fotbal zastupuje mnoho 

různých vysílacích aktivit, rovnoměrně rozložených do měsíců a dní. Naproti tomu, pokud je 

do vysílání zařazen florbal, jde velmi pravděpodobně o dlouhý přenos, který zabere 
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výraznější část vysílání. Na délky pořadů je navázáno v další kapitole, která se věnuje 

jednotlivým typům pořadů.  

 

 Počet odvysílaných pořadů v jednotlivých měsících 5.4

  

Graf č. 8: Počet odvysílaných pořadů v jednotlivých měsících v termínu: 07. 2013 – 06. 2014 

 

Zdroj: Vlastní 
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Graf č. 9: Počet odvysílaných pořadů v jednotlivých měsících v termínu: 07. 2017 – 06. 2018 

 

Zdroj: Vlastní 

 Grafy odvysílaných pořadů zdánlivě kopírují počty odvysílaných hodin. Přesto 

můžeme spatřit výrazný nárůst jednotlivých pořadů v minulém roce, kdy fotbal narostl v 10 

z 12 zkoumaných měsíců. V prosinci 2018 pak dokonce o necelých 100 pořadů, s čímž se 

dostal s celkovými 265 pořady za měsíc na absolutní vrchol, když na jeden den připadalo 

téměř 9 fotbalově zaměřených přenosů. Oproti tomu volejbal a florbal zaznamenaly poklesy 

shodně v 8 z 12 měsíců. V některých případech i o více jak 50 %.   

 Pokud se podíváme na frekvenci vysílaných pořadů po dnech, fotbal zaznamenává 

pravidelný rozptyl v obou obdobích do jednotlivých dnů v měsíci. V nejfrekventovanějších 

měsících se pořady pohybují v počtech od 4 do 8 denně. Ve slabších měsících pak přicházejí 

pauzy, kdy fotbal na obrazovkách nespatříme i několik dní. Přesto jde spíše o výjimky a 

z celkových 365 dní se fotbalové téma nevešlo na obrazovky v období 2017-2018 jen 60x a 

v letech 2013-2014 dokonce jen 45x, což je zajímavé, protože přestože se v druhém období 

výrazně zvedl počet odvysílaných pořadů, celoroční pokrytí rozdělené do dnů se snížilo.  

 Volejbal byl v prvním období odvysílán v 189 dnech a v 176 chyběl, o 4 roky později už 

ale chyběl v 225 vysílacích dnech a na obrazovkách ČT sport se objevil jen v 140ti případech. 

Frekvence vysílání se pohybovala v rozmezí 1-4 pořadů za den. Nejhůře je na tom florbal, 

který byl do vysílání zařazen pouze v rámci 72 dnů, potažmo v druhém období dokonce jen 
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do 64 dnů v roce. Více jak čtyři pětiny roku tak nemáme možnost na florbal v ČT sport 

narazit. Vyjma mistrovství světa je pak vysílán výhradně 1, maximálně 2 pořady v rámci 

vysílacího dne. Volejbal a florbal mají stanovené pevné vysílací dny, zatímco fotbal je v tomto 

ohledu více variabilní.    

 

 Typy vysílaných pořadů    5.5

 Jednotlivé vysílané pořady jsou rozděleny do několika kategorií. Základní dělení 

obsahuje: Přímé přenosy, magazíny (pravidelně vysílané pořady s předem danou tématikou), 

ostatní (všechny ostatní nepravidelné pořady a magazíny) a záznamy (do záznamu spadá 

jakýkoliv výše uvedený pořad, který už byl jednou nebo vícekrát vysílán). Další dělení se 

zaměřuje na domácí a zahraniční přenosy, což je zohledněno v následující kapitole.   

 

Graf č. 10: Typy odvysílaných fotbalových pořadů v jednotlivých měsících v termínu: 07. 2013 

– 06. 2014 

 

Zdroj: Vlastní 
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 Z grafu jednoznačně vyčnívají přenosy ze záznamu, které představují 702 jednotek, 

což je v rámci celého roku 59,1 %. Můžeme tedy říci, že necelých 60 % všech pořadů 

vysílaných v průběhu roku na ČT sport je repríza. Druhé místo s počtem 211 vysílání obsadily 

magazíny, které provázejí světem fotbalu jak v České republice, tak v zahraničí. Magazíny 

představují v rámci vysílání 17,8 %. Následují přímé přenosy s 14 % a 167 přenosy a ostatní 

pořady: 9 % a 107 pořadů. 

 Přímý přenos připadá v průměru na jeden ze dvou vysílacích dnů. V průběhu roku 

jsou rovnoměrně rozloženy, vyjma zimní pauzy v lednu a únoru, kdy se vysílají jen zřídka 

zimní turnaje a přenosy z haly. Výjimku pak tvoří červen, který s 48 přenosy jednoznačně 

převyšuje průměry ostatních měsíců. To je způsobeno probíhajícím mistrovstvím světa, kdy 

se vysílají až 2 přímé přenosy denně. Pravidlem pro českou ligu byly v letech 2013-2014 dva 

vysílací dny s přímými přenosy v týdnu. V průběhu března, dubna a května se ještě každý 

týden vysílaly zápasy evropských soutěží.  

 Záznamy tvoří většinou minimálně stejný počet jako všechny pořady dohromady 

vysílané v průběhu dne. Přímý přenos je pravidelně reprízován po půlnoci, stejně jako 

magazíny a ostatní pořady (více v kapitole o vysílacích časech). Zajímavostí je, že v roce 2013 

koupila ČT práva na vybrané pořady z televize Manchesteru United. Historii o tomto slavném 

anglickém klubu pak reprízovala více než 40x, což v čistém vysílacím čase zabralo více jak 2 

dny. 
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Graf č. 11: Typy odvysílaných fotbalových pořadů v jednotlivých měsících v termínu: 07. 2017 

– 06. 2018 

 

Zdroj: Vlastní 

 Oproti prvnímu období se zvýšil celkový počet pořadů o 261. Nejvytíženější byl opět 
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téměř 50 %. Celkově pak vychází, že v měsících, kdy byla aktivita vysílání vysoká, se ještě 

navýšila, a v měsících, kdy je fotbal spíše v ústraní, se naopak snížila a byly upřednostněny 

jiné sporty. 

 Počet pořadů ze záznamu je stále s majoritním podílem v čele celkové produkce 

pořadů na ČT sport. Klesla ale o 6 % na celkových 53 %. Na úkor záznamů si polepšily 

magazíny, které se dostaly na 307 pořadů s 21 procentními body. Přímé přenosy si sice 
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Ostatní pořady pak polepšily o 3 % na 12,1 %.  
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zařazení je způsobeno ztrátou části vysílacích práv na samotné soutěže, které přešly pod 

konkurenční soukromou stanici O2 Sport. ČT sport se tak snažila svým divákům přinášet 

alespoň pravidelné sestřihy. Největší rozdíl ale představují pravidelné magazíny 

z jednotlivých kol ze španělské La Ligy a anglické Premier League, které před čtyřmi lety ve 

vysílání chyběly.  

 

Graf č. 12: Typy odvysílaných volejbalových pořadů v jednotlivých měsících v termínu: 07. 

2013 – 06. 2014   

 

Zdroj: Vlastní 

 Z celkových 375 vysílaných pořadů s volejbalovým zaměřením (včetně plážového 

volejbalu) spadá do záznamů 226 vysílání, což je 60,2 %. Pouze 39,8 % vysílaného materiálu 

(149 pořadů) je pro diváka v průběhu roku unikátních (vysílaných poprvé). Přímé přenosy 

tvoří s 58 vysíláními 15,5 % vysílacího prostoru. Vyjma března 2014 mohli diváci volejbal v 

různé formě přímého přenosu spatřit na obrazovkách každý měsíc. Magazíny, které tvoří 

zejména informace ze světa volejbalu (jak tuzemského a zahraničního, tak z okolí mužské i 

dámské reprezentace), mohli diváci sledovat celkem ve 47 vydáních rovnoměrně rozložených 

mezi jednotlivé měsíce, vyjma letních měsíců července a srpna, kdy je zastoupily převážně 

turnaje plážového volejbalu. Ostatní pořady představovaly jen 11,8 % (celkem 44) a byly 
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nerovnoměrně rozloženy, když v letních měsících bylo odvysíláno stejné množství jako ve 

všech ostatních měsících dohromady. V průběhu volejbalové sezóny se převážně 

doprovodné pořady nevysílaly vůbec. Naopak v době, kdy se extraliga nehraje, zařazuje ČT 

sport do vysílání dokumenty a medailonky o volejbale a hráčích pravidelně. Existuje tak 

přímá úměra, že čím více přímých přenosů z tuzemských nevyšších soutěží, tím méně pořadů 

o okolí volejbalu a přesně naopak. Řečí čísel je volejbalu věnován v průměru jeden pořad 

každý den v roce. 

 Právě v letních měsících (od května do srpna), kdy je pauza v nejvyšších soutěžích, se 

program zaměřuje na tuzemské menší turnaje, které mají přilákat fanoušky nejen 

k obrazovkám, ale také na samotné turnaje. Příkladem jsou přímé přenosy z antukového 

turnaje v Dřevěnicích, kde se v loňském roce odehrál už 65. ročník tradičního turnaje, při 

kterém je pravidelně přítomna Česká televize.97 

 

Graf č. 13: Typy odvysílaných volejbalových pořadů v jednotlivých měsících v termínu: 07. 

2017 – 06. 2018 

 

Zdroj: Vlastní 

                                                           
97 66. Volejbalová Dřevěnice 2019. Volejbalovadrevenice.cz [online]. 2019 [cit. 2019-07-10]. Dostupné z: 
http://www.volejbalovadrevenice.cz/zkusebni-stranka/aktualni-rocnik/ 
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 Volejbal na ČT sport zaznamenal výrazný pokles o 106 pořadů. Dokázal si však 

zachovat podobný poměr živě vysílaného obsahu, když přímé přenosy představují 19,5 %. 

Podíl magazínů pak lehce vrostl na 18,8 % a s 50 přenosy tvoří důležitou součást 

volejbalového dění. Naopak výrazně ubylo přenosů z kategorie ostatních, které se zastavily 

na čísle 11 a s 4,1 % tvoří minimální podíl. Oproti předchozímu zkoumanému období se tak 

jedná o nejvýraznější pokles (čtyřnásobný). Ubyly zejména přenosy z volejbalového turnaje 

v Dřevěnicích a pravidelné sestřihy z beachvolejbalových okruhů z celého světa, které tvořily 

v minulém roce výrazný objem vysílaných pořadů. 

 Rozmezí jednotlivých počtů přenosů se v období 2017-2018 výrazně srovnalo, když 

každý měsíc nalezneme na obrazovkách 14 - 30 přenosů. V předchozím období kolísaly počty 

přenosů v číslech 9 – 58. Volejbal tak sice přišel o část vysílacího prostoru, ale ukotvil se 

v programu pravidelně každý měsíc v podobné intenzitě. Pokud se navíc podíváme na grafy 

č. 3 a 4, které znázorňují počet odvysílaných hodin, zjistíme, že volejbal přišel v meziobdobí 

jen o 20 hodin vysílacího času, což je pokles o necelých 6 %. Z toho vyplývá, že jednotlivé 

pořady o volejbale jsou výrazně delší a naopak ubylo krátkých medailonků ze světa 

reprezentace a ze života jednotlivých hráčů.  

Graf č. 14: Typy odvysílaných florbalových pořadů v jednotlivých měsících v termínu: 07. 2013 

– 06. 2014   

 

Zdroj: Vlastní 
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 Florbalové přenosy představovaly v prvním zkoumaném období 120 vysílacích 

jednotek s velmi nerovnoměrným rozložením v jednotlivých měsících. Zatímco v prosinci 

2013 se florbal objevil na obrazovkách v různých formách 36x, což bylo způsobeno 

probíhajícím mistrovstvím světa žen v Praze, v ostatních měsících se pohybovalo vysílání 

v rozmezí 0 – 13 pořadů za měsíc. V květnu a červnu pak nebyl florbal k nalezení na ČT sport 

vůbec. 

 Jednotlivé pořady se pak dělí mezi přímé přenosy (38), ostatní (27) a záznamy (55). 

Oproti fotbalu a volejbalu nemají záznamy takovou převahu. Florbal však v letech 2013 – 

2014 postrádal jakoukoliv formu magazínu.  Z kategorie ostatních tvořily většinu pořadů 

medailonky s informacemi o českých reprezentantech. 

 

Graf č. 15: Typy odvysílaných florbalových pořadů v jednotlivých měsících v termínu: 07. 2017 

– 06. 2018 

 

Zdroj: Vlastní 

 

 Druhé zkoumané období dopadlo, co se do počtu vysílaných pořadů týče, ještě hůře, 
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po čtyřech letech téměř totožné. V prosinci opět proběhlo mistrovství světa a počet pořadů 

se dostal na 26. Další měsíce pak výrazně zaostávají. Květen a červen nejsou zastoupeny opět 

ani jedním vysílaným pořadem. K nim se přidává i srpen, který zaznamenal jediný záznam za 

celých 31 dní.  

  Přímé přenosy si lehce polepšily o necelých 15 % na 43, záznamy zůstaly na stejném 

čísle (54). Naopak ostatní pořady zaznamenaly pokles o 90 % a zastavily se na čísle 3. Ubylo 

výrazně pořadů, které vysvětlovaly herní principy florbalu u příležitosti mistrovství světa a 

dále pak medailonky jednotlivých hráčů české reprezentace. Tento trend může nasvědčovat 

skutečnosti, že veřejnost je už více obeznámena s jednotlivými herními aspekty florbalu, 

stejně tak jako s profily jednotlivých hráčů a počet pořadů s touto tématikou v průběhu let 

poklesl. Výrazný pokles je způsoben také absencí sestřihů z tradičního turnaje Florbal Czech 

Open.  

 Celkové srovnání nekoresponduje s trendem oblíbenosti florbalu a v průběhu let 

naopak jeho zastoupení v české televizi klesá. V porovnání s ostatními zkoumanými sporty 

zaostává téměř ve všech kategoriích a jen díky přímým přenosům z nejvyšší florbalové ligy a 

zejména pak díky přenosům z mistrovství světa žen i mužů se na florbal můžeme na ČT sport 

ve vybraných měsících podívat.  

  

 Zastoupení zahraničních přenosů 5.6

 

 V poslední kapitole věnované ČT sport se zaměřím na podíl vysílání věnovaný 

zahraničním přenosům a tématům. Veškeré typy přenosů jsou v záznamovém archu 

zobrazeny červeně. 
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Graf č. 16: Srovnání zahraničních a domácích přenosů ve zkoumaném období: 07. 2013 – 06. 

2014 

 

Zdroj: Vlastní 

 

 Z dostupných dat je jasně patrná korelace mezi množstvím odvysílaných pořadů a 

rostoucím počtem zahraničních přenosů. Zatímco tuzemské fotbalové přenosy tvoří jen něco 

málo přes 30 % pořadů, u florbalu je tomu přesně naopak, když právě zahraniční přenosy 

tvoří 33 % z celkového počtu. Volejbal se pohybuje na hranici 50 % pro obě kategorie. 

 Výsledky jsou do jisté míry dány obecnou popularitou vybraných sportů. Zatímco 

fotbal se hraje po celém světě a v průběhu roku běží současně mnoho evropských i 

světových soutěží, z kterých Česká televize přináší přenosy, florbal je oblíbený zejména ve 

Skandinávii a většinu zahraničních přenosů tvoří jen jednou za rok konané mistrovství světa. 

U volejbalu je pak situace obdobná jako u florbalu, navíc však ČT přináší pravidelné přenosy 

zápasů z prestižních zahraničních soutěží jako je Itálie nebo Francie. Program pak doplňuje 

zajímavostmi ze světového volejbalu.   
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Graf č. 17: Srovnání zahraničních a domácích přenosů ve zkoumaném období: 07. 2017 – 06. 

2018 

 

Zdroj: Vlastní 

 Druhá zkoumaná perioda přinesla výrazné rozdíly u fotbalových přenosů, které se 

s téměř dvojnásobným počtem dostaly na hranici 46 %. Tento ukazatel je velmi zajímavý, 

jelikož zatímco v letech 2013 – 2014 vlastnila Česká televize výhradní práva na českou 

nejvyšší fotbalovou soutěž, v letech 2017 – 2018 už se o ně musela dělit se soukromými 

stanicemi, které přenášely 80 % přenosů. Přesto tento trend ukazuje vzrůstající popularitu 

českého fotbalu a zájem o jeho dění (jak shodně ukazuje i rostoucí návštěvnost na 

stadionech).   

 Volejbal si v domácích přenosech polepšil o 12 % na celkových 65 %. To je způsobeno 

nenakoupením licencí na zahraniční soutěže. Přesto ale k domácímu zlepšení nedošlo – 

celkový počet přenosů z tuzemska totiž klesl. Obdobně je na tom florbal, který zůstal ve 

velmi podobných číslech jako v letech 2013 – 2014.   

 

6 Analýza Deníku sport 

 Jednotlivé výtisky Deníku Sport byly prozkoumány v elektronické podobě pomocí 

online databáze Newton Media Search. Pro výslednou analýzu byla použita klíčová slova 
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(fotbal, volejbal, florbal) a následně se po dnech a měsících analyzovaly výsledky spojené 

s hledáním. Data se zanesla do tabulky (viz příloha č. 2), kde se dělí podle typologie textu. 

Samostatnou zkoumanou instancí je pak titulní strana a její tematický obsah – veškeré titulní 

strany jsou k nalezení v archivu na oficiálních stránkách Deníku Sport.98 Přední strana, týkající 

se zahraničních témat, je v archivu označena červeně. 

 Rozdíl oproti analýze sportovního zpravodajství na ČT sport a Deníku Sport je 

v měsíčním (nikoliv denním) zaznamenávání textů, a to z toho důvodu, že zatímco u prvně 

jmenovaného média byl typ pořadu a jeho délka vždy striktně vymezený/á, u Deníku Sport 

nelze vzhledem k elektronickému přepisu dat jednoznačně určit přesná charakteristika textu 

ve vztahu k celému výtisku (chybějící grafika, fotky a celkový obsah daného výtisku). Výjimku 

tvoří volejbal a florbal, který představuje v průběhu roku výrazně méně obsahu a jednotlivé 

texty mohly být prozkoumány samostatně a zaneseny do archu po dnech. Celkové výsledky 

jsou ale prezentovány pro přehlednost měsíčně.  Analýza se dělí se do několika tematických 

podskupin: Ostatní, dění na české scéně, dění na zahraniční scéně, reprezentace a výsledky. 

Do kategorie "výsledků"  spadá text založený čistě na numerické bázi, tedy bez informačního 

textu o hře. Veškeré dění týkající se beachvolejbalových klání je zařazeno do kategorie 

"ostatní". Na závěr je nutno podotknout, že zařazování textu se řídí předem určenými 

pravidly, přesto se v některých případech může jednat o subjektivní zařazení.  

 

 Zastoupení jednotlivých sportů na titulní straně 6.1

 

 První graf znázorňuje, v kolika případech se vybraný sport objevil na obalu Deníku 

Sport, a sice jako hlavní téma daného výtisku (nikoliv jen okrajový výsledek, případně 

upoutávka k následujícímu textu uvnitř vydání). 

 

  

 

 

                                                           
98 Archiv vydání. ISport.cz [online]. 2019 [cit. 2019-07-11]. Dostupné z: https://isport.blesk.cz/archiv-vydani/list/31/2018 
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Graf č. 18: Četnost zobrazení vybraných sportů na titulní straně Deníku Sport ve zkoumaném 

období 

 

Zdroj: Vlastní 

 Graf výše dokazuje naprostou dominanci fotbalu, když ani v jednom ze dvou 

jednoletých období se na čelní stranu nedostal přebal týkající se volejbalu nebo florbalu – a 

to ani v době, kdy se u nás konal světový florbalový šampionát žen, posléze mužů. Naopak 

fotbalová tématika se dostala do popředí v 230 případech z 365 možných, ve druhém období 

pak dokonce v 247 případech. Tato čísla tvoří 63 %, potažmo 68 % ročního obsahu. Čísla 

dokazují zájem čtenářů o fotbalová témata – mimo ty se na čelní straně nejčastěji objevoval 

hokej (20 - 25 %), tenis (2,5 – 3 %) a zimní sporty (2,5 – 3 %). Ostatní sporty se vyskytovaly 

jen sporadicky. Zahraniční fotbalová témata představovala v prvním období 81 přebalů z 230 

a v druhém období 65 z celkových 247. Z těchto čísel můžeme vyčíst fakt, že se česká 

fotbalová scéna, a český fotbal obecně, stává pro čtenáře stále více zajímavým a poutavým, 

když čtyřletý nárůst tuzemských titulních stránek představuje 22 %.  

 Obecně jsou výsledky titulních stran překvapením a dokazují na částečné 

jednostranné zaměření největšího českého tištěného sportovního deníku. Vzhledem k tradici 

volejbalu a rostoucí hráčské základně florbalu by se dalo očekávat, že v některých situacích, 

jako je například vyvrcholení playoff, respektive florbalové superfinále, se tyto sporty 

dostanou do popředí. Podobně je na tom i házená a trochu nečekaně basketbal, který má 
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čtvrtou největší hráčskou základnu na světě (v České republice je na desáté příčce s počtem 

necelých 36 tisíc registrovaných hráčů).99 

 

 Kvantitativní zastoupení jednotlivých sportů ve vybraných obdobích 6.2

 

 Následující podkapitola se zabývá celkovým počtem jednotlivých článků a textů 

zabývajících se vybranými sporty. Do statistik se nepočítají texty, kde je o analyzovaném sportu 

pouhá zmínka. Celé téma textu se musí vztahovat k danému sportu. 

Graf č. 19: Celkový počet článků věnujících se zkoumaným sportům v období: 07. 2013 – 06. 

2014 

 

Zdroj: Vlastní 

 Přestože nadvláda fotbalových témat je stále patrná, do statistik už se vešly i volejbal 

a florbal. V průměru vychází 5,3 článků zaměřených na fotbal v jednom výtisku Deníku Sport. 

Volejbal se dostane do každého druhého vydání, zatímco florbal jen do každého čtvrtého. 

Pomineme-li typy jednotlivých textů (více v kapitole 7.3), jde o velmi nelichotivá čísla 

vzhledem k popularitě daných sportů.   

 

                                                           
99

 Datawrapper: Počty registrovaných sportovců[online]. [cit. 2019-07-12]. Dostupné z: http://cf.datawrapper.de/Hhf8r/6/ 
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Graf č. 20: Celkový počet článků věnujících se zkoumaným sportům v jednotlivých měsících v 

období: 07. 2013 – 06. 2014 

 

Zdroj: Vlastní 

 

 Kvantitativní zastoupení v jednotlivých měsících kolísá u fotbalu úměrně aktivitě 

sezóny. V lednu a únoru najdeme v Deníku nejméně textů, jelikož probíhá zimní přestávka po 

celém světě, zatímco už v březnu (potažmo srpnu) se počet, ruku v ruce se zahájením sezóny, 

rapidně zvedá. Skoro až trojnásobný nárůst v červnu byl způsoben mistrovstvím světa 

konaného v Brazílii, kdy se denní porce fotbalových témat vyšplhala těsně pod číslo 9/den.  

 Volejbal si dokázal po celý rok zachovat kontinuální počet okolo 20 umístění za měsíc. 

Větší výkyvy nejsou zaznamenány ani v průběhu mistrovství Evropy, což je způsobeno 

neúčastí české reprezentace, ani při vyvrcholení nejvyšší soutěže – Uniqua extraligy.  

 Florbal se v 7 ze 12 měsíců nedostal nad 10 textů za měsíc. V jednom případě skončil 

dokonce na nule (červenec), ve druhém (červen) pak na čísle jedna. Jediným světlým 

momentem je prosincové mistrovství světa konané v Praze, kdy se florbal dostal do 

tištěného vydání zhruba každý druhý den.  
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Graf č. 21: Celkový počet článků věnujících se zkoumaným sportům v období: 07. 2017 – 06. 

2018 

 

Zdroj: Vlastní 

 

 Celkový počet článků věnujících se vybraným sportům poklesl v meziobdobí o 217 

jednotek, což představuje 10 % obsahu. Lze tedy očekávat, že prostor dostaly jiné sporty. 

Pokud ale srovnáme poklesy, zjistíme, že florbal klesl o 21 %, volejbal dokonce o 28 % a 

fotbal nejméně – o 7 %. Poklesy se tedy naopak spíše týkají zaběhlých míčových sportů a 

přednost dostávají zimní sporty, atletika a ostatní sporty jako ragby nebo bojové sporty. 
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Graf č. 22: Celkový počet článků věnujících se zkoumaným sportům v jednotlivých měsících v 

období: 07. 2017 – 06. 2018 

 

Zdroj: Vlastní 

 

 Graf rozložení v jednotlivých měsících téměř kopíruje graf z předchozích let, kdy 

největší výkyvy představuje opět mistrovství světa ve fotbale a částečně mistrovství světa ve 

florbalu konané na našem území. Fotbal je v průběhu roku více kontinuální. 

 V celkovém součtu je obsáhlost sportů jako volejbal nebo florbal v Deníku Sport 

naprosto minimální a nekoresponduje s velikostí hráčské základny ani se zastoupením 

v České televizi. Naopak fotbal představuje naprosto prioritní téma, která nechybí v žádném 

vydání po celý rok. Dva zkoumané časové úseky nepřinášejí přílišné změny v nastaveném 

trendu a vyjma poklesu množství obsahu se výraznější pozornost nepřenesla na ani jeden 

z vybraných sportů.  
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 Kvantitativní zastoupení jednotlivých typů sportovních textů ve 6.3

vybraných obdobích 

 

 Analyzované texty byly rozděleny do několika skupin, podle typu zaměření (viz výše 

kapitola 7).  Následuje srovnání celkového počtu textů v jednotlivých podskupinách a 

rozdělení po jednotlivých sportech.  

 

Graf č. 23: Celkový počet článků spojených s fotbalem podle typu vybraného textu 

v jednotlivých měsících v období: 07. 2013 – 06. 2014 

 

Zdroj: Vlastní 

 

 Z celkových 1946 článků se jednotlivé kategorii podělily v poměru: 26,2 % (520) pro 

"ostatní", 30,9 % (601) pro "domácí témata", 25,1 % (489) pro "zahraniční" témata, 11 % 

(214) pro reprezentaci a na výsledky zůstalo 6,8 % (132) zbylých textů.  

 Většina témat je více méně rovnoměrně rozložena po celý rok (v červnu výrazné 

navýšení zahraničních zpráv z mistrovství světa). Čtenáři si mohou pravidelně číst o 

informacích ze světa i z domácí scény. Fotbal postrádá větší zastoupení čistě výsledkového 
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servisu, jelikož podrobné výsledky a tabulky už jsou obsaženy v hlavních textech jak 

z tuzemských soutěží, tak ze zahraničních. Nelze je tedy přiřadit do kategorie výsledků. Tam 

spadají nejčastěji víkendové a po víkendové souhrny z nižších soutěží, které neobsahují 

žádný doprovodný text, případně malé informační okénko.  

 V kategorii "domácí témata" se nejčastěji vyskytovali zprávy z nejvyšší české soutěže, 

kdy byl důraz kladen na týmy v čele, jako je Slavia, Sparta a Plzeň. Ty představovaly hlavní 

témata jednotlivých výtisků, které doplňovaly menší články o novinkách z ostatních klubů. 

V meziobdobích a pauzách se řešil příchody a odchody hráčů, změny na trenérských postech 

a případná forma před ligovými zápasy. Jednou týdně se pak objevil podrobnější text z nižší 

soutěže jako je okresní přebor nebo druhá liga. Častým tématem byl i osobní život 

výraznějších hráčů na naší ligové scéně, kdy se čtenář mohl dočíst o zákulisním životě, 

případně představení hráče, který vstupoval do některého z českých týmu ze zahraničního 

klubu. 

 "Zahraniční témata" pak nejčastěji přinášejí informace z dvou nejprestižnějších 

soutěží – Ligy mistrů a Evropské ligy, kde z počátku většinou participují i české celky. V letech 

2013 - 2014 měla Česká republika v základních skupinách jediného zástupce v podání Liberce 

v Evropské lize.100 Nepatrné procento textů tvoří informace z nejslavnějších evropských 

soutěží jako je anglická Premier League nebo španělská La Liga, kde se můžeme dočíst 

převážně o týmech typu Manchester United, Chelsea, Arsenal, případně Real Madrid a 

Barcelona. Malou stopu pak tvoří úspěchy českých hráčů v zahraničí. V letech 2013-2014 

plnil Deník Sport pravidelně Patrick Schick z As Řím, případně Matěj Vydra nebo Petr Čech 

z londýnské Chelsea.   

 "Kategorie reprezentace" je nedílnou součástí Deníku Sport a představuje trochu 

překvapivě až čtvrtou nejčastěji zastoupenou kategorii sportovního zpravodajství. Tato 

skutečnost je do jisté míry způsobena kolísavou formu národního týmu, který se dlouhodobě 

nedokáže kvalifikovat na mistrovství světa a v průběhu kvalifikace nepředvádí výkony, které 

by si čtenáři rádi připomínali a analyzovali několik dalších dní. Veškeré texty jsou tak spíše 

v negativní konotaci. Nejčastějším tématem byla kvalifikace na MS a otázky ohledně trenéra 

reprezentace, který má na starost, mimo jiné, i výběr hráčů pro jednotlivé zápasy. Právě 

                                                           
100 Evropská liga UEFA 2013/14. Wikipedia.cz [online]. 2019 [cit. 2019-07-14]. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_liga_UEFA_2013/14 
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analýzy výběru byly další významnou součástí obsahu hned po obšírných reportech 

z odehraných zápasů.   

 "Ostatní" témata jsou spojena převážně s fungováním svazu a jeho funkcionářů. 

Často se řešily kauzy kolem fotbalového bosse Miroslava Pelty a možných úplatků spojených 

s jeho osobou. Dalším tématem bylo zázemí jednotlivých klubů a změny ve vedení společně 

s okolními investicemi jednotlivých vlastníků. Nejčastěji se text věnoval pražské Spartě a 

Slavii, kde figurovala jména Daniela Křetínského a investiční skupiny CEFC, která vlastní 

většinu akcii Slavie (od listopadu 2016 pak 99,96 %). Velkou část kategorie ostatní tvoří 

články z fotbalového a hokejového prostředí. Málokdy se do této kategorie dostanou sporty 

mimo výše zmíněné, případně sezónní záležitosti a s nimi spojené úspěchy českých 

sportovců. Zákulisní informace, které se vyskytují v Deníku Sport a jako takové se přímo 

sportu netýkají, jsou více rozepsány v kapitole 7.4 v rámci bulvarizace médií. 

 V součtu se zdá být Deník Sport v otázce fotbalu po celý rok konzistentní a nabízí 

čtenářům pravidelně obsah ze všech částí fotbalového světa rovnoměrně. Obsah klesá jen 

v zimních měsících, přesto se ale fotbal udrží jako neohrožené hlavní téma číslo jedna celého 

Deníku Sport. 
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Graf č. 24: Celkový počet článků spojených s fotbalem podle typu vybraného textu 

v jednotlivých měsících v období: 07. 2017 – 06. 2018 

 

Zdroj: Vlastní 

 

 Graf znázorňující obsah Deníku Sport po čtyřech letech nepřináší výraznější změny. 

Opět nenajdeme měsíc, kdy by celkový počet fotbalových textů klesl pod 100, a to i přes 

lehký pokles celkového ročního pokrytí. Jednotlivé okruhy jsou rovnoměrně zastoupeny 

v průběhu každého měsíce. Navýšení zahraničních zpráv pozorujeme v červnu, kdy probíhalo 

tradičně mistrovství světa.  

 Určité změny byly patrné v konkrétním zaměření na českou ligu. Větší prostor 

dostávaly nejen kluby z nejužší špičky, ale i kluby mimo první příčky. To je způsobeno i 

částečným vyrovnáním soutěže, kdy rozdíly mezi horní částí a středem tabulky, potažmo 

středem a spodní částí, už nejsou tak výrazné. Reprezentace zůstala v podobných číslech, i 

nadále se nedařilo v kvalifikaci a národní tým se neprobojoval na vrcholnou akci v podobě 

MS. Nutno podotknout, že v beachvolejbalu je situace opačná. Oproti šestkovému volejbalu 

se na mezinárodním poli (zejména v ženské kategorii) pohybuje několik úspěšných dvojic, 

které nás pak reprezentují i na mistrovství světa a Olympiádě. 
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Graf č. 25: Celkový počet článků spojených s volejbalem podle typu vybraného textu 

v jednotlivých měsících v období: 07. 2013 – 06. 2014 

 

Zdroj: Vlastní 

 

 Při pohledu na typologické zastoupení textů u volejbalu se situace oproti fotbalu 

výrazně mění. Výsledky se 183 jednotkami představují 86 % veškerého obsahu o volejbalu. 

Jelikož jde ale o pouhé výsledkové informace, nelze je pokládat za plnohodnotné informační 

záznamy s vysokou relevancí pro čtenáře, který se chce dozvědět aktuální informace ze světa 

volejbalu. Ostatní témata s pouhými 5 články informují o dění na beachvolejbalovém okruhu, 

konkrétně pak o naší nejlepší dvojici – Hermannová, Sluková, v jednotlivých turnajích na 

Světovém okruhu. Reprezentační informace se objevují v průměru jen jednou za měsíc 

s celkovými 12 výskyty. Zde bohužel opět platí fakt, že reprezentaci se dlouhodobě nedaří na 

mezinárodní scéně a opakovaně se nedokáže kvalifikovat na evropské ani světové vrcholové 

turnaje. Zahraniční články se vyskytují jen výjimečně (5x za rok) a zaměřují se ve stručnosti 

na obecné dění ve světě volejbalu, jako jsou např. změny na svazu a možnosti pořadatelství 

různých šampionátů. Nejpalčivější je pak oblast domácí volejbalové soutěže, kdy při 

vyvrcholení playoff obsáhl Deník Sport v měsíci dubnu celou sezónu do čtyř obsáhlejších 

článků. Mimo to si ale pravidelný čtenář žádné novinky ani informace z extraligy po celý rok 
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nepřečte, což je alarmující situace pro volejbal v oblasti propagace sportu. O mládeži se pak 

nemůžeme dočíst prakticky vůbec. Ženský volejbal je na tom podobně a po celý rok se 

v Deníku Sport v obsáhlejším textu nevyskytuje. 

 

Graf č. 26: Celkový počet článků spojených s volejbalem podle typu vybraného textu 

v jednotlivých měsících v období: 07. 2017 – 06. 2018 

 

Zdroj: Vlastní 

 

 Situace o čtyři roky později se nezlepšila, v několika ohledech se naopak zhoršila. 

"Výsledky" stále představují s 84 % majoritní podíl v celkovém součtu dat, ale částečná 

rovnoměrnost rozložení dalších typů textů z předchozích let se vytratila. O reprezentaci si 

můžeme přečíst jen ve třech letních měsících v pouhých 10 článcích. Zahraniční témata si 

vystačila už jen s jedním textem za celý rok. Jediné zlepšení přináší kategorie "ostatní", kam 

spadá beachvolejbal. S 12 texty je druhou nejpočetnější kategorií v roce. 

 Celkově se tedy volejbal počítá mezi okrajové sporty, kterým Deník Sport nevěnuje 

v průběhu roku téměř žádnou pozornost. Mládež ani ženy pak nedostávají prostor žádný. 

Dění z nejvyšší domácí soutěže se zaměřují jen na samotné vyvrcholení a v průběhu roku 
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nejsou čtenářům přinášeny žádné doplňující informace k výsledkovému servisu. Výsledkově 

je volejbal pokryt pravidelně.  

 

Graf č. 27: Celkový počet článků spojených s florbalem podle typu vybraného textu 

v jednotlivých měsících v období: 07. 2013 – 06. 2014 

 

Zdroj: Vlastní 

 

 Pokud byl volejbal zastoupen převážně výsledkově, florbal je založen už jen čistě na 

výsledkovém servisu. Ten tvořil v letech 2013 – 2014 92,7 % a zbylých 7,3 % tvořily zprávy 

z prosincového mistrovství světa konaného v ČR. Domácí a ostatní témata zůstala na čísle 

jednoho textu za celý rok.  
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Graf č. 28: Celkový počet článků spojených s florbalem podle typu vybraného textu 

v jednotlivých měsících v období: 07. 2017 – 06. 2018 

 

Zdroj: Vlastní 

 

 V letech 2017 – 2018 se graf výrazně změnil, ale jen co se týče počtu výsledkového 

servisu v průběhu roku. Ostatní témata stále výrazně zaostávají a v průběhu roku Deník Sport 

nepřináší téměř žádné novinky a aktuality ze světa florbalu. Čtenář se tak může opřít pouze 

jen o výsledkový servis. 

 Ačkoliv je florbal v Česku oblíbený a jeho popularita i hráčská základna stále roste, 

zájem o aktuální dění je minimální. Tento zájem reflektuje i Deník Sport v průběhu celého 

roku. 

 

7 Poměrové srovnání hráčské základny a prostoru v médiích 

 Korelace mezi hráčskou základnou jednotlivých sportů a poskytnutým prostorem 

v médiích je jednou z hlavních výzkumných otázek, na které je v následující kapitole 

odpovězeno na základě získaných dat výše. První graf zobrazuje procentuální zastoupení 

daných sportů na ČT sport (počet odvysílaných hodin) a srovnání procentuálního zastoupení 

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

0
5

10
15

20

Ostatní Domácí témata Zahraniční témata Reprezentace Výsledky



65 
 

hráčské základny s tím, že 100% celek tvoří součet všech registrovaných sportovců fotbalu, 

volejbalu a florbalu. Pokud tedy sečteme všechny registrované hráče zkoumaných sportů a 

porovnáme je s veškerým poskytnutým mediálním prostorem na ČT sport, dostaneme údaje 

v prvním grafu. Data jsou srovnávána s druhým zkoumaným obdobím (mezi roky 2017 – 

2018) z toho důvodu, že počet registrovaných hráčů je aktuální k nejnovějšímu datu. 

 Výsledná čísla představují relevantnost množství vysílaného obsahu jednotlivých 

sportů na základě hráčské základny, což můžeme považovat za jeden ze znaků oblíbenosti 

daného sportu ve společnosti. Nejde však o jediný a mandatorní znak – roli hraje také 

dostupnost (jak finanční, tak geografická) a mnoho dalších aspektů. V rámci tohoto výzkumu 

se však jedná o jeden ze znaků, z kterého můžeme datově vycházet. 

 

Graf č. 29: Srovnání hráčské základny a poskytnutého mediálního prostoru na ČT sport v 

období: 07. 2017 – 06. 2018 

 

Zdroj: Vlastní 

 Z výsledných dat můžeme porovnat jednotlivá zastoupení ve veřejnoprávní televizi. 

Nejlépe v poměru k hráčské základně je volejbal, který má o 9,2 % větší podíl s celkovým 

17,3% obsahem. Fotbal ztrácí 6,7 %, přesto celkových 72,5 % představuje velmi silný podíl. 

Florbal má o 2,5 % (10,2 % celkem) pokles oproti poměru hráčské základny.  
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 Pokud se nyní podíváme na celoroční podíl, tedy celkový počet všech vysílacích hodin 

ve zkoumaném období, a celkový počet všech registrovaných sportovců v rámci všech 

pořadů, které se mohou potencionálně objevit ve vysílání, vyjdou nám reálná čísla 

zastoupení na ČT sport a relevantnost vysílání vůči oblíbenosti vycházející z hráčské základny. 

V České republice je registrováno celkem 1 617 234 sportovců101. Ve zkoumaném období pak 

ČT sport odvysílal 8 760 hodin přenosu (včetně záznamů). Vysílací čas fotbalu představuje 

z celkového ročního podílu 17,5 %, volejbal 4,3 % a florbalu připadlo 2,5 % vymezeného 

vysílacího času. V rámci všech registrovaných sportovců ale připadá fotbalu 28,4 %, což 

znamená, že pokrytí v rámci ČT sport by mohlo být i vyšší. Oproti tomu volejbal představuje 

jen 2,9 % registrovaných sportovců (v celkovém součtu registrovaných hráčů napříč všemi 

sporty) a televizní podíl má 4,2 %, takže ze zkoumaného pohledu je v kladných číslech. 

Florbal pak má jen 2,5 % na obrazovkách, ale základna představuje 4,6 % všech sportovců. 

Jde tak o nejvýraznější propad a florbalu by se mělo věnovat rozhodně více času.  

 

Graf č. 30: Srovnání hráčské základny a poskytnutého mediálního prostoru v Deníku Sport v 

období: 07. 2017 – 06. 2018 

 

Zdroj: Vlastní 
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 Datawrapper: Počty registrovaných sportovců[online]. [cit. 2019-07-02]. Dostupné z: http://cf.datawrapper.de/Hhf8r/6/ 
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 U Deníku Sport můžeme provést podobnou analýzu, s rozdílem, že neznáme celkový 

roční mediální prostor. Data nebudou tak přesná, protože jednotlivé texty a články mají jiné 

délky. Jde tak spíše o orientační a doplňující pohled, nikoliv o směrodatná data.  

 Z celkového počtu 2038 článků připadá nejvyšší podíl na fotbal, který poměrově 

překonal hráčskou základnu o necelých 10 %, což je výrazný rozdíl oproti ČT sport. Volejbal i 

florbal ztrácí 0,6 %, potažmo 9 %. U volejbalu nejde sice o tak špatná čísla, ale vzhledem 

k faktu, že 90 % všech textů v průběhu roku, jsou jen výsledkové servisy, reálné číslo je 

mnohem nižší. Důležitým faktorem pro Deník Sport je tedy celková oblíbenost sport – čím 

vyšší, tím větší podíl pak obsáhne v rámci jednotlivých výtisků. Naopak sporty s nižší 

hráčskou základnou nedostávají téměř žádný prostor, což je rozdíl oproti veřejnoprávní 

stanici ČT sport. 

 

8 Ověření hypotéz 

 V následující kapitole jsou rozepsány předem stanovené hypotézy, které jsou na 

základě analyzovaných dat potvrzeny, případně vyvráceny. 

 

 Hypotéza 1: Fotbalu bude na ČT sport věnováno podstatně více času 8.1

oproti volejbalu (a florbalu). 

 První hypotézu můžeme s jistotou potvrdit. Fotbalu je na ČT sport věnováno 

v průběhu celého roku jak více času, tak prostoru – a to jak oproti volejbalu, tak florbalu. 

 V prvním zkoumaném období v letech 2013 – 2014 je fotbal zastoupen z časového 

hlediska 3,3x více než volejbal a dokonce 6x více než florbal.102 Druhé zkoumané období 

(2017-2018) pak navyšuje podíl fotbalu oproti volejbalu v poměru 1:4,2 a florbalu na 1:7,1.103 

V jednotlivých měsících pak došlo jen ve dvou případech, konkrétně leden a únor roku 2018, 

k situaci, kdy v celkovém počtu hodin/měsíc přesáhl jiný sport celkový počet odvysílaných 
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 viz graf č. 3 
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 viz graf č. 4 
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hodin věnovaných fotbalu. V lednu se to podařilo volejbalu i florbalu v hodinovém poměru 

22,5:24,5:29,5/měsíc a v únoru volejbalu – 24,5:32,5/měsíc.104 

 Obdobná čísla se vyskytují i při celkové bilanci odvysílaných pořadů. Jen v lednu 2018 

se povedlo volejbalu překonat fotbal o čtyři vysílané pořady.105 V ostatních 23 případech 

jasně dominoval světový sport číslo jedna. V celkovém poměru pak fotbal předčil volejbal 

3,2x a v druhé periodě dokonce 5,4x. Florbal pak převálcoval deseti násobně, respektive 

čtrnácti násobně o čtyři roky později.106  

 

 Hypotéza 2: Prostor věnovaný florbalu na ČT sport bude výrazně růst 8.2

ve sledovaných obdobích. 

 Tuto hypotézu je třeba na základě níže uvedených dat zamítnout.  

 Pokud se podíváme na prostor věnovaný florbalu v jednotlivých periodách, objevíme 

naopak klesající tendence, když počet pořadů klesl ze 120 na 100.107 Celkový počet vysílacích 

hodin ale vzrostl v meziobdobí o jednu hodinu z 214 na 215.108  Nelze ale mluvit o vzrůstající 

tendenci, což je vzhledem k rostoucímu trendu a vysoké hráčské základně zajímavé zjištění. 

Na soukromých televizních stanicích se zaměřením na sport se florbal vyskytuje velmi zřídka 

a nelze tak spekulovat o přesunu vysílání z veřejnoprávní televize na soukromé.  

 

 Hypotéza 3: Volejbal a florbal budou na ČT sport zaměřeny na 8.3

odbornější (znalé) publikum 

 Tuto hypotézu nelze jednoznačně potvrdit ani vyvrátit. Spíše se ale klaním k jejímu 

vyvrácení. Zatímco fotbal netřeba širokému publiku představovat (jak pravidla, tak soutěže), 

u volejbalu a florbalu je situace trochu složitější. Oba sporty byly v průběhu let provázány 

mnoha magazíny a ostatními pořady, které představovaly právě jednotlivá pravidla nebo 

historii vybraného sportu. Toto pravidlo platilo zejména pro florbal, kdy se v letech 2013 - 

2014 pravidelně na televizních obrazovkách objevovaly medailonky mapující vznik a historii 

florbalu a při mistrovství světa se o každé pauze představovaly podrobně jednotlivé aspekty 
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a pravidla hry. O 4 roky později už podobné pořady vymizely, z čehož se dá usoudit, že široké 

florbalové publikum se už bere více méně za sportu znalé. 

 U volejbalu je tomu naopak. Vyjma odborných komentářů při živých vstupech, kdy 

experti ve studiu občas vysvětlí danou situaci na hřišti, nedochází k viditelnému vyučování 

diváků v oblasti pravidel nebo soutěží. Vzhledem k silné tradici a bohaté historii se volejbal 

bere jako základ sportovního vzdělání a i vzhledem k osnovám tělesné výchovy, kdy se 

volejbal vyučuje na základních školách, se zdá být potřeba vzdělání v této oblasti minimální. 

 

 Hypotéza 4: Volejbal a florbal bude v tisku pokryt spíše výsledkově, 8.4

zatímco fotbal bude doprovázen doprovodnými články a informacemi 

ze zákulisí 

 Tato hypotéza se potvrdila, když se nejdříve prokázalo, že fotbal má mnohonásobně 

větší zastoupení a následně i fakt, že jednotlivé typologie článků volejbalu a florbalu se váží 

z velké většiny k výsledkovému servisu. U volejbalu je to 86 % a o čtyři roky později 84 %109 a 

u florbalu pak dokonce necelých 93 % a čísla se neměnila ani v druhém období.110 Naproti 

tomu čistě výsledky představují u fotbalu jen 6,8 %, respektive 7,2 %,111 což dokazuje 

hypotézu, že fotbal je doprovázen doprovodnými články a dalšími doplňujícími informaci.  

 

 Hypotéza 5: Fotbal bude v Deníku Sport výrazně bulvarizován  8.5

 Tato hypotéza se nepotvrdila. Jde částečně o subjektivní hodnocení, ale z dostupných 

a prozkoumaných dokumentů se ukázalo, že definice bulvárního čtení se nepotvrdila a 

jednotlivé texty se zaměřují na sportovní dění a jeho přímé okolí. Jistý prvek bulvarizace je 

zachycen v některých doprovodných grafikách, zejména pak u titulních stránek jednotlivých 

vydání. Zákulisní informace jsou nedílnou součástí Deníku Sport. Objevují se ale v omezené 

míře a plnohodnotným textem ve většině případů doplňují hlavní témata. Jde o faktické 

informace ze světa sportu a často se dotýkají zahraničních hráčů a událostí. Právě zahraniční 

soutěže a události (například z motorismu nebo ze zimních sportů) jsou často doplněny o 

doplňující text, který se nepřímo váže k určité soutěži. Tím se rozšiřují znalosti čtenáře a 
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celkově povědomí o aktivitách mimo naše území. Největší část doplňujících textů pak 

představují aktivity z české nejvyšší fotbalové soutěže. 

 

Závěr 

 ČT sport jako zástupce nejsledovanějšího sportovního televizního kanálu u nás a 

Deník Sport jako nejčtenější sportovní noviny v České republice. Dvě odlišná média, dva 

odlišné přístupy, přesto stejné zaměření a doplňující obsah napříč oběma světy. 

 Z kvantitativní analýzy dvou vybraných období vyšly jednoznačné trendy ve 

sportovním prostředí v tuzemsku, které dokazují očekávaný fakt, že fotbal opanuje jak 

většinu vysílacího prostoru na ČT sport, tak většinu obsahu v tištěném Deníku Sport. 

Vzhledem k celosvětové oblíbenosti travnatého sportu nejde o tak zajímavé zjištění, přesto 

je velikost pokrytí oproti volejbalu a florbalu opravdu znatelná. Příhodnější otázkou spíše je, 

jestli není pokrytí volejbalu a florbalu spíše příliš malé?  

 Volejbal jako jeden z tradičních sportů, který má silnou hráčskou základnu a velkou 

tradici na území České republiky, se do médií dostává zřídka a velmi těžko. Vyjma vyvrcholení 

nejvyšší soutěže se o něm příliš nedočteme. Na obrazovkách ČT sport je to o něco lepší a 

můžeme pravidelně každé pondělí sledovat přímý přenos volejbalového zápasu s následným 

magazínem s aktuálními informacemi ze světa volejbalu. Mimo to už se ale oblíbený halový 

sport na obrazovky příliš často nedostane. Zájemce o aktuální informace tak musí hledat i 

v jiných zdrojích, zejména pak v online prostředí, aby se dostal k nejnovějším informacím. 

Nižší mediální podíl je způsoben také velmi nízkou úspěšností české reprezentace, které se 

v posledních letech na mezinárodním poli vůbec nedaří a informace ze světových a 

evropských šampionátů ve volejbalu žen i můžu se tak do českých médií dostávají ve velmi 

omezené míře.   

 Ačkoliv florbal patří mezi nejrychleji rostoucí sport posledních dvou desetiletí a jeho 

hráčská základna každým rokem roste, jeho mediální podíl je stále mizivý. Je dokonce nižší 

než u volejbalu, což by se na první pohled nezdálo. Jedná se o sport, který je velmi oblíbený 

na hraní, ale jeho sledovanost a zájem o tuzemské dění pokulhává. Návštěvnost jednotlivých 

soutěží je nízká, a ačkoliv každý v útlém věku florbal hraje buď aktivně, nebo jen na škole, 

soutěžní prestiž a s tím spojený zájem zdaleka nedosahuje klasických sportů jako je fotbal 
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nebo lední hokej. Na ČT sport pak v průběhu sezóny můžeme sledovat několik přímých 

přenosů ze základní části nejvyšší soutěže a v průběhu playoff pak souboje o titul. Mimo to 

ale na obrazovkách florbal nenalezneme v žádné podobě. Velký zájem ze strany veřejnosti 

vyvolává každoroční mistrovství světa, kde se český národní tým pravidelně umisťuje na 

předních příčkách. Diváci jsou pak ochotni zaplnit i největší halu u nás a přijít v počtu 

několika desítek tisíc fanoušků. Po konci šampionátu pak ale zájem o veškeré dění kolem 

florbalu mizí – a to jak ze strany fanoušků v rámci probíhajících soutěží, tak ze strany médií. 

Florbal je stále záležitost spíše severní Evropy, potažmo Česka, Slovenska a v menší míře i 

okolních států. Výrazný zásah do západní Evropy a do dalších kontinentů ještě florbal 

nepřinesl.  

 Pokud porovnáme zkoumaná období, mezi kterými jsou čtyři roky prodlevy, dojdeme 

k závěru, že zatímco fotbalový podíl se nezmenšil a v několika aspektech, jako je například 

celkový počet odvysílaných hodin, naopak zvětšil, podíl volejbalu a florbalu ve všech směrech 

i v obou médiích poklesl. Florbal ani volejbal nemají svůj pravidelný magazín, který by 

mapoval aktuální dění. Fotbal je na tom o poznání lépe a s několika typy magazínů se 

dostává na obrazovky i přes to, že výhradní práva na přenos z nejvyšší soutěže vlastní 

soukromá stanice O2 Sport. Tristní statistiku pak představuje přední obálka Deníku Sport, na 

které nelze za celý rok (v obou obdobích) najít ani jednou tématiku florbalu nebo volejbalu. 

Naopak fotbal se tam objevuje v průměru ve dvou ze tří vydání.  ČT sport je v otázce šíření 

aktualit z menších sportů výrazně aktivnější, což je způsobeno veřejnoprávním vlastnictvím, 

zatímco Deník Sport je soukromé médium a může si dovolit sporty více selektovat.  
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Summary 

 ČT sport as the representative of the most watched sports TV channel in the Czech 

Republic and Deník Sport as the most read sports newspaper in the Czech Republic. Two 

different media, two different approaches, yet the same focus and complementary content 

across both worlds. 

 The quantitative analysis of the two selected periods revealed clear trends in the 

sports environment in the Czech Republic, which prove the expected fact that football 

dominates both the broadcasting space on ČT sport and most of the content in the printed 

Deník Sport. Given the worldwide popularity of grassy sport, this is not such an interesting 

finding, yet the size of coverage compared to volleyball and floorball is really noticeable. 

Rather, the more appropriate question is whether the coverage of volleyball and floorball is 

rather small? 

 Volleyball as one of the traditional sports, which has a strong player base and a great 

tradition in the Czech Republic, rarely gets into the media. Except the climax of the highest 

competition we do not read much about it. It is a bit better on ČT sport screens and we can 

watch live broadcast of volleyball match every Monday with subsequent magazine with up-

to-date information from the world of volleyball. In addition, however, the popular indoor 

sports too often do not get on the screen. Therefore, those interested in up-to-date 

information must look in other sources, especially in the online environment, to get the 

latest information. The lower media share is also caused by the very low success rate of the 

Czech national team, which has not been successful in the international scene in recent 

years and information from the World and European Women's Volleyball Championships 

and informations is not available in Czech media. 

 Although floorball is one of the fastest growing sports in the past two decades and its 

player base is growing every year, its media share is still scarce. It is even lower than 

volleyball, which at first glance would not seem. It is a sport that is very popular for playing, 

but its viewership and interest in domestic events lags behind. Attendance of individual 

competitions is low, and although everyone at an early age plays floorball either actively or 

only at school, the prestige of competition and the associated interest is far from classical 

sports such as football or ice hockey. During the season we can watch several live broadcasts 
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from the basic part of the highest competition and during the playoff we can watch the 

titles. Besides, we do not find in any form floorball screens. The yearly World Championship, 

where the Czech national team regularly ranks among the top teams, is of great public 

interest. Viewers are then willing to fill the largest hall in our country and come in the 

number of tens of thousands of fans. After the end of the championship, however, interest 

in all events around floorball disappears - both from fans in the ongoing competitions and 

from the media. Floorball is still a matter of rather northern Europe, hence the Czech 

Republic, Slovakia and, to a lesser extent, neighboring countries. Floorball has not yet 

brought a significant impact on Western Europe and other continents. 

 If we compare the periods examined, which are four years lag, we conclude that 

while the football share has not diminished and has increased in several aspects, such as the 

total number of hours broadcast, the share of volleyball and floorball has decreased in all 

directions and in both media. Floorball and volleyball do not have a regular magazine that 

would map the current events. Football is much better and it gets on the screen with several 

types of magazines despite the fact that the exclusive broadcasting rights from the highest 

competition are owned by the private station O2 Sport. The disappointing statistic is 

represented by the front cover of the Sport daily, where it is not possible to find any topic of 

floorball or volleyball for the whole year (in both periods). On the contrary, football appears 

on average in two of the three editions. ČT sport is much more active in the issue of 

spreading news from smaller sports, which is caused by public ownership, while Deník Sport 

is a private medium and can afford to select sports more. 
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kauzami nebo přímo nejvyšší fotbalovou ligou. V otázce srovnání byla napsána jedna práce, která zkoumá 
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Seznam příloh: 

 

Příloha č. 1 : Přehled vítězů jednotlivých ročníků nejvyšších mužských soutěží 

Ročník Fotbalová 1. liga mužů Volejbalová extraliga 
mužů 

Florbalová superliga 
mužů 

1993/94 AC Sparta Praha Aero Odolena Voda IBK Forza Tatran 

1994/95 AC Sparta Praha 
VK Setuza Ústí nad 

Labem 
TJ Tatran Střešovice 

1995/96 SK Slavia Praha Aero Odolena Voda 1. SC Ostrava 

1996/97 AC Sparta Praha 
VK Setuza Ústí nad 

Labem 
1. SC SSK Vítkovice 

1997/98 AC Sparta Praha 
VK Setuza Ústí nad 

Labem 
TJ Tatran Střešovice 

1998/99 AC Sparta Praha VSC Fatra Zlín TJ Tatran Střešovice 

1999/00 AC Sparta Praha 
VK Jihostroj České 

Budějovice 
1. SC SSK Vítkovice 

2000/01 AC Sparta Praha VK Dukla Liberec TJ Tatran Střešovice 

2001/02 FC Slovan Liberec 
VK Jihostroj České 

Budějovice 
TJ Tatran Střešovice 

2002/03 AC Sparta Praha VK Dukla Liberec TJ Tatran Střešovice 

2003/04 FC Baník Ostrava Chance Odolena Voda TJ Tatran Střešovice 

2004/05 AC Sparta Praha 
volleyball.cz, 

s.r.o. Kladno 
TJ Tatran Střešovice 

2005/06 FC Slovan Liberec VK DHL Ostrava TJ Tatran Střešovice 

2006/07 AC Sparta Praha 
VK Jihostroj České 

Budějovice 
TJ Tatran Střešovice 

2007/08 SK Slavia Praha 
VK Jihostroj České 

Budějovice 
TJ Tatran Střešovice 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Aero_Odolena_Voda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aero_Odolena_Voda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tatran_St%C5%99e%C5%A1ovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aero_Odolena_Voda
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=VK_Setuza_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=VK_Setuza_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aero_Odolena_Voda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aero_Odolena_Voda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aero_Odolena_Voda
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=VK_Setuza_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=VK_Setuza_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aero_Odolena_Voda
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=VK_Setuza_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=VK_Setuza_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aero_Odolena_Voda
https://cs.wikipedia.org/wiki/VSC_Fatra_Zl%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aero_Odolena_Voda
https://cs.wikipedia.org/wiki/VK_Jihostroj_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/VK_Jihostroj_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aero_Odolena_Voda
https://cs.wikipedia.org/wiki/VK_Dukla_Liberec
https://cs.wikipedia.org/wiki/VK_Jihostroj_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/VK_Jihostroj_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aero_Odolena_Voda
https://cs.wikipedia.org/wiki/VK_Dukla_Liberec
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Aero_Odolen%C3%A1_Voda&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aero_Odolena_Voda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kladno_volejbal_cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kladno_volejbal_cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/VK_DHL_Ostrava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aero_Odolena_Voda
https://cs.wikipedia.org/wiki/VK_Jihostroj_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/VK_Jihostroj_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/VK_Jihostroj_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/VK_Jihostroj_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
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2008/09 SK Slavia Praha 
VK Jihostroj České 

Budějovice 
1. SC SSK Vítkovice 

2009/10 AC Sparta Praha 
volleyball.cz, 

s.r.o. Kladno 
TJ Tatran Střešovice 

2010/11 FC Viktoria Plzeň 
VK Jihostroj České 

Budějovice 
Tatran Střešovice 

2011/12 FC Slovan Liberec 
VK Jihostroj České 

Budějovice 

Tatran Omlux 

Střešovice 

2012/13 FC Viktoria Plzeň VK DHL Ostrava 1. SC WOOW Vítkovice 

2013/14 AC Sparta Praha 
VK Jihostroj České 

Budějovice 
1. SC WOOW Vítkovice 

2014/15 FC Viktoria Plzeň VK Dukla Liberec Tatran Střešovice 

2015/16 FC Viktoria Plzeň VK Dukla Liberec 
FAT PIPE florbal 

Chodov 

2016/17 SK Slavia Praha 
VK Jihostroj České 

Budějovice 

FAT PIPE florbal 

Chodov 

2017/18 FC Viktoria Plzeň 
 

VK ČEZ Karlovarsko 
 

Technology florbal MB 

 

Příloha č. 2 : Kódovací arch (viz externí příloha práce) 

Příloha č. 3 : Kódovací kniha  

Kódovací arch pro data z ČT4 Sport  

Proměnné a jejich hodnoty: 

1. Datum 

 ve formátu DD. MM.RRRR 

2. Sport 

 1: Fotbal 

 2: Volejbal 

https://cs.wikipedia.org/wiki/VK_Jihostroj_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/VK_Jihostroj_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aero_Odolena_Voda
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kladno_volejbal_cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kladno_volejbal_cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/VK_Jihostroj_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/VK_Jihostroj_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/VK_Jihostroj_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/VK_Jihostroj_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/VK_DHL_Ostrava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aero_Odolena_Voda
https://cs.wikipedia.org/wiki/VK_Jihostroj_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/VK_Jihostroj_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/VK_Dukla_Liberec
https://cs.wikipedia.org/wiki/VK_Dukla_Liberec
https://cs.wikipedia.org/wiki/VK_Jihostroj_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/VK_Jihostroj_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/VK_Jihostroj_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/VK_Jihostroj_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
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 3: Florbal 

3. Typ pořadu 

 P - Přímý přenos  

 M - Magazín  

 O - Ostatní pořady spojené s daným sportem  

 Z – Záznam 

 Veškerý zahraniční obsah je zvýrazněn červeně 

4. Vysílací čas 

 1 – 06:00 – 11:59 

 2 – 12:00 – 17:59 

 3 – 18:00 – 23:59 

 4 – 00:00 – 05:59 

4. Délka vysílaných pořadů 

 Ve formátu HH:MM:SS  

Kódovací arch pro data z Deníku Sport  

Proměnné a jejich hodnoty: 

1. Datum 

 ve formátu DD. MM.RRRR 

2. Sport 

 1: Fotbal 

 2: Volejbal 

 3: Florbal 

3. Typ / počet článků 

 O - Ostatní 

 D - Dění na domácí scéně 
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 Z - Dění na zahraniční scéně 

 R - Informace o reprezentace 

 V – Výsledky 

4. Titulní strana 

 0 – Daný sport není na hlavní stránce výtisku 

 1 – Daný sport je na hlavní stránce výtisku 
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