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Anotace 

Tato diplomová práce se věnuje projektům ThePlayersTribune.com a její mladší české 

obdobě Bezfrazi.cz. Obě webové stránky vznikly v posledních letech a jejich ambicí je 

změnit zažitý stereotypní pohled na sportovce, který přinášejí tradiční média. Jedná se 

o platformy poskytující sportovcům prostor se vyjádřit jejich vlastními slovy a být také 

součástí editačního procesu. Sportovci na webových stránkách sdílí své životní příběhy, 

které jsou velmi inspirativní a často mají přesah mimo sportovní prostředí. Čtenáři tak 

mohou proniknout do života slavných i méně známých sportovců, a i díky vyprávění 

v první osobě vnímat situace z jejich perspektivy. Toto téma dosud nebylo zpracováno, 

a tak je práce pojata jako případová studie, jejímž cílem bylo představit a srovnat oba 

projekty. Zabývá se jejich významem pro sportovní žurnalistiku, rolí novináře při 

zprostředkování příběhů, ověřováním faktů v příbězích a celkovou oblíbeností příběhů ze 

sportovního prostředí. Součástí diplomové práce je také vlastní klasifikace typologicky 

stejných příběhů vyskytujících se na platformách The Players’ Tribune a Bez frází, které 

jsou kvalitativně analyzovány. Pozornost je při analýze věnována především narativní 

struktuře jednotlivých příběhů a konceptům hrdinského mýtu, se kterým editoři při psaní 

těchto příběhů pracují nejčastěji. 

 

Annotation 

This thesis deals with the projects of ThePlayersTribune.com and its younger Czech 

equivalent Bezfrazi.cz. Both websites were created in recent years and their ambition is 

to change the stereotypical view of athletes brought by traditional media. These platforms 

give athletes the space to present themselves in their own words and also to be a part of 

the editing process. Athletes on the websites share their life stories, which are very 

inspiring and often contains overlap beyond the sports environment. Thus, readers can 

infiltrate to the lives of famous or less-known athletes, and also, thanks to the first-person 

storytelling, perceive situations from their perspective. No thesis has dealt with this topic, 

yet, and so this diploma thesis is conceived as a case study, the aim of which was to 

introduce, describe the functioning and compare both projects. It deals with their 

significance for sports journalism, the role of the journalist in mediating stories, verifying 

the facts in stories and the popularity of stories from the sports environment in general. 

The diploma thesis also includes own classification of typologically identical stories 



published on the platforms The Players' Tribune and Bez frází. The stories are 

qualitatively analyzed. The attention is paid mainly to the narrative structure of each story 

and the myth of hero, with which editors work most often when writing these stories. 
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1 Úvod 
Tato diplomová práce se zabývá projektem The Players' Tribune a jeho českou obdobou 

Bez frází, které vznikly v posledních šesti letech. Jedná se o webové platformy, které přišly 

s novým pojetím sportovní žurnalistiky, než na jaké může čtenář či fanoušek sportu 

narazit v tradičních médiích. Jak už napovídá název českého projektu – na těchto 

platformách nenajdeme otřepaná sportovní klišé a odpovědi typu „tak určitě“ z úst 

sportovců. Nenajdeme na nich dokonce ani výsledky nebo analýzy utkání, nýbrž intimní 

a autentické zpovědi slavných i méně známých sportovců. Tyto webové stránky poskytují 

sportovcům místo, kde mohou psát své příběhy a svěřit se fanouškům s jakýmkoliv 

tématem. A to bez obav z toho, že bude jejich vyjádření překrouceno nebo vytrženo 

z kontextu. 

 

Téma diplomové práce jsem si vybral proto, že mě příběhy úspěšných sportovců vždy 

fascinovaly. Cesta na sportovní vrchol je často cestou bolesti. Je velmi náročná, plná 

odříkání, vyžaduje silnou vůli a také štěstí. Zmíněné projekty přinášejí jedinečný vhled do 

života sportovců a mají ambici obohatit a inspirovat každého čtenáře – přitom se nemusí 

nutně jednat o sportovního fanouška. Svědčí o tom velká popularita, kterou si web Bez 

frází stihl vybudovat v České republice za krátkou dobu své existence. Podle mě mohou 

tyto projekty taktéž velmi inspirovat mladé sportovce a pomoci jim k úspěšné kariéře. 

Ukazuje se, že mnoho lidí baví číst dlouhé sportovní příběhy, přestože trend v online 

médiích je právě opačný – čím dál více zaměřen na kratší formáty. 

 

Oba projekty také významně proměňují zažitý pohled na sportovce a ukazují, že 

i hrdinové ze sportovního prostředí nejsou jen „stroje na výkon“. Potýkají se se stejnými 

problémy jako „obyčejní lidé“, i když se to občas skrze běžné rozhovory a prezentaci 

tradičními médii nemusí zdát. Lidé mají často pocit, že si sportovci díky vysoké 

společenské prestiži a skvělému finančnímu ohodnocení nemají nač stěžovat a jejich život 

je nesmírně šťastný a spokojený. Řada z nich si přitom neuvědomuje, že sportovci čelí 

enormnímu tlaku, každý den na sobě musejí pracovat, aby mohli podávat fyzicky velmi 

náročné výkony, neustále cestují a mají málo času na vlastní rodinu i osobní život. K tomu 

všemu všudypřítomná média, která monitorují téměř každý jejich krok. 
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Zpovědi profesionálních sportovců na webových stránkách ThePlayersTribune.com 

a Bezfrazi.cz jsou psané v první osobě, což slouží k posílení autentičnosti. Články tak 

umožňují čtenářům snadnou identifikaci se sportovcem a vžití se do jeho pocitů a náročné 

cesty za úspěchem a slávou. Ne vždy se však jedná o příběhy se šťastným koncem, na 

stránkách se objevují také případy opačné, které popisují cestu tzv. padlých hrdinů 

(Wenner, 2013). Nezřídka se jedná o velmi inspirativní a silné příběhy, o nichž by čtenáři 

jinak neměli ani ponětí, neboť nenaplňují „klasické“ zpravodajské hodnoty, aby se – 

zejména v takovém prostorovém rozsahu – dostaly na stránky běžných médií. 

 

V teoretické části se budu nejprve zabývat rolí příběhů ve sportovní žurnalistice a jejich 

atraktivitou pro čtenáře. Dále vymezím klíčové koncepty, se kterými se při psaní těchto 

příběhů pracuje – heroizace, mytizace, identita sportovce a zabývat se budu také narací 

příběhů a nepřiznaným autorstvím (ghostwritingem). Práce je pojata jako případová 

studie, kterou představuji v metodologické části spolu s kvalitativní obsahovou analýzou. 

Součástí této kapitoly je také vymezení výzkumného vzorku a vlastní klasifikace příběhů. 

 

V analytické části nejprve podrobně představuji oba projekty a postupně popisuji 

fungování portálů The Players' Tribune a Bez frází. Zaměřil jsem se na jejich vznik, přínos 

pro sportovní žurnalistiku, proces psaní příběhů, rozeberu budoucí směřování webových 

platforem a sledovat budu taktéž odlišnosti těchto projektů. V tezích uvádím, že součástí 

práce budou informativní rozhovory se zástupci obou portálů. Rešerše se však ukázaly 

jako informačně dostačující a rozhovory by tak byly již zbytečné, neboť s tvůrci webů bylo 

o těchto webech opakovaně hovořeno. 

 

Rovněž se v práci zabývám kontroverzními otázkami, jež se týkají hranice mezi 

žurnalistikou a PR u těchto webových stránek, rolí novináře při zprostředkování příběhu 

nebo ověřování faktů. Následně jsem provedl analýzu vybraných příběhů podle pojmů 

z části teoretické. Na základě vlastního pozorování jsem klasifikoval tři typy opakujících 

se příběhů a na obou projektech jsem poté provedl analýzu jednoho typického příkladu. 

Kvůli menšímu počtu psaných příběhů na webu ThePlayersTribune.com jsem byl nucen 

rozšířit zkoumané období oproti tezím na červenec–listopad 2019. 
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2 Teoretická část 

2.1 Sportovní příběhy 

 

„Nejsme utkáni jenom z příběhů, ale bez příběhů nejsme, anebo jsme jen velmi málo.“ 

- J. C. Carriére (in Děkanovský, 2008: 36) 

 

Důležitost příběhů a jejich vliv na náš život si možná ani dostatečně neuvědomujeme. 

Většina lidí příběhy vypráví – nebo jim alespoň naslouchá – každý den. Účinky příběhu se 

již běžně využívají v marketingu při budování značek, na sociálních sítích, v reklamách, 

politice a také žurnalistice a PR. V dnešní době jsme příběhy přímo obklopeni, jak uvádí 

autor knihy The Storytelling Animal: How Stories Make Us Human Jonathan Gottschall (in 

Kretchmar, 2017: 56), který tvrdí, že lidský druh je na příběhu závislý. „I když spíme, naše 

mysl zůstává vzhůru celou noc a vypráví si příběhy,“ říká. 

 

Fungováním příběhů se detailně zabývá učitel tvůrčího psaní René Nekuda, jenž tvrdí, že 

lidé neumějí bez příběhů žít. Říká, že existuje tzv. příběhový myšlenkový model, který 

v sobě mají všichni lidé odmala zakořeněný. Autor význam modelu považuje za téměř 

životně potřebný a svou důležitostí jej přirovnává k přijímání potravy. Lidský mozek si 

podle něj přebírá kontextově založené příběhy jako něco, co se opravdu děje1. Vyprávění 

příběhů je podle některých psychologů a literárních teoretiků určitá forma kognitivní hry, 

která nám zbystřuje mysl. Umožňuje nám představit si okolní svět a různé formy chování 

lidí v rozličných situacích. Výzkumy také dokazují, že díky příběhům dochází 

k procvičování empatie vůči jiným lidem2. 

 

Literární teoretik Jonathan Culler ve své knize Krátký úvod do literární teorie (2002: 92) 

uvádí, že člověku je od přírody vlastní touha poslouchat a vyprávět příběhy. Již jako dítě 

získává člověk něco, co by se dalo označit za základní narativní kompetenci. Děti se 

dožadují příběhů a poznají, kdy je zkoušíme podvádět a nedotáhneme vyprávění do 

 
1 NEKUDA, René. Síla a význam příběhů [online]. 2018 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: https://www.renenekuda.cz/sila-
a-vyznam-pribehu 
2 EuroZpravy.cz. Pohádky, báje, příběhy. K čemu je lidé vlastně potřebují? Vědci na to konečně přišli [online]. 2018 [cit. 
2020-01-20]. Dostupné z: https://eurozpravy.cz/magazin/228747-pohadky-baje-pribehy-k-cemu-je-lide-vlastne-
potrebuji-vedci-na-to-konecne-prisli 
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konce. Culler dále říká, že čtenářská obec s radostí sáhne po příbězích, avšak básně čte 

zřídka. Ve své publikaci také zmiňuje, že věcem se snažíme porozumět zejména 

prostřednictvím příběhů. Život se podle něj neřídí logikou vědecké kauzality, nýbrž 

logikou příběhu. „Prostřednictvím možných příběhů se snažíme pochopit události; 

filozofové dějin dokonce tvrdili, že se historická vysvětlení neřídí logikou vědecké 

kauzality, nýbrž logikou příběhu,“ (Culler, 2002: 93). Podobné tvrzení o důležitosti 

příběhů pro člověka má mediální teoretik John Fiske (in Děkanovský, 2008: 65), jenž 

považuje vyprávění příběhů za jeden z charakteristických rysů lidské kultury. 

 

V oblasti literatury je zájem o autentický narativ – skutečný příběh (Děkanovský, 2008: 

36). Lidé rádi čtou biografie sportovců, kde se mohou dozvědět podrobnosti z jejich života 

a vcítit se do myšlenek konkrétního sportovce. Sportovci často ve svých životopisných 

knihách odhalují rovněž své temné stránky, ať už se jedná o osobní problémy, užívání 

zakázaných látek, drog nebo problémy s alkoholem. Fanoušky sportu například velmi 

zasáhla životopisná kniha Open tenisty André Agassiho z roku 2009, která podnítila vznik 

projektu The Players' Tribune, potažmo Bez frází – čímž se podrobněji zabývám 

v analytické části této práce. Mnoho sportovců vydává své biografie, jelikož po těchto 

knihách je mezi čtenáři velká poptávka. 

 

Rovněž filmový a televizní průmysl eviduje zájem o zpracování skutečných událostí. 

Ostatně pokud je například film natočen podle skutečné události, bývá to vždy zmíněno. 

„Poptávka diváků po autentických příbězích je natolik silná, že nutí filmová studia, aby 

podobné příběhy sama vyhledávala a kupovala od jejich aktérů práva pro jejich 

zfilmování,“ konstatuje Jan Děkanovský (2008: 36–37). Právě tento autor se důkladně 

zabývá lidskou zálibou v příbězích ve spojitosti se sportem ve své publikaci Sport, média 

a mýty. Obliba vyprávění příběhů a jejich naslouchání je podle Děkanovského doložitelná 

ve všech kulturách. Existovala už v preliterárních společnostech a nabývá statutu 

antropologické konstanty. 

 

Ondřej Štaud (2014: 43) ve své disertační práci cituje polskou socioložku Halinu 

Zdebskou, která pozoruje spojitost sportu se světem filmu, divadla či opery. Tvrdí, že 

sport je uzavřená událost, čímž je blízký divadlu. Na rozdíl od divadla má však otevřený 

scénář – neznáme konec, i když ho můžeme někdy předpokládat. Typickým příkladem 
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televizního zpracování autentického narativu ze sportovního prostředí je příběh 

kanadského hokejisty Raymonda Bourqua. Jakožto jeden z nejlepších obránců NHL všech 

dob měl tu smůlu, že působil dlouhá léta v pouze průměrném týmu Boston Bruins, s nímž 

se nikdy nezařadil mezi nejlepší mužstva soutěže. Když se tedy legendární zadák blížil ke 

sklonku své kariéry a šance na zisk nejslavnější klubové trofeje – Stanleyova poháru – byla 

stále mizivá, požádal o výměnu do silnějšího celku (Děkanovský, 2008: 37). 

 

Klub vyhověl jeho žádosti a poslal čtyřicetiletého hokejistu do týmu Colorado Avalanche, 

který patřil k favoritům soutěže. V následující sezoně se sešlo v Coloradu mimořádně 

silné mužstvo a Bourque jej spolu s dalšími vynikajícími hráči vedl za úspěchem. Po 

vydařené základní části však přišla ještě těžší zkouška – vyřazovací boje. Colorado muselo 

vyhrát čtyři série play-off hrané na čtyři vítězné zápasy. Délka a náročnost play-off tedy 

zpočátku stále nenabízely dostatečný prostor pro možnost vzniku divácky silného 

příběhu (Děkanovský, 2008: 37). 

 

Teprve když se Avalanche probily až do semifinále bojů o pohár, začal příběh fungovat. 

Vyřazovací část Národní hokejové ligy v roce 2001 tak nebyla prezentována klasicky, jako 

souboj neustále se snižujícího počtu týmů o nejcennější klubovou trofej, nýbrž jako příběh 

skvělého hokejisty, jemuž jeho zaměstnavatel dovolil odejít do lepšího mužstva za 

splněním jeho snu. „Bourque se postupně stal jedinou důležitou postavou z obou mužstev 

ve finále. Média přidávala další podrobnosti z jeho života, zdůrazňovala jednoznačně 

pozitivní postoj fanoušků Bostonu (nebrali Bourqueův odchod z klubu jako zradu), 

podporu jeho rodiny, vyzdvihovány byly jeho charakterové vlastnosti a před finále tak 

média vytvořila silný příběh s jedním ústředním a mnoha vedlejšími hrdiny,“ 

(Děkanovský, 2008: 37–38). 

 

Fanoušci NHL – v tehdejší době především američtí a kanadští – tak mohli sledovat 

„seriál“, jehož odlišností od běžných televizních seriálů byl scénář s dvojím možným 

závěrem. Finálová série mezi Coloradem a New Jersey byla navíc plná dramatických 

zvratů a nelišila se tak od fiktivního seriálu. „V rozhodujícím sedmém zápase se i způsob 

televizního snímání zcela podřídil vzniklé narativní struktuře. Kamera neustále sledovala 

hlavního hrdinu; ať už v akci nebo na střídačce. Zápas se vyvíjel ve prospěch hrdinova 

týmu a způsob prezentace závěru utkání již probíhal zcela podle filmových schémat. Střih 
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na Bourqea vystřídal vzápětí záběr na jeho rodinu v hledišti, poté na hodiny odpočítávající 

čas do konce utkání,“ (Děkanovský, 2008: 38). 

 

Příběh Raymonda Bourqua v přímém přenosu nakonec dopadl přímo pohádkově. 

Colorado vyhrálo rozhodující utkání a kapitán týmu Joe Sakic po převzetí poháru pro 

vítěze nezdvihl trofej nad hlavu jako první – jak je zvykem – nýbrž předal Stanleyův pohár 

do rukou končícího veterána. Po dlouhé a vyčerpávající cestě ve vyřazovacích bojích tak 

zvedl Ray Bourque trofej nad hlavu a příběh byl stvrzen (Děkanovský, 2008: 38). Kariéru 

tak tento vynikající hokejista zakončil způsobem, o němž sní každý profesionální hráč – 

na vrcholu. 

 

Zajímavé je, že se velmi podobný příběh objevil také v sezoně následující, kdy se totožným 

hrdinou mohl stát český brankář Dominik Hašek. „Fabule minulého ročníku se opakovala 

takřka bezezbytku. Přesto ohlas Haškovy cesty za vítězstvím nedosáhl ani zdaleka odezvy 

Bourqueova triumfu, což bylo z části zapříčiněno neamerickou národností hokejisty. 

Hlavním důvodem však bylo opakování syžetu i fabule v příliš krátkém časovém 

horizontu, navíc s minimální odchylkou od předcházejícího úspěšného narativu,“ píše 

Děkanovský (2008: 38). 

 

Podobně napínavý autentický narativ mohli diváci sledovat na hokejovém turnaji během 

olympijských her v Naganu. Podceňovaný český národní tým si poradil ve čtvrtfinále 

s výběrem Spojených států amerických a v semifinále porazil na samostatné nájezdy 

hvězdami nabitou Kanadu. Maximální míru emocí poté přinesl i finálový duel proti 

odvěkému rivalovi z Ruska, v němž vstřelil jediný a rozhodující gól obránce s příznačným 

jménem – Svoboda. Turnaj v Naganu spojil celý český národ. I lidé, kteří jinak nebyli 

sportovními fanoušky, fandili a drželi palce své zemi. Pravděpodobně každý Čech, který 

„Nagano“ zažil, si dodnes pamatuje, kde byl a co dělal během triumfů hokejového týmu. 

 

Děkanovský (2008) pokládá řečnické otázky: „Co je příčinou toho, že mnozí lidé v době 

konání zmíněného hokejového turnaje podlehli euforické atmosféře, byť jinak je jejich 

vztah ke sportu a projevům kolektivního nadšení více než rezervovaný, a po dlouhou 

dobu uchovávají vzpomínky na prožité chvíle, ačkoli se jinak považují za osoby veskrze 

nesentimentální? Je možné, že v nás spoluprožívání sportovního příběhu a ztotožnění se 
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se sportovními hrdiny může probouzet jakési naladění, v němž lze nalézt odraz 

archetypálních příběhů a prožitků?“ 

 

Sport běžně poskytuje témata rovněž pro beletristická díla. Ostře sledovaný comeback, 

vzestup neočekávaného hrdiny, odhodlání mužstva, které podle papírových předpokladů 

nemá šanci uspět, odolnost sportovce, jenž padl k zemi, oddanost svému týmu – tato 

témata přinášejí přesvědčivou dějovou linku pro velké romány nebo filmová plátna. 

„Sport a příběhy jdou skvěle dohromady,“ tvrdí Gottschall (in Kretchmar, 2017: 56). 

 

O sportu psalo mnoho významných prozaiků, kteří si uvědomovali atraktivitu příběhů ze 

sportovního prostředí. Mezi nimi jmenujme například Josefa Hrabala, Eduarda Basse, 

Karla Poláčka, Ernesta Hemingwaye či Jacka Londona. Jedním z nejznámějších českých 

autorů zabývajících se sportovními příběhy byl Ota Pavel, v jehož sportovních povídkách 

účinkují autentické postavy, které podávají autentické sportovní výkony. „Pro ztvárnění 

autentického příběhu skokana na lyžích Jiřího Rašky v novele Pohádka o Raškovi využil 

Pavel dokonce formálních narativních postupů typických pro slovesný útvar pohádky. 

Tím zasadil životní příběh slavného sportovce do schematického rámce typicky českého 

příběhu o prostém chlapci, jenž se vydal do světa a poctivou prací a umem získal uznání 

a slávu,“ (Děkanovský, 2008: 44–45). 
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2.2 Narace příběhů 

V předchozí kapitole jsem se zabýval oblíbeností autentických příběhů ze sportovního 

prostředí, v této části se zaměřím na naraci psaných příběhů. Příběhy sportovců na 

zkoumaných webových stránkách ThePlayersTribune.com a Bezfrazi.cz líčí stěžejní úseky 

ze života sportovců a mají charakter autobiografie – jak ostatně potvrzují slova 

zakladatele českého projektu Františka Suchana: „Sami říkáme, že jsou to takové malé 

životopisy.“3 Ambicí této kapitoly je nastínit, jak mohou editoři projektů The Players' 

Tribune a Bez frází pracovat s vyprávěním sportovců. 

 

V první řadě je nutné definovat souvztažnost mezi příběhem a narací. Jedličková (in 

Schneider, 2008: 72) tento vztah vysvětluje tak, že příběh je představen narativem. 

Narativ je tedy chápán jako konkrétní realizace příběhu. Burton (2001: 217) 

charakterizuje narativ jako způsob, jakým je text uspořádán, aby mohl být pro diváky 

stravitelnější ke čtení. Správné uspořádání příběhu dělá myšlenky srozumitelnějšími. Na 

čtenářích už potom je, jak vyprávění dekódují. Umberto Eco ve své knize Šest procházek 

literárními lesy (1997: 157) tvrdí, že existují tendence interpretovat a zarámovat náhodný 

běh událostí za pomoci narativní struktury. 

 

„Účelem je zjevně snaha – zčásti snad i nevědomá – podat autentický (tedy nefiktivní) děj 

tak, aby uspořádáním do určité struktury příběhu získal pro recipienta větší míru 

srozumitelnosti a tím i přitažlivosti,“ (Děkanovský, 2008: 35). Rovněž editoři The Players' 

Tribune a Bez frází skládají vyprávění sportovců do příběhu. Dávají textu „řád“, jejich 

klíčovým úkolem je, aby pomohli čtenářům zorientovat se v myšlenkách sportovce. Už 

Aristotelés tvrdil, že nejzákladnějším rysem narativu je skladba příběhu – dobré příběhy 

mají začátek, střed a konec a jejich rytmus organizace je zdrojem požitku, který poskytují 

(Culler, 2002: 94). 

 

„Pouhý sled událostí příběh nevytváří. Musí existovat konec, který se zpětně vztahuje 

k začátku – podle některých teoretiků konec, který naznačuje, co se stalo s touhou vedoucí 

k událostem, o nichž se v příběhu vypráví,“ (Culler, 2002: 94). Jonathan Culler také uvádí, 

 
3 Suchan in VAIT, Martin. „Z položky ve statistikách se stane živá bytost,“ říká František Suchan ze sportovního webu Bez 
frází [online]. 2017 [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://wave.rozhlas.cz/z-polozky-ve-statistikach-se-stane-ziva-
bytost-rika-frantisek-suchan-ze-5999294 
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že čtenář je schopen rozpoznat, že dvě díla jsou verzemi téhož příběhu. Je schopen 

sumarizovat osnovy a diskutovat o adekvátnosti toho, jakým způsobem je osnova 

sumarizována. Teorie narativu podle něj konstituuje existenci určité strukturní úrovně – 

toho, co označujeme jako „osnovu“ – nezávislé na konkrétním jazyku nebo médiu 

reprezentace (Culler, 2002: 94). 

 

Culler (2002: 95) dále říká, že uvažovat o osnově můžeme dvěma způsoby. „Z jednoho 

úhlu je osnova (plot) způsobem, jak formovat události, aby z nich vznikl opravdový 

příběh: autoři a čtenáři formují z události osnovu (plot) ve snaze věcem porozumět. 

Z jiného úhlu je osnova (plot) formována narativy, když stejný ‚příběh‘ prezentují různými 

způsoby.“ Skladba příběhu může například svatbu učinit šťastným koncem či začátkem 

příběhu – popřípadě se může stát zvratem uprostřed události. Osnovu čtenáři vyvozují 

z textu – představa událostí, ze kterých byla osnova sestavena, je čtenářovou dedukcí 

nebo konstrukcí. Jestliže mluvíme o událostech, jež byly zformovány v osnovu, chceme 

tím vyzdvihnout organizovanost a smysluplnost osnovy (Culler, 2002: 95). 

 

Narací v autobiografiích se podrobně zabývala Klára Soukupová (2012) ve své diplomové 

práci s názvem (Re)Konstrukce subjektivity a času v žánru autobiografie. Autorka zmiňuje, 

že „údaje, podle nichž se recepce díla řídí, by měly být určitelné z textu samého. Text sám 

tedy poskytuje signály pro způsob, jakým má být čten.“ Francouzský profesor a specialista 

na autobiografie Philippe Lejeune (in Soukupová, 2012: 12) zmiňuje, že v autobiografiích 

převládá retrospektivní posloupnost, přičemž se mohou objevit formulace v přítomném 

či budoucím čase. „Prozaické retrospektivní vyprávění je provázáno s koherentním 

a uceleným pohledem na minulost, odhalujícím kauzalitu mezi jednotlivými událostmi, 

a je spojeno se standardní lineární vyprávěcí formou. Obvykle v přirozeném 

chronologickém sledu zachycuje sled proběhlých událostí, a zobrazuje tak vývoj situace,“ 

(in Soukupová, 2012: 12). 

 

Forma autobiografie však nemusí být pouze retrospektivní a lineární. Autoři autobiografií 

mnohdy rozbíjejí chronologii zvýznamněním tematické návaznosti – nastolené téma či 

epizodu dovypráví, díky čemuž se dostanou do jiné časové roviny, než ve které se 

pohybovali předtím. „Autor může o minulosti vyprávět i jinými způsoby – kauzální 

a koherentní časovou linii je možné porušit asociativními skoky mezi časovými rovinami, 
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kdy se vypravěč neřídí návazným postupem událostí, ale pohybuje se libovolně v celém 

časoprostoru svého života,“ (Soukupová, 2012: 12). 

 

Při psaní autobiografických příběhů se autor snaží asociativním způsobem vyhnout 

tradičnímu lineárnímu chronologického řazení událostí, které může být zkreslující. 

„Odvolává se na propojení různých událostí mezi sebou v jeho paměti. Moderní 

autobiografie směřuje mnohem více k fragmentární formě a experimentálním 

postupům,“ tvrdí Soukupová (2012: 12–13). 

  



 

 12 

2.3 Mýtus 

„Na jedné straně jako novinář čelíte výzvě vyprávět příběh tak, jak ho zažijete, a často musíte 

odolat pokušení napsat ho přesně stejným způsobem jako zbytek kolegů, kteří u události 

také jsou. Na druhé straně si musíte být vědomi toho, že kulturním a komerčním jádrem 

sportovního průmyslu je vytváření mýtů, a sportovní novinář je základním prvkem v tomto 

procesu.“ 

- Raymond Boyle (2006: 23) 

 

Daniela Hodrová v knize s názvem …na okraji chaosu… (2001: 781) upozorňuje, že 

v každém příběhu lze nalézt stopy a schémata starších, již vyprávěných příběhů. Člověk 

vyprávějící je vždy člověkem převyprávějícím. Také však podotýká, že každý příběh je 

zároveň nový, jakkoliv se opírá o tradiční schéma. „A i kdyby nakrásně vyprávěl příběh, 

který před ním nikdo nevyprávěl, nepochybně by do něj vložil svou literární zkušenost 

z cizích příběhů, ke kterým by vlastní příběh, třeba nevědomky, co chvíli vztahoval 

(a pokud by tak nečinil on, činil by to čtenář). Každý příběh je v tomto smyslu 

transformací jiného příběhu.“ 

 

Podle Petera Williamse (in Hoebeke a kol., 2011: 660) novináři nejenže používají kulturně 

zavedené definice, ale také musí formovat nové události do starých definic. Mýtus je 

kontextovým vyprávěním i archetypálním příběhem, jelikož kontextové vyprávění je 

založené na archetypálních příbězích. Archetypy tak vytvářejí živnou půdu pro mýtus. 

Jung popisuje archetypy jako instinktivní a prapůvodní obrazy v našem kolektivním 

podvědomí. 

 

Také příběhy sportovců, které se objevují na webových stránkách 

ThePlayersTribune.com a Bezfrazi.cz, jsou nové pouze zdánlivě. Jakkoliv je mohou čtenáři 

shledávat jedinečnými a originálními, je třeba si uvědomit, že podobné příběhy existovaly 

již dříve v jiných podobách. Vyprávějící sportovci totiž – stejně jako editoři obou projektů, 

kteří poté příběh skládají do čtivé formy – nemohou do konečné podoby příběhu 

nepromítnout schémata příběhů, s nimiž se setkali během svého života. 

 

Elizabeth Birdová a Robert Dardenne (in Hoebeke a kol., 2011: 660) tvrdí, že mýtus je 

definován stovkami možných způsobů. Všechny definice se podle nich týkají funkční role 



 

 13 

mýtů při poskytování příběhů, které pomáhají udržovat pocit smyslu a pořádku ve světě. 

Bez ohledu na to, zda tyto příběhy popisují bohy nebo skutečné lidi. Mýty jsou v médiích 

všudypřítomné. Zjednodušeně řečeno můžeme říci, že slouží k lepšímu pochopení reality. 

Pomáhají nám zařadit věci, které se kolem nás dějí. 

 

Někteří úspěšní sportovci se stávají obecně známými osobnostmi a jejich sláva se 

postupně může změnit v kult. Děkanovský (2008: 83) tvrdí, že v takovém případě je 

„fyzická osoba sportovce nahrazena ikonou, jež se stává virtuálním sportovcovým alter-

egem, které ale posléze může získat nad skutečnou osobou navrch a zcela ji nahradit.“ 

Proměna skutečné osoby v ikonu předpokládá radikální zjednodušení všech atributů, jež 

jsou poté divákovi předkládány. Pokud dojde k takové simplifikaci, charakter skutečné 

osoby je pro média mnohem lépe uchopitelný. Do ústraní ustupují úspěchy, které stály 

u zrodu tohoto procesu, prohry či prohřešky jsou opomenuty, jestliže nemají na vznik 

ikony pozitivní dopad. 

 

Pro kontakt čtenáře s ikonou jsou její atributy vtěleny do stručných a snadno 

zapamatovatelných přívlastků a sloganů, ze kterých se časem stává klišé. Stačí pak 

zmiňovaný přívlastek zaslechnout a divákovi se okamžitě vybaví jméno konkrétního 

sportovce, a to dokonce aniž by znal etymologii či historický kontext daného spojení. 

Kupříkladu pod pojmem „vršovický dloubák“ si většina Čechů vybaví jméno fotbalisty 

Antonína Panenky. Podobně tomu je s termínem „naganský Bůh“, který i lidem, jež se 

nezajímají o sport, vnukne jméno hokejového brankáře Dominika Haška (Děkanovský, 

2008: 83). 

 

Hans Lenky (in Lule, 2001: 83) říká, že „sport poskytuje skvělý materiál pro tvorbu mýtu. 

Nabízí drama a konflikt. Často probíhá ve veřejném prostoru. Vyvolává binární opozice, 

které se často nacházejí v srdci mýtu, jako je vítězství a prohra, úspěch a neúspěch. 

Opakují se často na denní bázi, což umožňuje opakování mýtů. Z těchto důvodů mýty 

oslavují hrdiny od dob starověkých Řeků.“ Právě s hrdinským mýtem – jímž se tato práce 

zabývá v další kapitole – je sport spojen nejčastěji. 
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2.4 Hrdina – padlý hrdina 

 „Když sportovní novinář přestane ze sportovců vytvářet hrdiny, je čas ze sportovní 

žurnalistiky odejít.“ 

- Grantland Rice (in Boyle, 2006: 30) 

 

Z vyjádření sportovního novináře Grantlanda Rice je jasně patrná jedna z rolí sportovní 

žurnalistiky v dnešní společnosti, jíž je vytváření hrdinů, kteří slouží jako obraz úspěchu. 

Zkoumané portály ThePlayersTribune.com a Bezfrazi.cz právě s hrdiny ze světa sportu 

pracují, a proto se tato kapitola zaměří podrobně na mýtus hrdiny. Podle Velkého 

sociologického slovníku (1996: 387) je hrdina „jedinec, který vykonal význ. odvážné činy, 

většinou s nasazením vlastního života, a je proto prezentován jako vzor chování.“ 

 

Hrdinům se běžně připisují následující vlastnosti: statečnost, vytrvalost, schopnost 

riskovat, obětavost, neohroženost a někdy i chytrost. Ideální typy hrdinů se opírají 

o reálné lidi a skutky, avšak jsou dotvářeny v mýtotvorném procesu. Termínem „heros“ 

označovali staří Řekové přežívající duši zemřelého, která měla sílu zasahovat do života 

žijících. Později tak byli označováni jedinci po výjimečných činech, u kterých se 

předpokládalo, že jich dosáhli díky své božské krvi. Kolem každého takového člověka – 

hrdiny – se vytvořil mýtus (Velký sociologický slovník, 1996: 387). 

 

Sportovní hrdinové spolu s herci a dalšími veřejně známými osobnostmi slouží jako 

vzory. Byť jen někteří si tuto pozici vybudovali skutečně hrdinskými činy. Důležité je také 

zmínit, že i kolektivní sport stojí svým způsobem na individualitách. Whannel (in 

Svoboda, 2005: 24) říká, že hrdinové bývají spojeni s mýty (David a Goliáš, Odysseus proti 

Sirénám). Obdivovaní sportovci nejsou podle jeho názoru ani tak hrdiny, jako spíše idoly, 

hvězdami a osobnostmi ve vztahu více k individuu než ke kolektivním identitám, což je 

zase role hrdinů. David Rowe (2004: 17) ve své knize Sport, culture and the media: The 

unruly trinity píše, že média vytvářejí z obyčejného sportovce produkt. 

 

Zdebská (in Štaud, 2014: 41–44) tvrdí, že moderní společnost zakládá své sociální uznání 

na mechanismu masové publicity, úspěchu a vnější image. Právě to je podle ní důvodem, 

proč se v současné době mohou stát hrdiny úspěšní politici, vědci, umělci či právě 

sportovci, jimiž se tato práce zabývá. Sportovní hrdinství bývá podle ní často zaměňováno 
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pod vlivem okamžiku. Například sportovní komentátoři často označují hrdinou sportovce 

po jedinečném výkonu – kupříkladu hrdinou zápasu. Také se může stát, že status 

sportovního hrdiny získá ten, kdo podněcuje uznání pro své sportovní mistrovství. 

Zdebská (in Štaud, 2014) dodává, že sportovce sice nelze považovat za polobohy, ale jejich 

popularita někdy směřuje k bezmeznému uctívání, a stávají se tak pro fanoušky idoly. 

Sportovní hrdinové ztělesňují hodnoty, které jsou uznávány a akceptovány daným 

společenstvím a jejich činy mohou sloužit jako model hodný následování. 

 

Autoři knihy Power play: Sport, the Media and Popular Culture (Boyle, Haynes, 2009: 89) 

tvrdí, že pro média je velmi důležité zaměření na vytváření sportovních hrdinů a kultu 

celebrity, což vytváří fascinaci jedinců, kteří se dokázali probojovat na vrchol ve svém 

sportu. Boorstin (1992: 47–48) však upozorňuje na rozlišení mezi hrdinou a celebritou. 

Podle něj musí být člověk alespoň trochu hrdinou, aby byl známý všem lidem. Média 

dokáží vytvořit celebritu, ale hrdinu ze sebe musí udělat velkým skutkem člověk sám. 

 

Owen (in Sekot, 2008: 177) tvrdí, že vynikající sportovci fungovali již mezi světovými 

válkami jako následováníhodné vzory k překonání neúspěchu na cestě dosahování 

životních úspěchů. Později došlo k postupné transformaci sportovního hrdiny v celebritu 

s pevně nastaveným image řízeným sofistikovanými principy PR. Projevilo se to 

v polovině 80. let, kdy se basketbalista Michael Jordan díky svému marketingovému 

agentovi stal z individuálního hráče kolektivního sportu komerční hvězdou. Stal se více 

než jen sportovcem, překročil hranici „království zbožňovaných ikon“. Podle Owena 

vstoupil Jordan na olymp sportovní slávy jako „globálně nejznámější Američan 

přesahující věhlas prezidenta či kterékoli hvězdy pop-star.“ 

 

Podle Campbella (in Lule, 2001: 82) se hrdina zrodí ze skromných podmínek. Hrdina 

začíná úkol nebo cestu. Hrdina čelí bitvám nebo výzvám a zaznamenává rozhodující 

vítězství. Hrdina se vrací triumfálně. Takový vzorec více či méně podobný, lze nalézt 

napříč mytologií. Lawrence Wenner ve své knize Fallen Sports Heroes tvrdí, že sportovní 

hrdina je částečně skutečný a částečně vymyšlený. „Naše touha po hrdinských 

vyprávěních krmí mediální bestii,“ (Wenner, 2013). Hrdina není jen někdo, koho 

obdivujeme. Je to někdo, koho si idealizujeme. Hrdina má své vlastní velmi specifické 

atributy, ale my jim dáváme zvláštní význam (Fairlie in Crepeau, 1981: 24). Sport jako 
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sociální mýtus se často objevuje vtělením do sportovních hrdinů, kteří jsou však ve 

skutečnosti spíše „dodavatelé“ mýtu než sportovní hrdinové. „Hrdina v jakékoli 

společnosti ztělesní některé atributy mýtu, potvrdí mýtus. Bude ilustrovat jeho realitu 

a prostřednictvím mytického rámce ukáže společnosti její nejvyšší potenciál,“ (Crepeau, 

1981: 24). 

 

Zdebská (in Štaud, 2014) nabízí hypotetické podmínky pro sportovní hrdinství, mezi 

které patří participace na nejvyšším stupni daného sportu, popularita daných sportovních 

odvětví, přístup závodníka a dokonalost v ostatních životních sférách. Sportovní hrdina 

by měl podle ní také splňovat podmínku ideálnosti a bezúhonnosti i v osobním životě. 

Sportovní úspěch vyžaduje nejen chvilkové uspokojení, ale rovněž úspěchy a výsledky 

mimo vrcholový sport. Za důležité jsou též považovány morální přístup a intelektuální 

úroveň (Zdebská in Štaud, 2014: 41–42). 

 

Mnohdy může docházet k fascinaci sportovním hrdinou a neschopností smířit se s jeho 

„smrtelností“. Známé jsou však také případy padlých sportovních hrdinů, které rozebírají 

v knize Fallen Sports Heroes (Wenner, 2013) jednotliví autoři. Popisují příběhy 

sportovních osobností, které patřily zprvu k médii vyzdvihovaným a uznávaným 

jedincům, aby se později dopustily přešlapů, jež znamenaly jejich strmý pád. V publikaci 

zmiňují nejznámější případy, k nimž patří golfista Tiger Woods (léčil se ze sexuální 

závislosti), atletka Marion Jonesová (přiznala se k užívání zakázaných látek), atletka 

Caster Semenyaová (probíhalo ověřování, ke kterému pohlaví patří). Mezi padlé hrdiny 

lze zařadit například také handicapovaného atleta Oscara Pistoria (odsouzen za vraždu 

své přítelkyně). 

 

V českém prostředí lze za padlého hrdinu označit například fotbalistu Davida 

Limberského. Reprezentační obránce způsobil autonehodu pod vlivem alkoholu, a přesto 

po silné kritice médií o čtyři dny později oslavoval vstřelenou branku gestem 

napodobujícím kroucení volantu. Média se Limberského prohřešky zabývala ve velkém 

a jeho pozice hrdiny v očích fanoušků se rychle proměnila4. 

 

 
4 ŠEDIVÝ, Petr, ČERMÁK, David. Limberský oslavil gól čtyři dny po autonehodě napodobováním řízení [online]. 2015 [cit. 
2020-01-20]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/fotbal/prvni-liga/fotbalista-david-limbersky-po-nehode-slavil-gol-
napodobovanim-rizeni-auta.A150913_210353_fotbal_p 
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Mediální konstrukci pádu hrdiny stojí za to sledovat, můžeme díky ní zjistit mnoho o naší 

kultuře a morálním zakotvení i jaké jsou v mediálním rámci akcentovány hodnoty, co je 

„dobré a co „zlé“ (Wenner, 2013). Lawrence Wenner (2013) tvrdí, že pády sportovních 

hrdinů jsou všudypřítomným jevem. Sport podle něj charakter buduje a také odhaluje. Ve 

své publikaci rovněž zmiňuje, že média sice hrají při vzestupu hrdiny důležitou roli, ale 

pokud dojde k jeho pádu, dokáží ho zlikvidovat a vytvoří příběh nový. 
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2.5 Identifikace se sportovci 

Fanoušci se se svými sportovními hrdiny ztotožňují, často je dokonce přímo zbožňují, 

a případné zklamání může vést až k otevřené nenávisti. Především v Severní Americe, ale 

i jinde ve světě, je běžné, že pokud oblíbenec publika opustí klub – nebo snad dokonce 

přestoupí do mužstva rivala – fanoušci začnou hromadně dávat najevo svou 

nespokojenost. K již běžným praktikám projevení takového nesouhlasu patří hromadné 

pálení dresů sportovce, přelepování jména hráče na fanouškovských dresech či ničení 

jakýchkoliv hmotných památek na dříve zbožňovaného hráče. 

 

Rachel Alicia Griffinová a Joshua Daniel Phillips (in Brummett, 2014: 60) popisují v knize 

Sports and Identity příběh hvězdného basketbalisty Lebrona Jamese. Tomu v roce 2010 

končila smlouva s klubem Cleveland Cavaliers, který ho kdysi draftoval a v němž strávil 

prvních sedm let své kariéry v NBA. V Clevelandu byl velkým oblíbencem fanoušků, avšak 

klub mu nedokázal opatřit dostatečně kvalitní spoluhráče na to, aby mohl tento tým patřit 

k favoritům na zisk titulu. O Jamese byl na trhu volných hráčů obrovský zájem ostatních 

klubů, které ho chtěly zlákat do svého mužstva. Fanoušci Cavaliers však věřili, že zůstane 

věrný klubu, ve kterém svou profesionální kariéru začínal, a svého oblíbence 

přesvědčovali a prosili prostřednictvím nápisů, billboardů, triček, petic nebo videí na 

YouTube. 

 

Jakou váhu má sportovec jako Lebron James nejen pro sport, ale celou americkou 

společnost, dokázal způsob oznámení hráčova rozhodnutí. Událost vstoupila ve známost 

jako The Decision a živě ho vysílala televizní stanice ESPN, kterou v přímém přenosu 

sledovalo 10 milionů diváků. Poté, co oznámil James rozhodnutí podepsat smlouvu 

s týmem Miami Heat, kde bude mít největší šanci vyhrát basketbalovou soutěž, byl 

podroben ostré kritice a fanoušci Cavaliers jej nazývali zrádcem. Dokonce i vlastník 

Clevelandu označil Jamese za bývalého hrdinu, jehož rozhodnutí hrát v jiném klubu 

ukazuje hráčovu sobeckost a bezcitnost. James v Miami skutečně ligové tituly vyhrál, a to 

v letech 2012 a 2013 (in Brummett, 2014: 60–61). Ironií osudu je, že se poté do 

Clevelandu vrátil, a vyhrál NBA rovněž s týmem, ze kterého za velmi vyostřených 

okolností před lety odcházel. 
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Podobně nenávistné reakce severoamerických fanoušků poznal i český hokejista Jaromír 

Jágr. Začátek jeho zámořské kariéry byl neodmyslitelně spjat s klubem Pittsburgh 

Penguins, kde si Jágr získal srdce fanoušků svými výkony a rovněž charakteristickým 

účesem, tzv. mulletem. Přestože Jágr později nastupoval i za jiná mužstva NHL, fanoušci 

Penguins pro něj měli vždy slabost a svým způsobem ho považovali stále za svého hrdinu, 

který mužstvu pomohl dvakrát vybojovat Stanleyův pohár. Jenže když se český útočník 

v roce 2011 po angažmá v Rusku rozhodl vrátit zpět do NHL a podepsal smlouvu 

s Philadelphií Flyers – úhlavním rivalem Pittsburghu – fanoušci Penguins začali 

s otevřenou nenávistí vůči jeho osobě. „Jeden z fanoušků použije teatrálně Jágrův dres 

místo toaletního papíru. Pak úbor s téměř posvátným číslem 68 zapálí. A nakonec 

pomočí...,“ popisoval například Deník Sport krátce po zveřejnění Jágrovy smlouvy5. 

 

Jako další podobný příklad může posloužit populární fotbalista Zlatan Ibrahimovič. 

Slavný Švéd se narodil v Mälmo, tamější klub ho vychoval a zde také Ibrahimovič 

nastartoval svou cestu ke slávě. Fotbalistovi se ve městě dostávalo tak obrovského uznání, 

že mu byla dokonce postavena socha v nadživotní velikosti, a slavnostního odhalování se 

zúčastnilo kolem tisíce nadšených fanoušků6. Na konci roku 2019 však fotbalista oznámil, 

že investoval peníze do klubu Hammarby IF, který je konkurentem Mälmo. Ještě tentýž 

den došlo k poničení sochy. Útoky vandalů nakonec vyvrcholily, když pachatelé odřízli 

soše dříve zbožňovaného Zlatana kotníky, a ta se následkem poničení sesunula k zemi7. 

  

 
5 JANDA, Zdeněk. VIDEO: Nenávidíme tě! Jedni Jágrovy dresy pálí, jiní skupují… [online]. 2011 [cit. 2020-01-03]. Dostupné 
z: https://isport.blesk.cz/clanek/hokej-nhl/108565/video-nenavidime-te-jedni-jagrovy-dresy-pali-jini-skupuji.html 
6 ČTK – iDnes.cz. Ibrahimovic se doma v Malmö dočkal sochy, předtím však ztropil rozruch [online]. 2019 [cit. 2020-01-
03]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/fotbal/zahranici/zlatan-ibrahimovic-socha-
malmo.A191008_204613_fot_zahranici_ten 
7 ČTK – iRozhlas.cz. Ibrahimovićova socha se opět stala terčem vandalů. Pokáceli ji na plot, na místě zůstala jen chodidla 
[online]. 2020 [cit. 2020-01-03]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/sport/fotbal/zlatan-ibrahimovic-socha-
vandalove-svedsko_2001051319_pj 
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2.6 Ghostwriting 

Termín ghostwriter nemá český ekvivalent. Podle cambridgeského slovníku se jím 

označuje „někdo, kdo píše knihu nebo článek pro jinou osobu, která publikuje dílo pod 

svým jménem.“8 Tento fenomén se týká obou zkoumaných webových stránek, na nichž 

jsou všechny příběhy podepsány pouze sportovcem, jenž ve většině případů není 

skutečným autorem textu. 

 

Ghostwriting je již dlouhou dobu součástí historie sportovní žurnalistiky, avšak jeho 

důsledky na mediální etiku byly dosud zkoumány málo. Už ve 20. letech 20. století noviny 

publikovaly články, které nesly jména celebrit. Často se jednalo právě o sportovní sekci. 

Průkopníkem byl publicista Christy Walsh, který se podílel na populární formě 

ghostwritingu propagujícího sportovní celebrity. Walsh založil agenturu, v níž 

profesionální novináři psali novinové sloupky pod jmény populárních sportovců 

(Carvalho a kol., 2018: 2). Na svém podnikání neshledával nic špatného a přirovnával ho 

k práci sekretářky, jež běžně píše sdělení za vedoucí pracovníky, kteří jej následně jen 

podepíší, a tím je považované za jejich dílo (Smelser, 1978 in Carvalho a kol., 2018: 4). 

 

V posledních deseti letech se však ghostwriting znovu objevuje na sociálních sítích, nejen 

ve sportovním prostředí. „Dnešní celebrity často spoléhají na profesionály, kteří za ně 

vytvářejí blogy, tweety, příspěvky na Facebook, a dokonce i obsah pro projekty, jako je 

The Players' Tribune,“ tvrdí ve své studii o komunikaci pomocí ghostwriterů – 

nepřiznaných autorů, John Carvalho a kolektiv (2018: 2). Důležitým nástrojem pro 

sportovce v Severní Americe je zejména Twitter, ve většině případů existuje ghost-

tweeter, který píše příspěvky jménem sportovce. Cílem je představit sportovce jako 

gramotného a chytrého jedince, jenž má zájem o interakci se svými fanoušky. Bývalý hráč 

basketbalové NBA Shaquille O'Neal se však takovým sportovcům posmívá: „Je to omezeno 

pouze na několik málo znaků. Pokud k tomu potřebujete ghostwritera, tak je mi vás líto,“ 

(Cohen, 2009 in Carvalho a kol., 2018: 10). 

 

Protože využití ghostwritingu v žurnalistice může často být při produkci a šíření 

zpravodajského obsahu na hranici s PR, tato praktika vyvolala etické napětí ohledně 

 
8 Cambridge Dictionary [online] [cit. 2019-11-22]. 
Dostupné z: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ghostwriter 
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důvěryhodnosti, které ovlivňuje obě tyto mediální profese. Zatímco ghostwriting se 

přizpůsobil změnám v mediálních technologiích, etické prostředí, ve kterém se 

praktikuje, prošlo značnou transformací. Zpochybňuje ghostwriting jako legitimní 

praktiku – a to nejen v oblasti sportovní žurnalistiky, ale také stále více v PR. Základní 

princip ghostwritingu je aktivně nezveřejňovat skutečného autora textu, což je v rozporu 

jak s transparentností jakožto základní profesní normy v žurnalistice, tak s prosazováním 

přístupu k informacím v PR (Carvalho a kol., 2018: 2). 

 

Schmittel a Hull (2015) tvrdí, že platforma, kterou poskytuje The Players' Tribune, by 

mohla být zvláště užitečná pro sportovce v centru kontroverze tím, že poskytne 

důvěryhodné prostředí k vyprávění příběhu bez narušování mediálními otázkami. 

Typickým příkladem je případ Davida Ortize, který podrobně popisuji v analytické části 

této diplomové práce. The Players' Tribune tímto obcházejí monopol sportovních 

novinářů na informace a čtenáře a říkají, že tak činí v zájmu sportovců. Podle Richese 

(2015) pomáhá tato webová stránka sportovcům vybudovat si jméno a také jim může být 

nápomocná v projevech sociálního aktivismu (Carvalho a kol., 2018: 9). 

 

Další otázkou je hodnota vyprávění příběhů v první osobě. Tento styl psaní se v poslední 

době stává stále používanějším, a to zejména v autobiografických knihách. „Výhodou 

psaní z této perspektivy je, že může snadněji prezentovat pocity a myšlenky sportovců, 

pakliže je autoři dokáží přesně popsat, nemusí být výsledek špatný. Nespornou 

nevýhodou však je pochopitelný skepticismus čtenářů vůči takovému textu, který není 

výhradně napsán osobou, jejíž jméno u něj figuruje,“ míní novinář Andrew Bucholtz 

(2015). Podle něj tento způsob vždy vzbuzuje otázky a pochybnosti o tom, kdo je 

skutečným autorem textu a do jaké míry se na něm podílel sportovec9. 

 

„Myslím, že lidé získávají pocit důvěry a autenticity, když čtou tyto upřímné zpovědi 

sportovců. Samozřejmě je těžké rozeznat, kdy je psal skutečně sám sportovec a kdy někdo 

 
9 BUCHOLTZ, Andrew. Players’ Tribune articles aren’t written by the players, which creates a host of issues [online]. 2015 
[cit. 2019-11-22]. Dostupné z: https://awfulannouncing.com/2015/players-tribune-articles-arent-written-by-the-
players-which-creates-a-host-of-issues.html 
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jiný. Nejvíce však záleží na tom, jak příběhy vnímá čtenář,“10 řekla k tématu Carrie 

Brownová ze City University of New York. 

  

 
10 Brownová in MCCLELLAN, Preston. What Derek Jeter’s 'The Players’ Tribune' means for sports media [online]. 2014 
[cit. 2019-11-22]. Dostupné z: https://www.sportingnews.com/us/mlb/news/derek-jeter-the-players-tribune-
sports-media/1nj76c6wnfxxd1kpf9gnbpqx2z 
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3 Metodologická část 

3.1 Případová studie 

Mou prvotní a hlavní ambicí v rámci následující analytické části bylo detailně představit 

a porovnat projekty The Players' Tribune a její českou obdobu Bez frází a udělat 

případovou studii (anglicky case study) těchto internetových platforem. Podle Sedlákové 

(2014) se jedná o zcela specifický případ vyčerpávajícího šetření, který je zaměřen 

výhradně na jeden zkoumaný jev (Sedláková, 2014: 87). Případová studie je jednou 

z metod kvalitativního výzkumu, která bývá popisována jako detailní prostudování 

jednoho nebo několika málo případů za cílem získání poznatků k porozumění případům 

podobným (Hendl, 1997: 243). 

 

Základní výzkumnou otázkou je, jaké jsou charakteristiky zkoumaných nebo 

porovnávaných případů (Hendl, 2005: 103). Podle Jana Hendla v případové studii 

sbíráme velké množství dat od jednoho nebo několika málo jedinců. „V případové studii 

jde o zachycení složitosti případu, o popis vztahů v jejich celistvosti. Případová studie 

v sociálněvědním výzkumu je podobná mikroskopu: její hodnota závisí na tom, jak dobře 

je zaostřená,“ říká s dodatkem, že na konci studie se zkoumaný případ zařazuje do širších 

souvislostí a může se srovnat také s případy jinými (Hendl, 2005: 104). 

 

3.2 Kvalitativní obsahová analýza 

Kromě představení obou projektů je mým cílem rovněž rozbor vybraných příběhů na 

internetových serverech ThePlayersTribune.com a Bezfrazi.cz. K tomu bude využita 

kvalitativní obsahová analýza, jejímž cílem je hlubší porozumění zkoumaného. Podle 

Renáty Sedlákové (2014) je vhodná v případech zkoumání nových fenoménů, o nichž toho 

zatím není mnoho známé. Teorie, jež jsou následně formulovány na jejich základě, mohou 

být poté testovány kvantitativně (Sedláková, 2014: 396). 

 

Arthur Asa Berger (2016) ve své knize Media and Communication Research Methods 

uvádí, že termín kvalita pochází z latinského slova qualitas, což znamená, „jakého druhu“. 

S kvalitou souvisí prvek hodnocení, úsudku a vkusu (Berger, 2016: 27). Renáta Sedláková 
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píše, že při kvalitativní analýze bychom se neměli spokojit jen s uspořádáním dat 

vzhledem ke zkoumaným tématům a jejich deskripcí. „Podstatou práce s kvalitativními 

daty je jejich intepretace, odhalování a specifikace jejich významu,“ (Sedláková, 2014: 

395–396). 

 

Autorka dále zmiňuje, že „kvalitativní výzkum vyžaduje značnou erudici, zkušenost, 

přehled v oboru, ale i talent, intuici či imaginaci. Jeho výsledky nelze předem odhadnout, 

neboť jsou zásadně závislé na datech, která se podaří získat v terénu. Samotná práce 

s daty spočívá především v opakovaném procházení, pročítání, třídění, seskupování, 

kategorizování, promýšlení a přeuspořádávání dat, s cílem odhalit skryté významy 

a struktury a formulovat nové poznatky,“ (Sedláková, 2014: 395). 

 

Interakce výzkumníka a zkoumaného má vždy rozdílnou podobu na základě unikátního 

průběhu a reakcí objektu. Výhoda kvalitativního výzkumu je podle Miroslava Dismana 

(1995 in Trampota, Vojtěchovská, 2010: 18) v tom, že výzkumník může při výskytu 

komplikací zkoumat více do hloubky. „Sběr dat je otevřenější a není tak zatížen 

výzkumníkovou znalostí tématu před samotným sběrem dat. To je pozitivní zejména 

v případě, že téma nebylo ještě dosud zkoumáno a flexibilita kvalitativního přístupu 

umožňuje větší otevřenost vůči novým podnětům.“ Jako nevýhodu zmiňuje menší vzorek 

a menší počet případů, které je možné touto metodou zpracovat. 

 

V publikaci Renáty Sedlákové (2014) se zmiňuje o kvalitativním výzkumu rovněž Philipp 

Mayring (in Sedláková, 2014: 290). Podle jeho mínění se jedná o „přístup pro empiricky 

a metodologicky kontrolovanou analýzu textů v jejich širším komunikačním rámci, 

následující analytická pravidla a postup krok za krokem, bez ukvapené kvantifikace.“ 

Analýzu má postavenou na dvou postupech: induktivním vytváření kategorií z dat 

a deduktivní aplikaci. 

 

Podle Bergera (2016) kvalitativní výzkumník hodnotí, používá pojmy k vysvětlení 

problematiky, zaměřuje se na estetiku v textech a interpretuje – ačkoliv jeho intepretace 

může být kritizována. Kvalitativní výzkumníci jsou podle něj často obviňováni, že vidí 

v textu věci, které tam nejsou (Berger, 2016: 28). Kvalitativnímu výzkumu se vytýká, že 

jeho výsledky jsou sbírkou subjektivních dojmů, je neprůhledný a málo transparentní. 
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„Výhrady proti kvalitativnímu výzkumu jsou vyváženy jeho jinými vlastnostmi. Navíc to, 

co kvantitativní výzkumníci kritizují, je vlastně v mnoha případech přednost,“ říká Hendl 

(2005: 53). 

 

Níže uvádím přednosti kvalitativní výzkumné metody, kterou jsem shledal jako 

nejvhodnější k rozebrání příběhů v analytické části. Pro ucelenost zmiňuji taktéž 

nevýhody této metody, které je nutné brát rovněž v úvahu. Vycházím z publikace Jana 

Hendla (2005: 52). 

 

Přednosti 

• získává podrobný popis a vhled při zkoumání jedince, skupiny, události, 

fenoménu, 

• zkoumá fenomén v přirozeném prostředí, 

• umožňuje studovat procesy, 

• umožňuje navrhovat teorie, 

• dobře reaguje na místní situace a podmínky, 

• hledá lokální (idiografické) příčinné souvislosti, 

• pomáhá při počáteční exploraci fenoménů. 

 

Nevýhody 

• získaná znalost nemusí být zobecnitelná na populaci a do jiného prostředí, 

• je těžké provádět kvantitativní predikce, 

• je obtížnější testovat hypotézy a teorie, 

• analýza dat i jejich sběr jsou často časově náročné etapy, 

• výsledky jsou snadněji ovlivněny výzkumníkem a jeho osobními preferencemi. 

 

3.3 Vymezení výzkumného vzorku 

V následující části diplomové práce nejprve popisuji a porovnávám projekty The Players' 

Tribune a Bez frází. Následně analyzuji typologicky stejné příběhy na obou webových 

portálech v období červenec–listopad 2019. Na základě vlastního pozorování jsem zjistil, 

že na obou platformách se vyskytují tři opakující se typy příběhů, které jsem klasifikoval 

následovně: 
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1) Příběhy hrdinství, 

2) sportovec poznamenaný okolnostmi, které překonal, 

3) sportovec poznamenaný okolnostmi, které znamenaly jeho pád. 

 

Z každé kategorie jsem vybral jeden příběh z portálu ThePlayersTribune.com a jeden 

z webové stránky Bezfrazi.cz. Na základě pojmů z teoretické části tak analyzuji celkem 

šest příběhů. Vzhledem ke vzrůstajícímu podílu videoobsahu a menšímu počtu psaných 

příběhů na platformě ThePlayersTribune.com jsem zkoumané období oproti původnímu 

plánu prodloužil, jak jsem zmínil už v tezích. 
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4 Analytická část 

4.1 Představení projektu: The Players' Tribune 

4.1.1 Zrod platformy 

Myšlenka na vytvoření platformy pro upřímné zpovědi sportovců vznikla v hlavě právě 

jednoho z nich. Derek Jeter, jeden z nejslavnějších baseballistů na světě, ukončil v roce 

2014 aktivní hráčskou kariéru a nápad pro své podnikání čerpal z tenisu. „Četl jsem 

autobiografii André Agassiho a zjistil jsem, že je velmi zajímavá. Neměl jsem ponětí, 

jakými problémy si musel projít. Humanizovalo ho to ve mně a říkal jsem si, že i další 

sportovci mají podobné příběhy, které by mohli vyprávět. Potřebují pouze důvěryhodné 

místo, kde by je mohli předávat,“11 popisoval Jeter prvotní myšlenku na vlastní webovou 

platformu pro sportovce. 

 

Slavný tenista popisoval v knize zvané Open (2009) do hloubky problémy, s nimiž se 

během své úspěšné sportovní kariéry potýkal. Jednalo se o zpověď s maximální 

otevřeností, což do té doby ze strany špičkových sportovců nebylo běžné. Agassi mimo 

jiné v autobiografii přiznal, že bral drogy, bál se svého otce a nenáviděl tenis. Derek Jeter 

se na základě této silné zpovědi rozhodl přijít s vlastním byznysem. Nedlouho po konci 

své sportovní kariéry v severoamerické Major League Baseball (MLB) – konkrétně 1. října 

2014 – oficiálně spustil webovou stránku The Players' Tribune (Hráčská tribuna)12. 

 

Nebyla to však Jeterova jediná motivace pro takový projekt. Svému nápadu věřil rovněž 

na základě vlastních zkušeností ze sportovních kolektivů, kterými prošel za svou více než 

dvacetiletou kariéru v MLB. „Vím, že sportovci jsou báječní vypravěči. To však obvykle 

nepoznáte, když stojí před mikrofonem nebo kamerou,“13 řekl Derek Jeter. Vize jeho 

projektu byla prostá: „Chtěli jsme dát sportovcům prostor, kde by se mohli otevřít a psát 

příběhy svými vlastními slovy,“13 oznámil a zároveň přiznal, že na začátku netušil, jak 

 
11 AdAge.com. Derek Jeter's Storytelling Revolution [online]. 2018 [cit. 2019-11-22]. Dostupné z: 
https://adage.com/article/special-report-building-the-brand/derek-jeter-s-storytelling-revolution/313405 
12 JENNINGS, Chad. Jeter announces formation of The Players' Tribune [online]. 2014 [cit. 2019-11-22]. 
Dostupné z: https://eu.usatoday.com/story/sports/mlb/2014/10/01/derek-jeter-announces-formation-of-the-
players-tribune/16529497 
13 Jeter in MORSE, Ben. Derek Jeter unveils 'next chapter' of Players' Tribune with new 'partnership' [online]. 2019 [cit. 
2019-11-22]. Dostupné z: https://edition.cnn.com/2019/11/21/sport/derek-jeter-players-tribune-sale-mlb-spt-
intl/index.html 
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dalece půjde tato myšlenka rozvinout. „Nebyl jsem si jistý, kolik sportovců se bude 

ochotno opravdu otevřít tak, jak to dělají například při klubových večeřích nebo na 

výjezdech. Zkrátka, když jsou sami sebou. Bylo nám jasné, že pokud si nevysloužíme 

důvěru sportovců, nemůže naše platforma získat skutečný význam.“14 

 

Derek Jeter si i díky svému jménu, které si ve sportovním prostředí vybudoval, důvěru 

sportovců vysloužil a jeho platforma The Players' Tribune byla od začátku populární. „Je 

to prostor, který do té doby nebyl médii využit. Web zaměřený na unikátní kategorii 

tvůrců obsahu – sportovce – nikdy předtím neexistoval. Dáváme sportovcům nástroj 

k tomu, aby vytvořili hlubší a promyšlenější obsah. Mohou psát delší články nebo vytvořit 

například sérii videí,“15 přiblížil Jeff Levick, jenž působí jako výkonný ředitel The Players’ 

Tribune. „Snažíme se prorazit co nejvíce možných bariér ve vztahu mezi fanoušky 

a sportovci. Derek dělá maximum pro to, aby se sportovci cítili pohodlně. Tento druh 

autentičnosti je upřímně řečeno opravdu raritní,“15 řekl editor The Players’ Tribune Sean 

Conboy. 

 

Někteří odborníci z řad novinářů byli velmi překvapeni, že s nápadem takového projektu 

přišel právě Derek Jeter. Mnozí ho totiž během jeho hráčské kariéry považovali za 

nejméně mluvného člověka ve sportovním prostředí. Během více než dvacetileté 

profesionální kariéry v ostře sledovaném týmu New York Yankees čelil obrovské 

mediální pozornosti, ale vždy si dával velký pozor na to, co říká. Nikdy neřekl nic 

skandálního ani nic, co by vyvolalo zvýšenou pozornost. Zdálo se, že se snaží pečlivě 

vytvářet svou image. Politicky manipuloval s novináři a snažil se vážit slova. Sám slavný 

baseballista svou zdrženlivost odůvodňuje takto: „Lidé říkají, že jsem reportérům dával 

stále stejné odpovědi. Víte, vždycky jsem dostával stejné otázky,“15 vysvětloval Jeter. 

 

I přesto – a možná právě proto – Derek Jeter nahlíží na své podnikání také z perspektivy 

fanoušků a říká, že si publikum zaslouží lepší reakce sportovců než odpovědi jako ‚bez 

komentáře‘ nebo ‚nevím‘. 

 
14 JETER, Derek. The Next Five [online]. 2019 [cit. 2019-11-22]. 
Dostupné z: https://www.theplayerstribune.com/en-us/articles/derek-jeter-the-next-five-2019 
15 AdAge.com. Derek Jeter's Storytelling Revolution [online]. 2018 [cit. 2019-11-22]. Dostupné z: 
https://adage.com/article/special-report-building-the-brand/derek-jeter-s-storytelling-revolution/313405 
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„Takové odpovědi vždy vycházejí z nejistoty, že jakékoliv tvrzení, názor nebo detail může 

být zkreslen,“16 psal v úvodním článku s názvem The Start of Something New (2014) na 

své platformě. „Sportovci nejsou roboti, i když se občas mohou zdát nepřístupní. Musí 

však mít jistotu, že jejich myšlenky budou použity přesně tak, jak byly zamýšleny,“16 

vysvětloval. Pro sportovce tak vybudoval místo, kde mají prostor sdílet to, co si opravdu 

myslí a cítí. „Chceme fanouškům přinést sporty, které tolik milují, blíže než kdykoliv 

předtím,“16 uvedl Derek Jeter. 

 

4.1.2 Přesah projektu 

V prvních několika měsících fungování se objevily na The Players’ Tribune dva příběhy, 

které podle Jetera ještě zvýšily potenciál projektu. Překonaly to, co do té doby považoval 

za možné. Tím prvním byl příběh basketbalisty z National Basketball Association (NBA) 

Blaka Griffina o tom, jaké bylo hrát za tým Los Angeles Clippers v době, kdy klub vlastnil 

Donald Sterling (liga mu udělila celoživotní zákaz činnosti za rasismus). Druhý zásadní 

příběh se týkal baseballisty Andrewa McCutchena, jenž mluvil upřímně o tom, proč jsou 

děti z nízkopříjmových rodin znevýhodněny kvůli vysokým nákladům na baseball 

mládeže. „Tyto příběhy přinesly nejen čtenáře, ale také vyvolaly debatu mezi ligami 

a mužstvy. Tehdy jsme si začali uvědomovat sílu toho, co jsme vytvořili,“17 řekl zakladatel 

The Players’ Tribune. 

 

Díky úspěchu prvních příběhů, které se na webové stránce objevily, byl podle Jetera 

v průběhu času znatelný progres ve svěřování se u dalších respondentů a celkovému 

zvýšení důvěry k The Players’ Tribune. „Myslím, že postupem času začali být sportovci 

ještě upřímnější a přinášejí velmi otevřené příběhy, které nás opravdu překvapují.“17 

Ještě více je však hrdý na posun hranic debaty kolem duševního zdraví sportovců, na níž 

se jeho projekt významně podílí. Ve stejném duchu se vyjádřila i prezidentka portálu 

Jaymee Messlerová, která je především hrdá na to, že se webová platforma The Players’ 

Tribune stala pro sportovce místem, kde se diskutuje o zdraví nebo sociálních otázkách18. 

 
16 JETER, Derek. The Start of The Something New [online]. 2014 [cit. 2019-11-22]. 
Dostupné z: https://www.theplayerstribune.com/en-us/articles/introducing-derek-jeter 
17 JETER, Derek. The Next Five [online]. 2019 [cit. 2019-11-22]. 
Dostupné z: https://www.theplayerstribune.com/en-us/articles/derek-jeter-the-next-five-2019 
18 Messlerová in MULLENOVÁ, Liz. Jeter’s vision overcomes skeptics. How The Players’ Tribune became a surprise success 
[online]. 2016 [cit. 2019-11-22]. 
Dostupné z: https://www.sportsbusinessdaily.com/Journal/Issues/2016/01/04/Media/Players-Tribune.aspx 
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Jeden z nejsilnějších příběhů napsal kanadský hokejový brankář Corey Hirsch, jehož 

obsedantně kompulzivní porucha dovedla téměř k sebevraždě během jeho působení 

v National Hockey League (NHL). Basketbalistka Liz Cambageová se rozepsala o svých 

soubojích s depresí, s níž bojovala v části sezony ženské NBA. Tenista Mardy Fisch se 

svěřil s úzkostmi, kterými trpěl během turnaje US Open. Se silným příběhem o záchvatu 

paniky v průběhu zápasu NBA zase vyšel ven basketbalista Kevin Love. „Sdílel myšlenku, 

do které jsem se zamiloval – každý z nás si něčím prochází. Kevinův příběh si přečetly dva 

miliony lidí, ale co je ještě neuvěřitelnější – přes 6000 lidí mu napsalo e-mail ohledně jeho 

zpovědi a jak moc pro ně znamená,“19 prozradil Jeter. 

 

4.1.3 Ohlasy sportovců 

Profesionálních sportovců, kteří již využili možnost se otevřít na webových stránkách 

ThePlayersTribune.com, neustále přibývá – celkově už jich bylo více než dva tisíce. 

Pochvalují si zejména to, že mají pod kontrolou každé slovo, které se dostane k jejich 

fanouškům. „Derek nám dal bezpečné místo, kde můžeme mluvit. Můžeme být sami sebou 

a být si jistí, že nedojde k žádné dezinterpretaci. Stačí jen přijít a mluvit o tom, co máme 

na srdci. Chceme, aby lidé věděli, že nejsme jen sportovci, ale také lidé,“20 řekl o projektu 

hráč amerického fotbalu Charmeachelle Moore. Jeho názor doplňuje kolega Cameron 

Lynche: „Je to přímá cesta od fanoušků k hráčům. Není tam žádný prostředník.“20 

 

Jedna z řady sportovců, kteří si přínos The Players’ Tribune velmi pochvalují, je také 

automobilová závodnice Danica Patricková. „V dnešní době všudypřítomných médií 

musíte být pokaždé opatrní v tom, co říkáte. Je skvělé mít platformu, kde můžete volně 

mluvit a poté být součástí editačního procesu, abyste se ujistili, že článek vyjde, jak ho 

chcete, a říká, co chcete. Někdy se totiž zabýváte citlivými tématy a každé slovo musí být 

uváženo,“21 uvádí. Basketbalistovi Blaku Griffinovi se líbí, že sportovci mají na The 

 
19 JETER, Derek. The Next Five [online]. 2019 [cit. 2019-11-22]. 
Dostupné z: https://www.theplayerstribune.com/en-us/articles/derek-jeter-the-next-five-2019 
20 AdAge.com. Derek Jeter's Storytelling Revolution [online]. 2018 [cit. 2019-11-22]. Dostupné z: 
https://adage.com/article/special-report-building-the-brand/derek-jeter-s-storytelling-revolution/313405 
21 Patricková in FEINBERG, Scott. Blake Griffin, Danica Patrick and Other Athletes on Why They Believe in Jeter's The 
Players' Tribune [online]. 2015 [cit. 2019-11-04]. 
Dostupné z: https://www.hollywoodreporter.com/news/blake-griffin-danica-patrick-athletes-811802 
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Players’ Tribune nástroje k tomu, aby mohli přijít s jakýmkoliv nápadem a svoje myšlenky 

mohli kreativním způsobem sdílet22. 

 

Zajímavé ohlasy na své dílo na ThePlayersTribune.com měl americký fotbalista Andrew 

Hawkins, jenž vytvořil emocionálně upřímný příběh o své strastiplné cestě do National 

Football League (NFL). Jeho zpověď vyvolala nečekané reakce. „Okamžitě jsem začal 

dostávat textové zprávy a lidé mi telefonovali. A to nejen přátelé a rodina – dostával jsem 

zprávy od neznámých lidí. Volali mi generální manažeři a lidé z personálu jiných sportů, 

kteří mě sledovali a chtěli mi říct, jak skvělý můj příběh byl,“23 žasl Hawkins. Americký 

fotbalista dostal na základě svého příběhu dokonce nabídky na sepsání knih a natočení 

filmů. 

 

4.1.4 Důraz na interakci s příběhem 

„Zavázali jsme se přinášet příběhy, které ve čtenářích zanechají stopu. Nechceme, aby byly 

jen něco, kam kliknete. Chceme, aby byly něčím, co si zapamatujete. Důvod, proč jsme tuto 

platformu založili, nebylo nahánění kliků nebo přinášení bleskových zpráv. Hlavním 

důvodem bylo co nejpřirozenější propojení sportovců se světem a možná vytvoření 

nějaké pozitivní změny v tomto vztahu,“24 vysvětluje Derek Jeter, kterému se daří plnit 

všechny ambice svého projektu. Kromě známých jmen ale najdeme na The Players’ 

Tribune rovněž příběhy méně známých sportovců. Jedná se o osobnosti ze sportů mimo 

hlavní proud pozornosti, jako jsou závody na bobech, kriket nebo crossfit25. 

 

Jeterova slova potvrdil rovněž Levick. „Neděláme to proto, abychom sbírali zhlédnutí 

a lajky, jak je to běžné ve světě sociálních médií. Když naše články lidé sdílí nebo 

komentují, znamená to pro nás, že přinášíme obsah, který opravdu rezonuje, že se o něj 

lidé zajímají a četli ho. Ne pouze to, že ho zahlédli. U našich článků cílíme na interakci – 

 
22 Griffin in FEINBERG, Scott. Blake Griffin, Danica Patrick and Other Athletes on Why They Believe in Jeter's The Players' 
Tribune [online]. 2015 [cit. 2019-11-04]. 
Dostupné z: https://www.hollywoodreporter.com/news/blake-griffin-danica-patrick-athletes-811802 
23 Hawkins tamtéž 
24 JETER, Derek. The Next Five [online]. 2019 [cit. 2019-11-22]. 
Dostupné z: https://www.theplayerstribune.com/en-us/articles/derek-jeter-the-next-five-2019 
25 MULLENOVÁ, Liz. Jeter’s vision overcomes skeptics. How The Players’ Tribune became a surprise success [online]. 
2016 [cit. 2019-11-22]. 
Dostupné z: https://www.sportsbusinessdaily.com/Journal/Issues/2016/01/04/Media/Players-Tribune.aspx 
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čtenáři tráví s příběhem v průměru 7 minut a 45 sekund,“26 prozradil jeden z hlavních 

představitelů The Players’ Tribune. Conboy k tomu doplnil: „Znamená pro nás velký 

úspěch, že si půl milionu nebo i milion lidí otevře příběh a čte si ho šest sedm minut. Lidé 

si ho nejenom čtou, ale vstřebávají ho.“26 

 

Ředitel obsahu Gary Hoenig byl vůbec prvním zaměstnancem The Players’ Tribune, 

předtím pracoval pro média jako The New York Times, Newsweek, Washington Star a byl 

zakládajícím editorem časopisu ESPN The Magazine, nová role mu však přesto podle něj 

otevřela oči. „Překvapivé pro mě bylo zjištění, do jaké míry fanoušci a novináři 

předpokládají, že sportovci jsou omezeni na to, co dělají, pokud jde o hloubku jejich 

osobnosti,“27 řekl Hoenig. „Můžete najít malíře, hudebníky, pekaře nebo ty, kteří se chtěli 

stát novináři. Můžete ale najít i matematika, což bylo největší překvapení ze všech,“27 

uvedl s odkazem na amerického fotbalistu Johna Urschela z týmu Baltimore Ravens. Ten 

publikoval na The Players’ Tribune několik příběhů, které zahrnovaly matematickou 

analýzu. 

 

4.1.5 Globální sportovní komunita 

V roce 2019 nastal jeden okamžik, na který je zakladatel The Players’ Tribune obzvláště 

hrdý. „Kamarád mi poslal video, kde Megan Rapinoeová přebírá trofej od FIFA za nejlepší 

fotbalistku roku. Megan byla jednou z prvních, která se nám svěřila, a teď předstoupila na 

pódium před celý fotbalový svět a poděkovala lidem, kteří ji inspirovali.“28 Fotbalistka 

poděkovala také Raheemu Sterlingovi a Kalidou Koulibalyovi za to, že se nebáli nahlas 

hovořit o rasismu. „Raheem a Kalidou jsou dvě velká jména světového fotbalu a oba se 

rozhodli svěřit se svými příběhy The Players’ Tribune. To byl moment, kdy jsem si 

uvědomil, že jsme vytvořili více než platformu. Vybudovali jsme skutečnou globální 

sportovní komunitu,“28 pochvaloval si Derek Jeter. 

 

 
26 AdAge.com. Derek Jeter's Storytelling Revolution [online]. 2018 [cit. 2019-11-22]. Dostupné z: 
https://adage.com/article/special-report-building-the-brand/derek-jeter-s-storytelling-revolution/313405 
27 Hoenig in MULLENOVÁ, Liz. Jeter’s vision overcomes skeptics. How The Players’ Tribune became a surprise success 
[online]. 2016 [cit. 2019-11-22]. 
Dostupné z: https://www.sportsbusinessdaily.com/Journal/Issues/2016/01/04/Media/Players-Tribune.aspx 
28 JETER, Derek. The Next Five [online]. 2019 [cit. 2019-11-22]. Dostupné z: https://www.theplayerstribune.com/en-
us/articles/derek-jeter-the-next-five-2019 
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„Je opravdu neuvěřitelné, co se může stát za pět let. Když jsme naši společnost spustili, 

rozhodli jsme se pro slogan The Voice of The Game. Avšak za těchto pět let jsme zjistili, že 

naše mise jde mnohem hlouběji. Nejde o jeden hlas, ale o debatu,“29 psal Jeter v příběhu 

s názvem The Next Five v listopadu 2019, v němž oznámil nové partnerství se společností 

Minute Media. „Spolu s novým partnerem chceme pokračovat v přetváření světa sportu 

a zábavy skrze úhel pohledu samotných hráčů. Na co nejvíce možných místech, v co 

největším množství jazyků a zabývat se co největším počtem témat. Stále vás chceme 

překvapovat,“29 psal Jeter, jenž ví, že klíč k úspěchu jeho projektu se měnit ani v budoucnu 

nebude. Vždy bude záviset na dobrém vyprávění. „Naučili jsme se, že velké jméno 

sportovce nutně nezaručuje vyšší zájem lidí. Vždy jde hlavně o příběh, který lidem 

přináší.“29 

 

4.1.6 The Players’ Tribune vs. tradiční média 

Hoeniga překvapilo množství sportovců, kteří se byli ochotni podělit o detaily ze své 

kariéry a soukromí. „Myslel jsem si, že bude opravdu těžké přimět sportovce, aby nám 

důvěřovali a vyprávěli své příběhy. Avšak ukázalo se to být mnohem jednodušší, než jsem 

si myslel,“30 řekl ředitel obsahu The Players’ Tribune. Tato důvěra podle něj také vypovídá 

o současném postoji sportovců k tradičním sportovním médiím. „Úroveň důvěry je velmi 

nízká. Myslím, že to odráží potíže, které jsou v současné době v mediálním podnikání 

zaměřeném na vydělávání peněz,“30 vyjádřil se v roce 2016. 

 

Navzdory tomu Hoenig i Messlerová opakovaně sdělovali, že se projekt nesnaží nahradit 

nebo konkurovat tradičním sportovním médiím. „Vzhledem k tomu, v jakém stavu je 

mediální krajina, je potřeba projektu jako je The Players’ Tribune,“31 vyjádřila se 

prezidentka Jaymee Messlerová, podle níž vedle sebe mohou fungovat jak The Players’ 

Tribune, tak tradiční sportovní média. Stejný názor má i Carrie Brownová ze City 

University of New York, podle níž by se novináři a tradiční média neměla obávat, že The 

 
29 JETER, Derek. The Next Five [online]. 2019 [cit. 2019-11-22]. Dostupné z: https://www.theplayerstribune.com/en-
us/articles/derek-jeter-the-next-five-2019 
30 Hoenig in MULLENOVÁ, Liz. Jeter’s vision overcomes skeptics. How The Players’ Tribune became a surprise success 
[online]. 2016 [cit. 2019-11-22]. 
Dostupné z: https://www.sportsbusinessdaily.com/Journal/Issues/2016/01/04/Media/Players-Tribune.aspx 
31 Messlerová tamtéž 
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Players’ Tribune převezme jejich roli, ale neměla by existenci The Players’ Tribune 

ignorovat. „Myslím, že je prostor pro obě dvě věci,“32 dodala Brownová. 

 

Rovněž samotný zakladatel projektu The Players’ Tribune se jasně vyjádřil ohledně toho, 

že jeho podnikání nemá ambici nahradit tradiční sportovní média. „Nikdy jsem neřekl, že 

se snažíme vytlačit tradiční média. Nepokrýváme každodenní sportovní zápasy. Nemáme 

sportovní sestřihy. Tohle je úplně něco jiného. My se snažíme zahájit debatu. Myslím, že 

můžeme pracovat ve vzájemném souladu,“33 řekl Derek Jeter. Ten si je přitom vědom 

velké škály jiných platforem, které mohou zprostředkovat názory sportovců. Dodává 

však, že jeho stránka umožní hráčům rozebrat problém komplexně a podrobněji než 

například sociální síť Twitter, kde je k dispozici jen omezený počet znaků34. 

 

Stránka The Players’ Tribune se však stala přirozeným konkurentem tradičních médií už 

jednoduše proto, že se na ní někteří sportovci rozhodli oznamovat zásadní rozhodnutí 

ohledně své kariéry. Média se tak musela odkazovat na webovou platformu The Players’ 

Tribune, která měla exkluzivní informace jako první. V březnu 2015 se prostřednictvím 

Jeterovy webové stránky rozhodl budoucí člen Síně slávy basketbalové NBA Steve Nash 

ohlásit konec svojí hráčské kariéry. V listopadu téhož roku ho následovalo ještě 

významnější jméno basketbalové soutěže – Kobe Bryant, který oznámil ukončení kariéry 

v příběhu s názvem Dear Basketball35. A podobných případů bylo více. 

 

Když se média v listopadu 2015 ve velkém zaobírala elitním nadhazovačem New York 

Mets Mattem Harveyem a jeho vysokým počtem nadhozů během základní části, kvůli 

nimž si mohl způsobit zdravotní problémy, přišel Harvey pro The Players’ Tribune 

s článkem Budu nadhazovat v play-off, čímž umlčel všechny spekulace. „Mluvil o své vášni 

pro vítězství a hru. Že udržet si zdraví je pro něj priorita, ale je stoprocentní, že bude hrát 

 
32 Brownová in MCCLELLAN, Preston. What Derek Jeter’s 'The Players’ Tribune' means for sports media [online]. 2014 
[cit. 2019-11-22]. Dostupné z: https://www.sportingnews.com/us/mlb/news/derek-jeter-the-players-tribune-
sports-media/1nj76c6wnfxxd1kpf9gnbpqx2z 
33 Jeter in GUTHRIE, Marisa, FEINBERG, Scott. Derek Jeter, The Aspiring Media Mogul (Who Dislikes Media), Reveals 
Next Big Swing [online]. 2015 [cit. 2019-11-22]. 
Dostupné z: https://www.hollywoodreporter.com/features/derek-jeter-aspiring-media-mogul-811572 
34 ESPN.com. Derek Jeter gets back to work [online]. 2014 [cit. 2019-11-22]. 
Dostupné z: https://www.espn.com/new-york/mlb/story/_/id/11621489/derek-jeter-launches-website-connect-
athletes-fans 
35 MULLENOVÁ, Liz. Jeter’s vision overcomes skeptics. How The Players’ Tribune became a surprise success [online]. 
2016 [cit. 2019-11-22]. 
Dostupné z: https://www.sportsbusinessdaily.com/Journal/Issues/2016/01/04/Media/Players-Tribune.aspx 
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v play-off. Od toho se všichni mohli odrazit dál,“36 vysvětluje Messlerová. Jiný slavný 

sportovec – basketbalista Kevin Durant – zase prostřednictvím The Players’ Tribune v létě 

2016 oznámil v příběhu s názvem My Next Chapter, že jakožto hráč s postavením volného 

agenta spojí svou nadcházející budoucnost s klubem Golden State Warriors, s nímž hodlá 

podepsat smlouvu37. 

 

 „Nejde jen o oznamování novinek. Pokud pomůžeme zmírnit tlak z toho být sportovcem, 

děláme svou práci dobře,“38 hovořila o poslání The Players’ Tribune Messlerová. Kromě 

chybějící důvěry sportovců k tradičním médiím je podle Jetera problém také v tom, že 

sportovní média často nemají čas ani prostor na pokrytí všech sportovců a vyprávění 

jejich příběhů39. Richard Deitsch, redaktor Sports Illustrated, vyzdvihuje, že The Players’ 

Tribune nepředstírá a nesnaží se být jako Washington Post či The Economist. „Neříkají, že 

dělají denní žurnalistiku na nejvyšší úrovni. Oni říkají, že nám dávají přístup k těmto 

sportovcům,“40 oceňuje. 

 

4.1.7 Ghostwriting 

V souvislosti s příběhy sportovců psanými v první osobě se ozývají také hlasy kritiků, 

kteří poukazují na řadu nejasností. Otázka, která vytanula na mysli téměř okamžitě po 

spuštění projektu, byla obava o to, zda bude čtenáři skutečně předložena „nefiltrovaná“ 

podoba textu. The Players' Tribune si totiž hned od počátku najali velké jméno v podobě 

Garyho Hoeniga, bývalého šéfredaktora v ESPN Publishing. „Bylo zřejmé, že vždy dochází 

k nějaké úpravě, jinak by ho nezaměstnávali. Avšak míra, do jaké byly příběhy sportovců 

 
36 Messlerová in MULLENOVÁ, Liz. Jeter’s vision overcomes skeptics. How The Players’ Tribune became a surprise success 
[online]. 2016 [cit. 2019-11-22]. 
Dostupné z: https://www.sportsbusinessdaily.com/Journal/Issues/2016/01/04/Media/Players-Tribune.aspx 
37 MORSE, Ben. Derek Jeter unveils 'next chapter' of Players' Tribune with new 'partnership' [online]. 2019 [cit. 2019-11-
22]. Dostupné z: https://edition.cnn.com/2019/11/21/sport/derek-jeter-players-tribune-sale-mlb-spt-
intl/index.html 
38 Messlerová in MULLENOVÁ, Liz. Jeter’s vision overcomes skeptics. How The Players’ Tribune became a surprise success 
[online]. 2016 [cit. 2019-11-22]. 
39 ESPN.com. Derek Jeter gets back to work [online]. 2014 [cit. 2019-11-22]. 
Dostupné z: https://www.espn.com/new-york/mlb/story/_/id/11621489/derek-jeter-launches-website-connect-
athletes-fans 
40 Deitsch in MULLENOVÁ, Liz. Jeter’s vision overcomes skeptics. How The Players’ Tribune became a surprise success 
[online]. 2016 [cit. 2019-11-22]. 
Dostupné z: https://www.sportsbusinessdaily.com/Journal/Issues/2016/01/04/Media/Players-Tribune.aspx 
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skutečně napsány zástupci stránky, je předmětem debaty,“41 psal novinář Andrew 

Bucholtz. 

 

Jiný novinář Richard Sandomir se na webových stránkách The New York Times zabýval 

ghostwritingem The Players' Tribune. „Téměř všechny příběhy na stránce nejsou psány 

přímo sportovcem, ale místo toho jsou vytvořeny z rozhovoru pořízeného někým ze 

zaměstnanců The Players' Tribune,“42 uvedl. Informace, že čtivě napsané příběhy 

většinou nejsou dílem samotných sportovců, ale profesionálů, nemůže být pro nikoho 

šokující. Podle Bucholtze je však tento postup problematický hned z několika hledisek. 

„To, že jsou příběhy podepsány samotnými sportovci, bez zmínky o tom, že jej psali 

s novinářem, vyvolává dojem, že je skutečně napsal sportovec sám.“43 Podle něj jsou sice 

použita slova sportovce, ale nepřiznanými producenty textu jsou právě zaměstnanci The 

Players' Tribune, kteří jejich slova skládají do příběhu. 

 

Rovněž John Carvalho, Angie Chungová a Michael Koliska se ve své studii Defying 

transparency: Ghostwriting from the Jazz Age to social media (2018) zabývali stránkou The 

Players' Tribune jako typickým příkladem ghostwritingu. Od samého začátku tyto webové 

stránky naznačovaly, že články jsou psány samotnými sportovci.  Skutečnému autorovi – 

ghostwriterovi – se nepřiznává žádný kredit (Carvalho, 2018: 9). 

 

Zaměstnanci The Players' Tribune možná podepisují pracovní smlouvy s tím, že pod 

příběhy nebudou podepsaní a je to jejich právo. Avšak nepodepsání příběhu jeho 

skutečným autorem podává čtenáři neúplný obrázek o tom, kdo přesně stojí za obsahem. 

Navíc to ještě více posiluje nedostatečný kredit připisovaný novinářům obecně, což je 

problém právě ve sportovním prostředí. „Sport je obvykle velmi jasný a konkrétní v tom, 

kdo co udělal, protože hráči jsou oceňováni na základě statistik. Také bychom neřekli, že 

novinář odpálil homerun a vyhrál pro svůj tým zápas, když ve skutečnosti odpaloval Ortiz. 

Tak proč je přijatelný opak?“43 ptá se Bucholtz. 

 
41 BUCHOLTZ, Andrew. Players’ Tribune articles aren’t written by the players, which creates a host of issues [online]. 2015 
[cit. 2019-11-22]. Dostupné z: https://awfulannouncing.com/2015/players-tribune-articles-arent-written-by-the-
players-which-creates-a-host-of-issues.html 
42 SANDOMIR, Richard. Athletes Finding Their Voice in Derek Jeter’s Digital Venture [online]. 2015 [cit. 2019-11-22]. 
Dostupné z: https://www.nytimes.com/2015/03/29/sports/athletes-finding-their-voice-in-derek-jeters-digital-
venture.html 
43 BUCHOLTZ, Andrew. Players’ Tribune articles aren’t written by the players, which creates a host of issues [online]. 
2015 [cit. 2019-11-22]. Dostupné z: https://awfulannouncing.com/2015/players-tribune-articles-arent-written-by-
the-players-which-creates-a-host-of-issues.html 
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4.1.8 Proces vzniku příběhů 

Hoenig popsal pro Sport Business Journal průběh redakčního procesu. Na začátku 

obvykle dojde k dlouhému rozhovoru mezi sportovcem a jedním z mladých novinářů 

z The Players' Tribune. Rozhovor je nahráván, poté je přepsán a organizován do příběhu. 

„Na slovech sportovce se nic nemění, pouze se snažíme, aby byly přechody přirozené 

a celé dílo bylo uspořádáno inteligentnějším způsobem,“44 vysvětluje Hoenig. „Sportovci 

jsou často příliš zaujatí bezvýznamnými detaily ohledně slov, která chtějí použít, nebo 

toho, co chtějí říct.“44 

 

Ředitel obsahu The Players' Tribune také říká, že rozhovory nejsou pořizovány klasickým 

stylem otázka-odpověď, ale jedná se spíše o monolog sportovce a otázky slouží pouze 

k posunutí a ucelení příběhu. Editace příběhů je podle jeho vyjádření minimální, 

sportovec má vždy finální slovo a s hotovým příběhem musí vyjádřit konečný souhlas. 

Jinak k jeho publikaci nedojde45. V rozhovoru pro Adweek zakladatel Derek Jeter řekl, že 

„někteří sportovci příběhy píší a někteří zase spolupracují s producenty, kteří 

z konverzace se sportovcem vytvoří přepis rozhovoru a poté poskládají příběh. Obvykle 

si producent a sportovec dílo několikrát vymění a doladí. Nic se v článku neobjeví bez 

konečného souhlasu sportovce.“46 

  

„Ano, Hoenig říká, že editace textů je minimální, a ano, sportovci musí souhlasit 

s konečnou podobou. Avšak prezentace textů, jako by se jednalo o díla pečlivě vytvořená 

samotnými sportovci, a nikoli texty psané na základě rozhovorů, dává čtenáři nesprávný 

dojem a kontext. Také to poškozuje sportovce, kteří skutečně napíší vlastní materiál,“47 

reagoval Bucholtz. Jedná se rovněž o otázku důvěry. Například v autobiografiích, v nichž 

novinář shromáždí rozhovor se sportovcem, je obvykle slušnost připsat zásluhy také 

 
44 Hoenig in MULLENOVÁ, Liz. Jeter’s vision overcomes skeptics. How The Players’ Tribune became a surprise success 
[online]. 2016 [cit. 2019-11-22]. 
Dostupné z: https://www.sportsbusinessdaily.com/Journal/Issues/2016/01/04/Media/Players-Tribune.aspx 
45 Hoenig in SANDOMIR, Richard. Athletes Finding Their Voice in Derek Jeter’s Digital Venture [online]. 2015 [cit. 2019-
11-22]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2015/03/29/sports/athletes-finding-their-voice-in-derek-jeters-
digital-venture.html 
46 Jeter in CASTILLO, Michelle. Why Derek Jeter Traded Pinstripes for Publishing With The Players’ Tribune [online]. 2015 
[cit. 2019-11-22]. Dostupné z: https://www.adweek.com/digital/why-derek-jeter-traded-pinstripes-publishing-
players-tribune-164302 
47 BUCHOLTZ, Andrew. Players’ Tribune articles aren’t written by the players, which creates a host of issues [online]. 
2015 [cit. 2019-11-22]. Dostupné z: https://awfulannouncing.com/2015/players-tribune-articles-arent-written-by-
the-players-which-creates-a-host-of-issues.html 



 

 38 

novináři, který je autorem textu (obvykle je psán menším písmem). Je to dobré jednak pro 

novináře, který si dá s textem práci, tak to rovněž jasně ukazuje, odkud obsah pochází.48 

 

Pracovníci redakce The Players' Tribune tráví se zpovídanými sportovci mnoho času, než 

vůbec dojde k nahrávání a dotazování. Basketbalistka Swin Cashová z týmu New York 

Liberty má na webové stránce příběh, kde ona a její spoluhráčky z ženské NBA Tanisha 

Wrightová a Essence Carsonová hovořily o otázkách rasy, genderu a viditelnosti 

profesionálních sportovkyň. Cashová oceňovala, že zaměstnanci The Players' Tribune při 

setkání dbali především na to, aby se hráčky cítily v pohodě a mohly bez obav a vlastními 

slovy mluvit o tom, co mají na srdci.49 

 

„Proto si získali mnoho respektu od sportovců, se kterými pracují – protože to je 

spolupráce, není to pouze pohled reportéra,“49 ocenila Cashová přístup The Players' 

Tribune. Basketbalistka také přiznala, že ona ani její spoluhráčky by s žádným jiným 

médiem podobný příběh nesepsaly. „Když je situace pro sportovce citlivá, je těžké 

o problému mluvit, protože to může být nesprávně pochopeno. Můžete snadno narazit 

a vrátí se vám to. Sportovci se tak od toho raději drží dále,“49 vysvětluje Swin Cashová. 

 

Stejný přístup ze strany zástupců platformy potvrdil i basketbalista Steve Nash, jehož 

příběhu rovněž předcházelo trávení spousty času se zaměstnanci The Players' Tribune. 

Zprvu totiž nechtěl o konci své kariéry vůbec nic psát ani říkat. „Nesnáším, když slyším 

svůj vlastní hlas. Nechtěl jsem to nijak komentovat. Chtěl jsem jen prostě zmizet,“50 

vysvětluje Nash. Lidé z The Players' Tribune ho však přesvědčili, že článek o rozloučení 

s fanoušky a poděkování lidem, kteří mu v kariéře pomohli, by se měl dostat na veřejnost. 

 

Když dal Steve Nash tomuto názoru za pravdu, sedl si s člověkem z The Players' Tribune 

a mluvil o své kariéře a o tom, co by mohl chtít říct. Po této konverzaci však nedal The 

Players' Tribune formální rozhovor, nýbrž se rozhodl napsat příběh sám. „Nakonec jen ta 

konverzace ve mně něco vyvolala a napsal jsem příběh sám během hodiny,“50 svěřil se. 

 
48 BUCHOLTZ, Andrew. Players’ Tribune articles aren’t written by the players, which creates a host of issues [online]. 
2015 [cit. 2019-11-22]. Dostupné z: https://awfulannouncing.com/2015/players-tribune-articles-arent-written-by-
the-players-which-creates-a-host-of-issues.html 
49 Cashová in MULLENOVÁ, Liz. Jeter’s vision overcomes skeptics. How The Players’ Tribune became a surprise success 
[online]. 2016 [cit. 2019-11-22]. 
Dostupné z: https://www.sportsbusinessdaily.com/Journal/Issues/2016/01/04/Media/Players-Tribune.aspx 
50 Nash tamtéž 
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Nash řekl, že byl rád, že článek napsal, protože mu v kariéře pomohlo mnoho lidí a byl rád, 

že k nim může promluvit tímto upřímným způsobem. „Bylo to opravdu neformální 

setkání, něco jako sedět na barové židli,“50 pochvaloval si. Později se Nash začal dokonce 

podílet na produkci dokumentární série zachycující nováčka a veterána v NBA pro The 

Players' Tribune. 

 

The Players' Tribune mají na svých webových stránkách i příběhy, které jim bez jakékoliv 

předchozí žádosti o spolupráci zaslali sami sportovci. Například jeden z prvních příběhů 

byl od slavného golfisty Tigera Woodse. Ten ve svém článku kritizoval parodii rozhovoru, 

kterou o něm a bez něj napsal zkušený novinář Dan Jenkins. Ředitel obsahu The Players' 

Tribune Gary Hoenig tehdy prohlásil, že článek Woodse přišel do jejich kanceláře 

nevyžádaný. Článek byl podepsaný Woodsem, ale byl skutečně on tím, kdo ho napsal? 

Hoenig na to odpověděl: „Článek vzešel od něj, a tím do něj vložil důvěru. Nabízíme naši 

redakční pomoc na všech článcích, ale vždy je to na uvážení sportovce,“ (Hoenig in 

Bastable, 2014 in Carvalho a kol., 2018: 9). 

 

4.1.9 Redakční tituly pro sportovce 

Některá tradiční média byla k projektu Dereka Jetera od začátku kritická. „Byli lidé, kteří 

si mysleli, že naše stránka bude spíše místem pro zvýšení ega,“51 přiznává Messlerová. 

The Players’ Tribune byli terčem poznámek ze strany tradičních médií za redakční tituly, 

které dávali zpovídaným sportovcům. Například redaktorka Washington Post Cindy 

Borenová už v titulku svého článku The Players’ Tribune kritizuje za redakční titul 

u jména slavného basketbalisty: „Kevin Durant je zástupce vydavatele na Players’ 

Tribune, což je dosti směšné.“52 V samotném článku se pak vysmívá tomuto titulu. „Co to 

znamená, zástupce vydavatele?“ ptala se řečnicky a sama si následně odpověděla. „No, 

víte, kam jít, když se Durant jako volný hráč rozhodne, kam půjde hrát další sezonu. Být 

zástupcem vydavatele může být náročná práce kdekoliv kromě Players’ Tribune,“52 rýpla 

si Borenová. 

 

 
51 Messlerová in MULLENOVÁ, Liz. Jeter’s vision overcomes skeptics. How The Players’ Tribune became a surprise success 
[online]. 2016 [cit. 2019-11-22]. 
Dostupné z: https://www.sportsbusinessdaily.com/Journal/Issues/2016/01/04/Media/Players-Tribune.aspx 
52 BORENOVÁ, Cindy. Kevin Durant is Players’ Tribune deputy publisher, which is pretty ridiculous [online]. 2015 [cit. 
2019-11-22]. Dostupné z: https://www.washingtonpost.com/news/early-lead/wp/2015/09/24/kevin-durant-is-
players-tribune-deputy-publisher-which-is-pretty-ridiculous 
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Situace vyvolala posměch také na sociálních sítích. Například deník USA Today vydal 

příspěvek o tom, že Koby Bryant – který byl titulován jako redakční ředitel The Players’ 

Tribune – nemůže být potěšen tím, že ho Durant přeskočí53. Messlerová z The Players’ 

Tribune si je vědoma kritiky, kterou tituly pro sportovce přinesly. „Tituly mají spíše 

vykouzlit úsměv na tváři. Mají být zábavné, nebereme to tak vážně,“51 vysvětlila. 

 

4.1.10 Ověřování faktů v příbězích: případ Davida Ortize 

Kromě zmíněného neuvádění skutečného autora textu u příběhů vzbuzuje fungování The 

Players' Tribune ještě další otázku. Sandomir vyjádřil rovněž obavu nad ověřováním 

faktů, které se v příbězích objevují. „Poskytnout sportovcům neomezenou možnost se 

vyjádřit směrem k fanouškům s sebou nese riziko, že budou lhát nebo mlžit. Jsou výpovědi 

sportovců v první osobě prověřovány a případně upravovány, jako by byly publikovány 

tradičním médiem?“54 ptá se redaktor The New York Times. Sandomir se zmiňuje 

o případu známého baseballisty Davida Ortize. 

 

Rodák z Dominikánské republiky se podle anonymního zdroje The New York Times dostal 

na seznam více než 100 hráčů Major League Baseball, kteří byli na jaře 2003 pozitivně 

testováni na látky zvyšující sportovní výkonnost. Tehdy se jednalo pouze o průzkumné 

testy, díky nimž chtěla liga zjistit, co hráči užívají, a vyvodit z toho jasná pravidla pro 

budoucí roky. V rámci dohody měly výsledky zůstat důvěrné a neměly být udělovány 

žádné tresty ani sankce54. Ortizovo jméno však uniklo na veřejnost, a hráč tak v reakci na 

své obvinění z dopingu svolal tiskovou konferenci, kde popřel, že by někdy kupoval nebo 

bral steroidy. Za pozitivním výsledkem podle něj měly stát doplňky stravy a vitamíny, 

které užíval55. 

 

Samotná liga MLB a hráčská asociace MLBPA poté vydaly prohlášení, že z důvodu 

několika faktorů nemuseli všichni hráči na seznamu skutečně dopovat. Mezi tyto faktory 

patřilo, že celkový počet hráčů na seznamu výrazně převyšoval počet sebraných vzorků, 

 
53 SHERMAN, Ed. The Players’ Tribune is becoming an athletic community [online]. 2015 [cit. 2019-11-22]. 
Dostupné z: https://www.poynter.org/reporting-editing/2015/players-tribune-moves-into-second-year-as-
alternative-outlet-for-athletes 
54 SANDOMIR, Richard. Athletes Finding Their Voice in Derek Jeter’s Digital Venture [online]. 2015 [cit. 2019-11-22]. 
Dostupné z: https://www.nytimes.com/2015/03/29/sports/athletes-finding-their-voice-in-derek-jeters-digital-
venture.html 
55 ESPN.com. Ortiz apologizes for 'distraction' [online]. 2009 [cit. 2019-11-22]. 
Dostupné z: https://www.espn.com/mlb/news/story?id=4385699 
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které vyšly jako pozitivní. Kromě toho panovaly nejasnosti ohledně laboratoře, která 

testování prováděla a její interpretace pozitivních testů. Pozitivní výsledek testu mohly 

údajně ovlivnit i jiné faktory56. V roce 2016 na tiskové konferenci ligový komisionář Rob 

Manfred řekl, že se snadno mohlo stát, že Ortiz ve skutečnosti nevykazoval během 

testování pozitivní výsledky. Podle šéfa soutěže existují „legitimní vědecké pochybnosti 

ohledně toho, zda byly testy skutečně pozitivní.“57 Podle Manfreda bylo obtížné rozlišit 

mezi nelegálními látkami a těmi legálními nezakázanými. 

 

Každopádně se jednalo o ožehavé téma, které David Ortiz rozebral ve svém příběhu na 

The Players' Tribune s názvem The Dirt (2015). Baseballista v něm znovu popřel, že by 

vědomě užíval nepovolené látky. „Nejsem žádný podvodník. Kdyby se přišlo na to, že něco 

nepovoleného beru, nepřišel bych o 25 ani 50 zápasů, ale suspendovali by mě na celý 

ročník. Ale já se o to nestarám, protože nic takového nedělám,“58 tvrdil. Ortiz v článku také 

zmiňuje, že nikdo v historii soutěže nebyl na doping testován vícekrát než on sám. „Víte, 

kolikrát jsem byl od roku 2004 testován? Více než osmdesátkrát. Jestliže říkají, že 

testovaní hráči jsou vybíráni náhodně, měl bych začít hrát loterii. Desetkrát za sezonu 

přijdou lidé z ligy k nám do klubu nebo přímo ke mně domů se svými kufříky a testují mě. 

Nikdy jsem v žádném testu neselhal a nikdy neselžu.“58 

 

Na webové stránce televizní stanice NBC Sports však vyšel článek, který se zaobírá právě 

podezřele vysokým počtem testování, které Ortiz uvádí v příběhu na webu The Players' 

Tribune. „Podle společné dohody o drogách jsou všichni hráči testováni dvakrát ročně. 

Mohou být pak testováni ještě náhodně, ale i tak je běžný počet testů za jednu sezonu dva 

až tři, pokud máte velkou smůlu, tak čtyři,“59 uvádí ve svém článku Craig Calcaterra. 

Existují však výjimky pro hráče, kteří byli v minulosti pozitivně testováni – v takovém 

případě může inkriminovaný hráč podstoupit dalších šest neohlášených testů moči a tři 

krevní odběry. 

 
56 KILGORE, Adam. MLBPA statement on Ortiz [online]. 2009 [cit. 2019-11-22]. 
Dostupné z: http://archive.boston.com/sports/baseball/redsox/extras/extra_bases/2009/08/mlbpa_statement.html 
57 Manfred in LAUBER, Scott. Rob Manfred: It's possible David Ortiz is as innocent as he says [online]. 2009 [cit. 2019-
11-04]. 
Dostupné z: https://www.espn.com/mlb/story/_/id/17706532/david-ortiz-says-did-wrong-03-failed-drug-test 
58 ORTIZ, David. The Dirt [online]. 2015 [cit. 2019-11-22]. 
Dostupné z: https://www.theplayerstribune.com/en-us/articles/david-ortiz-on-the-record 
59 CALCATERRA, Craig. Did David Ortiz admit to more than he realized with his Players’ Tribune editorial? [online]. 2015 
[cit. 2019-11-22]. Dostupné z: https://mlb.nbcsports.com/2015/03/27/did-david-ortiz-admit-to-more-than-he-
realized-with-his-players-tribune-editorial 
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Mezi pozitivně testované by však Ortiz patřit neměl, neboť test z roku 2003 nebyl brán 

v potaz. Celé tehdejší testování bylo hlavně vztyčeným prstem pro hráče, kteří do té doby 

používali všelijaké podpůrné prostředky60. Období 90. let je v baseballové historii 

zapsáno nelichotivým názvem The Steroids Era. Svědčí o tom také statistiky hráčů – 

v tomto období se totiž výrazně zvýšil počet homerunů (odpalů, které opustí hřiště) 

a počet hráčů, kterým se tento kousek povedl padesátkrát v jedné sezoně. Jedním z nich 

byl právě David Ortiz z týmu Boston Red Sox, na kterého tak rovněž padalo podezření61. 

Při prvních dopingových testech však nebyla zveřejňována jména provinivších se hráčů, 

nebyly udělovány žádné suspendace a jména hráčů byla chráněna60. 

 

Jedním z možných vysvětlení tak vysokého počtu podstoupených testů je, že Ortiz hrubě 

přehání. Další variantou může být, že skutečně podstoupil přes 80 kontrol, avšak ve 

zpovědi na The Players' Tribune zamlčel, že důvodem bylo pozitivní testování z minulosti. 

Pokud tedy Ortiz ve svém příběhu nelže, podstoupil skutečně tolik testování, a přitom 

neměl nikdy pozitivní test na doping, existuje podle Calcaterry pouze jediná varianta. 

„Major League Baseball si Ortize musela vybrat na mnohem více dopingových kontrol než 

jiné hráče. V takovém případě by však měl okamžitě podat na ligu stížnost, místo trávení 

času nad psaním příběhu.“62 

 

„Je tedy vše v Ortizově příběhu naprosto přesné?“62 ptá se Richard Sandomir. Kontrola 

faktů ze strany The Players' Tribune se mu nezdá v tomto příběhu důkladná. Zástupce 

platformy Gary Hoenig na toto téma uvedl: „Provádíme standardní kontrolu faktů. Známe 

celou historii testování steroidů v baseballu. Věděli jsme, že byl vybrán na náhodné 

testování. Nemohli jsme ověřit, jestli je počet podstoupených testování, který uvádí, 

správný. Přes jeho agenta jsme si však ověřili, že byl testován často. Liga by nám toto 

nikdy neřekla.“63 Hoenig také říká, že svým podpisem pod příběhem na sebe berou 

sportovci potenciální risk, co se týče kontroverzních příběhů. „Je to jejich pověst. Naší 

prací ale je zeptat se jich, zda s tím opravdu chtějí jít ven,“63 vysvětluje. 

 
60 CALCATERRA, Craig. Did David Ortiz admit to more than he realized with his Players’ Tribune editorial? [online]. 
2015 [cit. 2019-11-22]. Dostupné z: https://mlb.nbcsports.com/2015/03/27/did-david-ortiz-admit-to-more-than-
he-realized-with-his-players-tribune-editorial 
61 CHYTKA, Štěpán. Doping a baseball: Vše, co jste (ne)chtěli vědět! [online]. 2019 [cit. 2019-11-22]. 
Dostupné z: https://mlbczech.cz/doping-baseball-mlb 
62 SANDOMIR, Richard. Athletes Finding Their Voice in Derek Jeter’s Digital Venture [online]. 2015 [cit. 2019-11-22]. 
Dostupné z: https://www.nytimes.com/2015/03/29/sports/athletes-finding-their-voice-in-derek-jeters-digital-
venture.html 
63 Hoenig tamtéž 
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4.1.11 Žurnalistika, nebo PR? 

Z výše uvedeného vyplývá, že na stránce dochází i k publikování příběhů, které nemusí 

být možné ověřit. Přístup The Players' Tribune, který popisuje Hoenig, vykazuje odlišnosti 

oproti typickému chování novinářů v tradičních médiích. „Chcete s tím jít opravdu ven?“ 

Tak se novinář, pokud se od sportovce legitimně dozví něco senzačního, obvykle ptát 

nebude, protože taková věc mu přinese skvělý článek. Je to spíše otázka, na kterou by se 

zeptal PR zaměstnanec. Podle Bucholtze (2015) je v pořádku, pokud chtějí být The 

Players' Tribune platformou pro sportovce a dělat jim PR, ale tento jejich účel by měl být 

jasně daný64. 

 

V tuto chvíli se projekt pokouší o nelehký úkol být na hranici mezi žurnalistikou a PR, což 

je pro všechny strany problematické. „Pro čtenáře by bylo prospěšnější, kdyby toto bylo 

vyjasněné. U příběhů skutečně napsaných sportovci je současný systém v pořádku, ale 

u těch pořízených z rozhovorů by to mělo být alespoň poznamenané. Pro čtenáře by to 

tak signalizovalo, že mají na příběh nahlížet kriticky. Myšlenky sportovce jako je Ortiz jsou 

pozoruhodné a stojí za přečtení, ale mohou být jen jednou stranou příběhu,“64 upozorňuje 

Andrew Bucholtz. 

 

Richard Deitsch (2016) ze Sports Illustrated se domnívá, že The Players' Tribune jsou 

žurnalistika i PR zároveň. „Někdy je to spíše PR, jindy mi to zase připadá jako žurnalistika 

z pohledu první osoby. Myslím, že jsou jakýsi hybrid.“65 Podle Deitsche udělal projekt 

správně s volbou zaměstnanců. Najal zkušené novináře, respektované ostatními, někteří 

dříve pracovali pro Sports Illustrated. Dodal také, že se z příběhů na The Players' Tribune 

dozvěděl mnoho nových věcí, které do té doby nevěděl65. 

 

4.1.12 Značkový obsah a další vývoj 

The Players' Tribune získávají peníze díky značkovému obsahu. Platforma vydala 

například sérií videí nazvanou From Somewhere, v níž ukazovala sportovce v jejich 

rodných městech, kde vyrostli a začali se věnovat sportu. Tuto filmovou sérii 

 
64 BUCHOLTZ, Andrew. Players’ Tribune articles aren’t written by the players, which creates a host of issues [online]. 
2015 [cit. 2019-11-22]. Dostupné z: https://awfulannouncing.com/2015/players-tribune-articles-arent-written-by-
the-players-which-creates-a-host-of-issues.html 
65 Deitsch in MULLENOVÁ, Liz. Jeter’s vision overcomes skeptics. How The Players’ Tribune became a surprise success 
[online]. 2016 [cit. 2019-11-22]. 
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sponzorovala značka Powerade. Messlerová vysvětlila, že The Players' Tribune dává 

značkám šanci rozšířit své kampaně a rovněž poskytuje sportovcům, kteří nejsou 

největšími hvězdami ve svých sportech, šanci vydělat si peníze díky tomu, že jsou součástí 

kampaně na jiné platformě. Sportovci za své příběhy nedostávají žádné honoráře, výjimku 

tvoří právě příběhy, které jsou spojeny se značkou66. 

 

The Players' Tribune přináší kromě tradičních psaných příběhů také podcasty, hráčské 

ankety a videoobsah. Pracují rovněž se svými sociálními sítěmi, kde přináší krátká videa 

i hráčské ankety. Zástupci portálu také vydávají celé videosérie, které poskytují pohled za 

kulisy profesionálního sportu. Do budoucna plánuje projekt Dereka Jetera pokračovat 

v přinášení příběhů prostřednictvím různých platforem. Spuštěno bylo Tribune Radio 

a mluví se také o možném televizním či webovém kanálu67. 

  

 
66 Messlerová in MULLENOVÁ, Liz. Jeter’s vision overcomes skeptics. How The Players’ Tribune became a surprise success 
[online]. 2016 [cit. 2019-11-22]. 
67 MULLENOVÁ, Liz. Jeter’s vision overcomes skeptics. How The Players’ Tribune became a surprise success [online]. 
2016 [cit. 2019-11-22]. 
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4.2 Představení projektu: Bez frází 

4.2.1 U vzniku stáli novinář a dva hokejisté 

Na projekt The Players’ Tribune navázal v českém prostředí web s názvem Bez frází. 

S myšlenkou přinést projekt českým fanouškům přišel sportovní novinář František 

Suchan. „Všude čtu o lidech, kteří měli odvahu vrhnout se do vlastních projektů, tak jsem 

si řekl, že to zkusím taky. V té době jsem narazil na web The Players’ Tribune a okamžitě 

jsem začal hltat všechny články o hokeji, co tam měli. Říkal jsem si, že přesně tohle je ono. 

Že okolo sebe sice slyším, jak lidi nečtou dlouhé texty, a už vůbec ne na internetu, ale 

přitom tenhle formát skvěle funguje,“68 vysvětloval Suchan, jenž si hned uvědomil, že by 

ho bavilo dělat něco podobného. „Vždycky mě lákaly sportovní životopisy a velké 

rozhovory, ve kterých nešlo jen o fráze a dojmy ze zápasu. Chtěl jsem jít do hloubky a tady 

jsem najednou viděl, že existuje forma atraktivní i pro dnešní dobu.“68 

 

Nejprve dlouho zjišťoval informace a přemýšlel, jak projekt uchopit. „V létě 2016 jsem 

oběhal několik sportovců, se kterými jsem měl nějaké osobní vazby,“69 vyprávěl Suchan 

s tím, že potřeboval sehnat někoho, kdo by mu projekt pomohl zaštítit. V té souvislosti ho 

napadl hokejista Jakub Koreis. „Zavolal jsem mu, protože jsme se dobře znali z mého 

působení ve Sportu. Má úžasný všeobecný rozhled a díky svému podnikání se perfektně 

orientuje v oblasti financí. Nápad se mu líbil a řekl, že do toho půjde se mnou. V létě 2016 

jsme na tom začali intenzivně makat,“68 vzpomínal František Suchan. Koreise myšlenka 

na takový projekt nadchla. „Sám vím, že se sportovci nemají kde vyjádřit. V tradičních 

médiích dostanou prostor leda tak při popisování pocitů po gólech,“70 uvedl hokejista 

s dlouholetými zkušenostmi z nejvyšší české ligy i zámořských soutěží. 

 

Když začal Suchan s tvorbou prvních příběhů pro nově vznikající webovou platformu, 

oslovoval sportovce, s nimiž měl díky dlouholetému působení v deníku Sport 

nadstandardní vztahy. „Kdybych šel za někým úplně cizím a vysvětloval mu, že jsem 

Franta, co psal dřív do Sportu, a byl bych rád, aby se na neznámém webu rozpovídal 

 
68 Suchan in TŮMA, Ondřej. Jde to i bez frází [online]. 2018 [cit. 2019-12-30]. 
Dostupné z: https://www.penize.cz/spotrebitel/334779-jde-to-i-bez-frazi 
69 Suchan in POKORNÝ, Štěpán. Projekt Bez frází [online]. 2018 [cit. 2019-12-30]. 
Dostupné z: https://radiozurnal.rozhlas.cz/projekt-bez-frazi-7622611 
70 Koreis in ČERNÁ, Michaela. Včera hokejista, dnes developer. Sen o NHL vystřídalo slibné podnikání [online]. 2017 [cit. 
2019-12-30]. 
Dostupné z: https://www.forbes.cz/vcera-hokejista-dnes-developer-sen-o-nhl-vystridalo-slibne-podnikani 
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o svém soukromí, asi by se na to moc netvářil,“71 vysvětloval. Jedním z prvních 

zpovídaných tedy byl hokejista Radim Vrbata, s nímž se Suchan znal a podle jeho slov 

neměli vztah pouze ryze profesní. Když Vrbatovi skončila sezona v NHL, setkali se v jeho 

rodné Mladé Boleslavi71. „Franta přišel s tím, že chce udělat můj příběh. Začal mi povídat 

o tom, co by to mělo zhruba být. A mně se to samozřejmě zalíbilo, protože něco podobného 

jsem znal z Ameriky. Takže jsem mu nabídl nějakou pomoc,“72 popisoval bývalý 

reprezentační útočník, který byl stejně jako Suchan fanouškem The Players’ Tribune. 

 

„Nakonec jsem odjížděl s tím, že by se k nám rád připojil a že je ochotný dát na rozjezd 

projektu nějaké peníze. Za další tři týdny jsme zakládali společnost,“71 vyprávěl Suchan, 

který zároveň přiznal, že bez podpory známých hokejistů by byl rozjezd Bez frází 

minimálně mnohem složitější. „Byl jsem nadšený, že když se v projektu aktivně angažují 

známá sportovní jména, bude to brát veřejnost jinak, než kdybych se do toho pustil na 

vlastní pěst.“71 Kromě svých jmen pomáhají Koreis s Vrbatou projektu Bez frází jako 

supervizoři a v začátcích poskytli důležitou finanční podporu, aby projekt nemusel být 

navázaný na vydavatelský dům. 

 

„Řekli jsme si, že první dva roky to půjde z našich peněz. Nechtěli jsme nikde chodit a být 

na někom závislí, aby to pak nevypadalo jinak, než sami plánujeme. Až po těch dvou letech 

to už mělo svou identitu, takže pak jsme z toho mohli udělat finančně soběstačný 

projekt,“72 poodhalil Vrbata. „S Radimem koordinujeme některé nápady. Počáteční 

úspěch nás velmi motivuje k rozvíjení toho, co dál s webem,“73 uvedl Koreis. „Projekt stojí 

hlavně na Františku Suchanovi, který se mu věnuje dennodenně. Já a Kuba Koreis jsme 

spíš lidé, kteří stojí za tím. Dali jsme do toho své peníze, přemýšlíme, kam projekt dál 

posouvat, a máme kontakty na sportovce,“74 shrnul Vrbata. 

 

 
71 Suchan in TŮMA, Ondřej. Jde to i bez frází [online]. 2018 [cit. 2019-12-30]. 
Dostupné z: https://www.penize.cz/spotrebitel/334779-jde-to-i-bez-frazi 
72 Vrbata in LANGR. Michael. Vydavatel Vrbata nemá na nostalgii čas [online]. 2019 [cit. 2019-12-30]. 
Dostupné z: https://www.nhl.com/cs/news/radim-vrbata-se-nenudi-ani-po-skonceni-kariery/c-305128298 
73 Koreis in ŠENK, Michal. Bezfrází.cz: Silný příběh funguje. Sportovci v projektu zaštítěném hokejistou Vrbatou vystupují 
jako běžní lidé [online]. 2017 [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-65643020-osobni-pribehy-
zadne-otrepane-fraze-v-projektu-vrbaty-vystupuji-sportovci-jako-bezni-lide 
74 Vrbata in HORKÝ, Filip. Hokej není o misskách a penězích, nejsme stroje na výkon, máme problémy jako všichni, říká 
Vrbata [online]. 2017 [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://video.aktualne.cz/dvtv/hokej-neni-o-misskach-a-
penezich-nejsme-stroje-na-vykon-mame/r~f0efdb8a536811e7a83b0025900fea04 
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4.2.2 Sportovci jako běžní lidé 

Webová stránka Bezfrazi.cz chce ukazovat sportovce opravdově. Jako lidi s city a běžnými 

starostmi. Bez pomyslného štítu, který mají nastavený vůči veřejnosti a médiím. „Chceme 

ukázat sportovce z jiného pohledu než jen jako stroje na výkon. Chceme přiblížit 

veřejnosti jejich životní osudy, nechat je vyprávět, čím si prošli a co stojí za jejich 

kariérami. Tak, aby je čtenáři viděli nejen jako úspěšné medailisty z velkých soutěží, ale 

i jako normální lidi,“75 popisuje Radim Vrbata, v čem vidí smysl Bez frází. Podle bývalého 

reprezentačního útočníka je hlavní problém náhledu na sportovce v tom, že „lidé spíš 

koukají na to, že mají hodně peněž, přítelkyně missky a vidí jenom pozitiva. Nevidí, co 

všechno za tím je – obětování a tvrdá práce,“76 vyprávěl o svých zkušenostech. 

 

Vrbata ví, že si profesionální sportovec nemůže stěžovat veřejně. „Každý mu to omlátí 

o hlavu a řekne, že se nemůže mít špatně, když bere tolik peněz. Je pravda, že se sportovci 

hodně věcí snaží skrýt, aby neodkryli, že mají nějakou slabost. Sportovec je člověk jako 

každý jiný.“76 Podobný názor má také bývalý fotbalista Daniel Kolář, jenž je autorem 

jednoho z nejsilnějších příběhů na Bez frází. „Všichni se chtějí dělat hezkými a tváří se, že 

je všechno v pohodě, ale když se do toho nakonec ponoříte trochu hlouběji, tak zjistíte, že 

problémy nemáte jenom vy nebo vaše okolí, ale spousta dalších. Myslím, že každému 

strašně pomůže, když si o tom má s kým promluvit a nebojí se toho. Bylo by to prospěšné 

i pro celou společnost,“77 myslí si. 

 

František Suchan, ředitel obsahu Bez frází, tvrdí, že se obecně až příliš rozděluje na 

sportovce a zbytek lidí. „Jenže mezi nimi není rozdíl. A je i naše ambice, abychom ukázali, 

že sportovci jsou úplně stejní jako ostatní lidi.“78 Jeho myšlenku doplnil Jakub Koreis: 

„Sportovci se potýkají s úplně stejnými problémy jako každý člověk. To, že někdo žije pod 

mediální pozorností ještě neznamená, že je stroj. My jsme chtěli na Bez frází dát prostor 

 
75 Vrbata in BELŠÁN, Michal. Sportovní story bez frází. Hokejisté Vrbata s Koreisem se vrhli do světa médií [online]. 2016 
[cit. 2019-12-30]. Dostupné z: http://www.nhl.cz/sportovni-story-bez-frazi-hokejiste-vrbata-s-koreisem-se-vrhli-do-
sveta-medii/5010723 
76 Vrbata in HORKÝ, Filip. Hokej není o misskách a penězích, nejsme stroje na výkon, máme problémy jako všichni, říká 
Vrbata [online]. 2017 [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://video.aktualne.cz/dvtv/hokej-neni-o-misskach-a-
penezich-nejsme-stroje-na-vykon-mame/r~f0efdb8a536811e7a83b0025900fea04 
77 Kolář in TITTEL, Šimon. Bývalý fotbalista Kolář: Mluvit o smrti by společnosti jedině prospělo [online]. 2019 [cit. 
2019-12-30]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/fotbal/prvni-liga/daniel-kolar-plzen-smrt-manzelky-
rozhovor.A191204_123340_fotbal_par 
78 Suchan in VAIT, Martin. „Z položky ve statistikách se stane živá bytost,“ říká František Suchan ze sportovního webu 
Bez frází [online]. 2017 [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://wave.rozhlas.cz/z-polozky-ve-statistikach-se-stane-
ziva-bytost-rika-frantisek-suchan-ze-5999294 
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sportovcům, aby ukázali, čím si prochází. Aby ukázali ostatním, jací opravdu jsou, a nebyli 

braní jen jako stroje na vítězství nebo body.“79 

 

Podle Suchana funguje platforma zejména jako prostor pro sportovce, kde mohou 

odvyprávět své osudy ve všech souvislostech a tak, jak sami cítí. „Otevřenost, upřímné 

sdílení myšlenek, zážitků, zkušeností a způsobů, jak čelit překážkám v podání někoho, 

kdo si dokázal poradit s vlastním životem i kariérou, je podle nás správná cesta 

k inspirování dalších lidí,“80 uvedl. Zakladatelům Bez frází jde o to, aby příběhy na jejich 

webu inspirovaly, ať už ve sportovní sféře či obyčejném životě. „Lidé, kteří u nás 

vystupují, prožili něco zásadního. Něco, s čím se museli vypořádat. Ať už příběh vstřebá 

sportovec nebo běžný člověk, který zrovna řeší těžkou životní situaci, tak vidí, jak se s tím 

osobnost, kterou on zná, dokázala vypořádat,“81 řekl Suchan. 

 

To potvrzuje také Radim Vrbata. „Tyto příběhy mají šanci pomáhat lidem, kteří si je 

přečtou. Chodí nám i e-maily od lidí, kteří si příběh přečetli a zjistili, že i úspěšný 

sportovec si zrovna prošel podobnou situací jako oni.“82 Autor myšlenky projektu Bez 

frází tvrdí, že výhodou známých sportovců je, že jim lidé snáze naslouchají. Cílem Bez frází 

je tedy rovněž přispět ke kultivaci českého sportovního prostředí, ukazovat cesty 

a otevírat témata, o nichž se jinde nehovoří, nebo není možnost je zeširoka vysvětlit. „Naše 

země potřebuje ve všech ohledech opravdové pozitivní vzory a tomu se snažíme svým 

dílem přispět,“80 řekl František Suchan. 

 

4.2.3 Bez frází je na straně sportovců 

„Začali jsme s tím proto, že v Čechách není prostor pro sportovce, aby se mohli otevřít. 

Nemají garantované, že to, co řeknou, vyjde skutečně tak, jak to řekli. Každé slovo, které 

se objeví v našem příběhu, je odsouhlasené od sportovce. S příběhy se jde ven, až když je 

 
79 Koreis in VANĚK, Vladan. Sportovec není stroj, říká Jakub Koreis. Kluk, kterého kdysi do NHL přivedl Gretzky [online]. 
2018 [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://perspektivne.wordpress.com/2018/05/29/sportovec-neni-stroj-rika-
jakub-koreis-kluk-ktereho-kdysi-do-nhl-privedl-gretzky 
80 Suchan in KŘÍŽEK, Václav. BEZ FRÁZÍ: Co stojí za cestou na vrchol? [online]. 2019 [cit. 2019-12-30]. 
Dostupné z: https://www.fotoskoda.cz/2720-bez-frazi-co-stoji-za-cestou-na-vrchol 
81 Suchan in POKORNÝ, Štěpán. Projekt Bez frází [online]. 2018 [cit. 2019-12-30]. 
Dostupné z: https://radiozurnal.rozhlas.cz/projekt-bez-frazi-7622611 
82 Vrbata in TRŽIL, Dan. Radim Vrbata o 17 sezónách v NHL a projektu Bez Frází [online]. 2018 [cit. 2019-12-30]. 
Dostupné z: https://protiproudu.net/radim-vrbata 

 



 

 49 

na to sám sportovec připraven,“83 uváděl Vrbata odlišnosti oproti běžné žurnalistické 

praxi. „Myslím si, že taková platforma je zajímavá, jak pro samotné sportovce, tak pro 

čtenáře, kteří se dozvědí věci, které by normálně nevěděli. Tím, že to máme takto 

nastavené, tak sportovci skutečně mluví bez frází a vytáček,“83 vysvětloval Radim Vrbata. 

 

Všichni tři zakladatelé projektu Bez frází se shodují na tom, že sportovci neměli možnost 

v jakémkoliv českém médiu dlouze povykládat o svých příbězích, a veřejnost tak měla na 

některé z nich zkreslený pohled. „Člověk, když si čte myšlenky sportovců, dokáže se s nimi 

sžít. I když má o určitém sportovci nějakou představu a má ho zaškatulkovaného, tak na 

základě příběhu na něj může úplně změnit názor,“83 myslí si Vrbata, jenž považuje zpovědi 

na webu především za lidské příběhy, v nichž je sport spíše doplňkem. 

 

Právě Vrbata má díky své úspěšné a dlouhé kariéře v severoamerické NHL bohaté 

zkušenosti s novináři a rozhovory do médií. „Z vlastní zkušenosti vím, že když dávám 

rozhovor do novin, tak je to hrozně limitované a člověk nikdy neřekne všechno, co chce,“84 

uvedl. „Nejde mluvit do hloubky o přestávce zápasu, kdy na to člověk má dvě věty. Takže 

se nedivím, že tam fráze padají,“85 obhajoval sportovce Vrbata. Podle Koreise jsou výstupy 

sportovců do médií hodně limitované na popis situací. „Někdy mi to přijde až absurdní – 

když diváci vidí v televizi třikrát záznam jedné situace, pak nastoupí k mikrofonu hráč 

a popisuje to znovu.“86 

 

Podobně kritický je k některým otázkám novinářů rovněž Suchan. „Když se někdo zeptá 

fotbalisty po devadesáti minutách běhání za míčem, jestli chtěl vyhrát, případně jestli 

může popsat gól, který všichni diváci viděli v mnoha opakováních, jakou čeká 

odpověď?“87 uvedl s tím, že podle něj mohou za stereotyp hloupých sportovců určitým 

způsobem právě hloupé otázky novinářů. Intelektuálně slabší i silnější jedinci jsou podle 

 
83 Vrbata in TRŽIL, Dan. Radim Vrbata o 17 sezónách v NHL a projektu Bez Frází [online]. 2018 [cit. 2019-12-30]. 
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něj mezi sportovci stejně jako mezi bankéři, politiky nebo novináři. „Rozhodně to neberte 

tak, že házím všechny sportovní novináře do jednoho pytle. Je tu spousta skvělých 

novinářů, co odvádějí parádní práci. Jen to bohužel často zanikne v tom balastu kolem,“88 

vysvětlil bývalý sportovní novinář. O svůj názor se podělil také již zmiňovaný fotbalista 

Kolář: „Lidé mají zkreslené informace tím, že si přečtou něco ve Sportu nebo v Blesku, což 

se samozřejmě tvoří proto, aby se to prodávalo a vypadalo to co nejzajímavěji.“89 

 

Důvodů, proč se sportovci začali otevřeně svěřovat až projektu Bez frází, když měli 

k dispozici i jiná média, je podle Františka Suchana více. „Obecně jde asi o to, že se dnes 

v médiích jede víc na rychlost a kvantitu. Když někomu voláte po telefonu a on zrovna 

chvátá, je jasné, že z toho moc nevytěžíte. A když má nějaký frajer odehráno pět set zápasů 

v NHL, těžko bude otevřeně vyprávět o svých životních strastech mladému klukovi, se 

kterým mluví prvně,“88 nabídl svůj pohled Suchan, jenž ubezpečil, že nechce se svým 

projektem nijak konkurovat sportovnímu zpravodajství v Česku. „Klasický sportovní 

novinář by měl být na straně fanoušků, odkrývat sportovní svět a hodnotit ho. Tady jsme 

na straně sportovců a bez soudů jejich prostředí zprostředkováváme lidem,“88 řekl. 

 

4.2.4 Čistý web bez klasických reklam 

Dalším problémem podle Suchana je, že „v klasických médiích mnohdy není prostor 

vyprávět všechno tak, jak se to událo, a tak, aby to mělo ten správný dopad. Záměrem toho 

všeho je, abychom ukázali sportovní svět z jiného pohledu a aby tihle lidi mohli předat 

svým následovníkům zkušenosti.“90 Na Bez frází se v příbězích nevyhýbají ani vulgaritám, 

nepoužívají perex. V rozhovorech pro média musejí sportovci odpovídat na otázky – 

někdy i nepříjemné. „Ale tady u nás na Bez frází si povídáme, jako bychom si sedli spolu 

na kafe. Je to jako byste si koupili autobiografickou knížku. Díky ich formě se snažíme co 

nejvíce přiblížit čtenářům konkrétního sportovce. My jako Bez frází se bereme pouze jako 
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prostředník, nikde tam nevystupujeme. Proto máme i jednoduchý a čistý web,“91 vysvětlil 

Suchan. 

 

Jeho webová stránka nemá žádné reklamní bannery, ze kterých by získávala peníze. To je 

v dnešní době velmi neobvyklé. „Rozhodli jsme se, že touhle cestou nepůjdeme. I když je 

čtenost našeho webu pro inzerenty atraktivní. Bez frází je vzhledem k publikovanému 

obsahu příliš intimní místo, abychom tam nekontrolovaně nechávali vyskakovat reklamní 

okna. Pro články tohohle typu, by to nebylo důstojné prostředí,“92 odůvodnil Suchan. Bez 

frází podle něj pečlivě buduje portfolio partnerů, se kterými jsou hodnotově na stejné 

vlně. „Jejich značku pak můžeme citlivě zakomponovat do našeho webu. Můžeme jim dát 

prostor odvyprávět jejich příběh stejnou formou, jakou u nás využívají sportovci,“92 

upozornil Suchan na příběhy partnerů projektu, které jsou k nalezení na webové stránce 

ve složce Byznys. 

 

Přestože čím dál více webových stránek začíná své články zpoplatňovat, na Bez frází o této 

variantě neuvažují. „Vím, že se s tím pere celý internet. Samozřejmě jsme o tom ze začátku 

přemýšleli, ale kdybychom články zamkli, popřeli bychom princip naší práce, 

zprostředkovávání inspirativních příběhů těm, kterým mohou pomoci,“92 vysvětlil 

Suchan, jemuž je jasné, že by jeho webová stránka zároveň zřejmě přišla o část čtenářské 

základny. „Internet je pořád komunistické médium – člověk je zvyklý, že tam dostává věci 

zadarmo. Myslím, že bude hrozně obtížné naučit lidi za obsah na internetu platit,“92 

zamýšlel se v rozhovoru s Ondřejem Tůmou. 

 

4.2.5 Proces tvorby příběhů 

Jak složité bylo pro Bez frází sehnat první sportovce, kteří by se projektu svěřili? „Trochu 

složitější to bylo jen v začátcích, když lidé neznali naši dosavadní práci. Vysvětlovat jim, 

o co vlastně jde. Proč po nich chceme, aby se nám otevírali se svými niternými prožitky 

a zážitky, v čem jsme jiní a co tím sledujeme,“91 vyprávěl František Suchan a doplnil, že 

čím více příběhů bylo na webové stránce projektu zveřejněno, tím snazší bylo oslovovat 

další sportovce. 

 
91 Suchan in POKORNÝ, Štěpán. Projekt Bez frází [online]. 2018 [cit. 2019-12-30]. 
Dostupné z: https://radiozurnal.rozhlas.cz/projekt-bez-frazi-7622611 
92 Suchan in TŮMA, Ondřej. Jde to i bez frází [online]. 2018 [cit. 2019-12-30]. 
Dostupné z: https://www.penize.cz/spotrebitel/334779-jde-to-i-bez-frazi 
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„Začínal jsem se známými, kteří ke mně už měli důvěru. A postupně se nabalovali další. 

Radim doporučil fotbalistu Marka Matějovského, Tomáš Plekanec zase bývalého stolního 

tenistu Petra Korbela. Hlavní bylo, že první příběhy měly velký ohlas u veřejnosti 

i u samotných sportovců. Lidi si uvědomili, že texty ze sportovního prostředí můžou 

vypadat takhle. Pak už jsme všem mohli říkat, že bychom s nimi rádi udělali něco 

podobného,“93 popisuje, jak sháněl sportovce pro své první příběhy. 

 

„Nebáli se otevřít, věděli, že Vrbata jim bude garantovat takovou prezentaci, jakou si sami 

představovali – což je z logiky věci rozdíl oproti klasickým médiím, jejichž náplní je reakce 

na aktuální i dlouhodobý vývoj z nezávislého hlediska, včetně kritických pohledů,“94 řekl 

Suchan. Sám Vrbata připustil, že jeho jméno mohlo hrát v začátcích svou roli. „Ale teď už 

je to ve fázi, kdy se sportovci sami hlásí, pokud chtějí s něčím jít ven. Spíš za nás mluví to, 

jakou to má formu a co sportovcům garantujeme. Že to mají stoprocentně pod kontrolou, 

že to vyjde až ve chvíli, kdy jsou sami připravení s tím jít ven. Myslím si, že to má větší 

dopad než moje jméno,“95 přemýšlel někdejší hokejový útočník. 

 

Projektu Bez frází se svěřilo už kolem dvou stovek sportovců. „Neskromně musím říct, že 

už se nestává, že bychom oslovili nějakého sportovce a on nás neznal,“96 pochvaluje si 

Suchan. I on potvrzuje, že už se sportovci dokonce hlásí sami o svůj příběh. „Někdy stačí 

otevřít e-mail nebo přijmout hovor od neznámého čísla a začátek příběhu je hotový. 

Většina příběhů ale vzniká tak, že lidi sami oslovujeme s nabídkou, jestli by u nás nechtěli 

vystoupit. Sehnat sportovce pro nás tedy není těžké, protože je k ničemu nenutíme. Od 

začátku je to nastavené tak, že my jsme tady pro sportovce a oni jsou rádi, že u nás mohou 

vystoupit. Myslím si, že o tom svědčí to, kolik příběhů na webu máme,“96 řekl František 

Suchan. 

 

Jako příklad uvedl nejúspěšnějšího českého basketbalistu Tomáše Satoranského. „Tomáš 

je člověk, který zná naši práci. Zavoláme mu, řekneme mu, že bychom stáli o jeho příběh, 

a Tomáš řekne ano. U něj si vážím, že si v jeho našlapaném programu našel čas. Jedno 

 
93 Suchan in TŮMA, Ondřej. Jde to i bez frází [online]. 2018 [cit. 2019-12-30]. 
Dostupné z: https://www.penize.cz/spotrebitel/334779-jde-to-i-bez-frazi 
94 Suchan in LANGR. Michael. Vydavatel Vrbata nemá na nostalgii čas [online]. 2019 [cit. 2019-12-30]. 
Dostupné z: https://www.nhl.com/cs/news/radim-vrbata-se-nenudi-ani-po-skonceni-kariery/c-305128298 
95 Vrbata tamtéž 
96 Suchan in POKORNÝ, Štěpán. Projekt Bez frází [online]. 2018 [cit. 2019-12-30]. 
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odpoledne jsme si sedli a celý příběh vznikl i s fotkami. Normálně to chodí tak, že při 

prvním setkání vznikne příběh a až při druhém potom doděláváme fotky. U Tomáše tohle 

bylo zrychlené,“97 vyprávěl Suchan o celém procesu. 

 

„Když za někým jdeme, už víme alespoň základní kontury jeho příběhu. To ale neznamená, 

že když si s ním fyzicky sedneme, neobjevíme ještě něco dalšího. Ať už další skutečnost, 

nebo rovinu příběhu,“98 vysvětlil Suchan. Na Bez frází se sportovci svěřují s důvěrnými 

věcmi, takže pro ně platí, že mají absolutní kontrolu nad každým slovem, které vyjde. 

„V jiných médiích se může stát, že se nějaké vyjádření zásahem editora – třeba prací 

s titulky a perexy – překroutí nebo vyzní jinak. To u nás nepřipadá v úvahu,“99 ubezpečil 

Suchan. 

 

Editoři Bez frází řeší se zpovídanými sportovci i jednotlivá slova. „Někdo nám třeba řekne: 

‚Hele, takhle bych to slovo nikdy nepoužil, mým známým by se to zdálo divné.‘ Ladíme 

i tyto detaily, aby byla úplně minimalizovaná role novináře. A sportovec tak může 

komunikovat s fanoušky, ale i s lidmi, kteří si procházejí podobnými těžkostmi v životě.“98 

Suchan také přiznává, že někteří sportovci si opravdu potrpí na detaily a na příběhu si 

dávají velmi záležet. Nejvíce mu utkvěl perfekcionismus hokejisty Tomáše Plekance. 

„Několikrát jsem za ním jel, průběžně jsme si volali, seděli jsme snad nad každou větou,“99 

vzpomíná Suchan, který však podle svých slov dopředu věděl, co ho s Plekancem čeká. „Je 

to extrém, ale příjemný. Práce s ním mě obohacuje. Nelpí na pitomostech, jen se snaží 

vyjadřovat co nejprecizněji. Jasně, člověku to sebere spoustu času, ale jsem přesvědčený, 

že se to vyplatilo.“99 

 

Jak již zaznělo na předchozích řádcích, důležitou součástí tvorby příběhu jsou také 

originální fotografie sportovce, o které se v projektu Bez frází stará Jana Mensatorová. 

„Oslovil mě František, abych vytvořila fotografie k prvním čtyřem příběhům a já byla od 

prvního momentu z celého projektu tak nadšená a šťastná, že to asi Františka oslovilo 

 
97 Suchan in POKORNÝ, Štěpán. Projekt Bez frází [online]. 2018 [cit. 2019-12-30]. 
Dostupné z: https://radiozurnal.rozhlas.cz/projekt-bez-frazi-7622611 
98 Suchan in VAIT, Martin. „Z položky ve statistikách se stane živá bytost,“ říká František Suchan ze sportovního webu 
Bez frází [online]. 2017 [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://wave.rozhlas.cz/z-polozky-ve-statistikach-se-stane-
ziva-bytost-rika-frantisek-suchan-ze-5999294 
99 Suchan in TŮMA, Ondřej. Jde to i bez frází [online]. 2018 [cit. 2019-12-30]. 
Dostupné z: https://www.penize.cz/spotrebitel/334779-jde-to-i-bez-frazi 
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a nechal si mě. Fotím něco, co má smysl a přesah,“100 pochvalovala si fotografka, která si 

mohla dovolit v začátcích věnovat projektu Bez frází spoustu času. „Fotografie pro Bez 

frází jsou obvykle reportážní nebo lifestylové. Velmi záleží na okolnostech a času při jejich 

pořizování. Jen výjimečně mám možnost být a fotit přímo při skutečných soutěžích nebo 

závodech,“101 vysvětlila Mensatorová. 

 

Mensatorová říká, že fotografování s každým sportovcem probíhá různě, liší se případ od 

případu. „Téměř nikdy nevím, jak to v místě vypadá, jaké jsou světelné podmínky a kolik 

bude času. Všichni v Bez frází se snažíme vyjít jednotlivým sportovcům maximálně vstříc, 

takže se přizpůsobujeme jejich programu i lokaci. Jsou pro nás důležití ve smyslu, že jsou 

to jejich životy a my je jen lidem přiblížíme,“101 popisovala svou práci v projektu. 

Mensatorová si podle svých slov zakládá na autentičnosti, a proto je výhodou, pokud 

může fotografované osobnosti alespoň krátce poznat ještě před samotným focením. „Kluci 

mi třeba pošlou hrubý přepis, nebo hotový příběh. Pokud je to opačně, improvizuji od 

A do Z, což bývá výzvou. Je pro mě důležité naladění se na jednotlivé osobnosti,“101 

vyprávěla. 

 

4.2.6 Zveřejnění příběhů 

Stejně jako u webu ThePlayersTribune.com, ani na serveru Bez frází není u jednotlivých 

příběhů uveden skutečný autor, ale pouze sportovec. „Texty by se měly tvářit tak, že je 

píší sami sportovci. Myslím si, že každý, kdo má základní povědomí o tom, jak vznikají 

knížky, tak ví, že to v naprosté většině sportovci nepíší. Ale oni to vlastně píší a je to stejné, 

jako když někdo napíše knížku. Spolu s mým parťákem se titulujeme jako editoři, protože 

my nejsme ti, kteří vytváří obsah. Obsah a způsob, jakým chtějí vyprávět, nám dodávají 

sportovci,“102 vyjádřil svůj pohled František Suchan. 

 

Proces tvorby jednoho příběhu je dlouhý – může trvat jeden týden, ale také několik 

měsíců. „Průběžně se doplňují věci, někdy si sportovec potřebuje ještě rozmyslet, jak 

přesně co naformulovat. My jsme tu pouze od toho, abychom upravili myšlenky sportovce 

 
100 Mensatorová in KŘÍŽEK, Václav. BEZ FRÁZÍ: Co stojí za cestou na vrchol? [online]. 2019 [cit. 2019-12-30]. 
Dostupné z: https://www.fotoskoda.cz/2720-bez-frazi-co-stoji-za-cestou-na-vrchol 
101 tamtéž 
102 Suchan in POKORNÝ, Štěpán. Projekt Bez frází [online]. 2018 [cit. 2019-12-30]. 
Dostupné z: https://radiozurnal.rozhlas.cz/projekt-bez-frazi-7622611 
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na papír tak, aby se příběh lidem dobře četl. Tím, že jsou texty dlouhé, tak je potřeba 

editorská práce, aby myšlenky upravila. V tomto pohledu tedy texty píší sami sportovci 

a nad vším mají kontrolu,“102 zopakoval Suchan. 

 

Občas se dokonce stává, že sám sportovec vydání příběhu pozastaví. „Často vydáváme tak 

hluboké a osobní věci, že sportovec uvidí příběh napsaný a řekne, že ještě nemá na to, aby 

s tím vyšel ven. Takže je několik příběhů, které máme v šuplíčku a čekají až vyjdou,“103 

tvrdí Suchan, jenž přiznává, že několik příběhů, které jsou nyní již zveřejněné, podobným 

procesem prošlo. „Například jsme měli jeden příběh napsaný jako jeden z prvních, 

a nakonec vyšel až po tři čtvrtě roce.“103 Ředitel obsahu Bez frází řekl, že se snaží ve 

zveřejňování příběhů zachovávat určitou pravidelnost, ale projekt není vázán žádnými 

uzávěrkami. „Primárně jsme tu pro sportovce. Ne proto, abychom z nich něco tahali 

ven,“103 řekl Suchan. 

 

Také se však někdy stane, že sportovec vystoupit na portálu Bezfrazi.cz odmítne. „Naštěstí 

máme dost vysoké procento úspěšnosti. Počítáme ale samozřejmě s tím, že se s námi 

někdo nechce bavit. Někdy je to definitivní, jindy spíš kvůli tomu, že ještě nepřišel správný 

čas. Taky se nám párkrát stalo, že jsme dali dohromady příběh, ale dotyčný si jeho 

zveřejnění na poslední chvíli rozmyslel. S tím nic nenaděláme, nikoho do ničeho 

netlačíme,“104 vyprávěl Suchan. Objevil by se na webové stránce projektu i příběh 

nezáživný, bez přesahu? „Troufám si říct, že takový příběh nebude. Kdyby však opravdu 

měl nějaký takový příběh být, tak bychom ho asi nevydali. Neumím si tu situaci ale 

představit. Protože v každém příběhu se dá najít nějaké poselství, alespoň jedna věc, která 

v člověku něco zanechá. Věřím tomu, že lidé, kteří u nás vystupují, mají co říct,“103 

zamýšlel se Suchan. 

 

4.2.7 Základní pravidla 

Platforma si musí také dávat pozor na to, aby si nějaký sportovec nechtěl prostřednictvím 

Bez frází pouze udělat reklamu. „Sázíme na naše povědomí o sportovním prostředí. Máme 

tam garanty v podobě Radima Vrbaty a Jakuba Koreise a i já s dalšími editory jsme dlouho 

 
103 Suchan in POKORNÝ, Štěpán. Projekt Bez frází [online]. 2018 [cit. 2019-12-30]. 
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pracovali ve sportovních novinách, takže zhruba máme představu o tom, kdo není ve 

skutečnosti takový, jakým se dělá. Může se stát, že nám to ujede a uděláme reklamu 

někomu, kdo si to nezaslouží. Ale myslím si, že si to hlídáme velmi pečlivě,“103 odpověděl 

František Suchan. 

 

Pro Bez frází je rovněž důležité hlídat si faktografickou přesnost v příbězích. „Pokud je to 

možné, necháváme si některé věci ověřit u dalších pamětníků události, kterou zpovídaný 

popisuje. Například, když jsme dávali dohromady příběh se sparťanským hokejistou 

Janem Reindlem, nechali jsme si některé události vylíčit i od jeho tehdejšího spoluhráče 

Jiřího Hrdiny. A podobně to chodí i u ostatních,“105 řekl jeden z editorů serveru Bezfrazi.cz 

Tomáš Zetek. Občas se stává, že jsou někteří lidé v příbězích vykresleni negativně. „Měli 

jsme příběhy, kde se řešily dávné křivdy, ale nikdo se nám na ně neozval,“106 tvrdí Suchan, 

který ovšem přiznává, že jednou museli zástupci Bez frází řešit situaci, kdy se hrozilo 

dokonce právníky. „Řešil se rozvod s manželkou a sám sportovec uznal, že to přepískl. 

Text jsme upravili a dole pod příběh napsali poznámku,“106 shrnul dohru 

u nejmenovaného příběhu. 

 

Projekt Bez frází ctí základní pravidlo, které pomáhá udržovat odstup od ožehavých 

záležitostí. „Vyloženě jsme si i řekli, aby u nás nevycházely záležitosti živých sporů, kdy 

by šlo o tvrzení proti tvrzení,“107 vysvětlil Suchan, který ví, že by v případě živých sporů 

mohla jeho platforma působit jako účinná zbraň. Jako příklad uvádí bývalého hokejistu 

a současného komentátora ČT Sport Milana Antoše, který ve svém příběhu řešil rozvod 

s manželkou. „Objevily se komentáře, abychom dali prostor k vyjádření také jeho 

manželce. V takovou chvíli my ale ctíme realitu. Ta je taková, že se Milan rozvedl, děti 

utekly od jeho bývalé manželky k němu a on je vychoval. A co je nejdůležitější – sociálka 

je přiřkla jemu. Je to právně uzavřený spor. To je pro nás pádný argument k tomu, že 

situace je skutečně tak, jak Milan popisuje. V tu chvíli nemáme potřebu chodit pro názor 

druhé strany,“106 vysvětlil František Suchan. 

 

 
105 Osobní rozhovor s Tomášem Zetkem provedený 21. 1. 2020 v Českých Budějovicích 
106 Suchan in POKORNÝ, Štěpán. Projekt Bez frází [online]. 2018 [cit. 2019-12-30]. 
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„Chceme, aby naše příběhy byly opravdu příběhy – aby měly nějaký začátek, děj 

a konec,“107 řekl Suchan, který chce na platformě dávat prostor sportovcům, kteří si ho 

zaslouží. „Možná to vysvětlím jinak – když Patrik Berger vypráví o tom, jak měl senzační 

levačku a co všechno dokázal, každý ví, že jako hráč byl skvělý. Ale nemyslím si, že bychom 

chtěli, aby o sobě dvacetiletý kluk vyprávěl, jak je úžasný,“107 upřesnil svůj postoj. 

 

4.2.8 Osobnosti i méně známí sportovci 

Zpovědi na Bez frází dokazují, že čtenáře zajímají nejen příběhy celebrit, ale také méně 

známých sportovců. „Jedna věc je velké sportovní jméno, o které samozřejmě usilujeme. 

Ale mě lákají a baví i méně známí sportovci. Začnete na ně koukat úplně jinak, protože si 

uvědomíte, že ze jména v soupisce a položky ve statistikách se najednou stane živá 

bytost,“108 vyprávěl František Suchan. Příkladem méně známého sportovce je fotbalista 

Marek Hanousek (toho času FC Dukla Praha). „Pro většinu lidí to není známé jméno, byť 

minimálně na českou ligu je podle mě skvělý fotbalista. Po tom, s čím se u nás Marek 

odvážil svěřit, čím si procházel, stal se pro čtenáře hrdinou.“108 

 

Hanousek ve zpovědi popisoval svou cestu do profesionálního fotbalu, jako kluk najezdil 

s tátou desetitisíce kilometrů na tréninky. Jeho matka měla problémy s alkoholem, později 

mu zemřel otec a u jeho hrobu oplakával i konec s fotbalem. Taktéž přiznal, že jeho bratr 

byl talentovanější než on. Přesto byl nakonec v 25 letech kapitánem týmu a držitelem 

ligového titulu. „Troufám si tvrdit, že jemu i Dukle to přineslo více fanoušků, najednou se 

podívám na zápasy Dukly, jestli se mu dařilo, protože takovému člověku nejde 

nefandit,“108 věří zakladatel Bez frází. 

 

Suchan si rovněž velmi váží toho, že může čtenářům představit sportovce z menších 

individuálních sportů a udělat jim pozitivní reklamu. Jako příklad uvedl šermíře 

Alexandera Choupenitche, který na Bez frází otevřeně hovořil o tom, co všechno musel 

obětovat tomu, aby se dostal v malém sportu, který v České republice patří mezi okrajové, 

na světovou úroveň. „Fanoušci zjistí, co musí prožívat borec, kterého zahlédnou možná 

jednou za čtyři roky ve zpravodajství z olympiády. Z principu nebude svým sportem 

 
108 Suchan in VAIT, Martin. „Z položky ve statistikách se stane živá bytost,“ říká František Suchan ze sportovního webu 
Bez frází [online]. 2017 [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://wave.rozhlas.cz/z-polozky-ve-statistikach-se-stane-
ziva-bytost-rika-frantisek-suchan-ze-5999294 
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strhávat takovou pozornost, ale když si někdo přečte jeho příběh, tak si myslím, že 

minimálně právě při té olympiádě mu budou lidé vyloženě fandit a čas od času se třeba 

podívají, jak se mu daří,“109 vyprávěl Suchan. 

 

Dalším takovým sportovcem je nadějná tenistka Tereza Martincová. „Když mě oslovili, 

moje první reakce byla: Já? Jak to, že já? Já ten web čtu a jsou na něm jednak lidi, kteří už 

něco dokázali, a jednak lidé s opravdu silnými příběhy,”110 popisovala své první dojmy. 

„Nevěděla jsem, o čem budu mluvit, protože mi nepřišlo, že bych byla něčím zajímavá, a že 

bych toho v tenise tolik dosáhla. Nedosáhla jsem ještě prakticky ničeho,“110 vyprávěla. 

Editoři webu Bez frází však vysvětlili svůj záměr, přiblížit cestu talentované sportovkyně, 

o které se toho zatím tolik neví. „O těch z první stovky se ví hodně, ale o těch dalších už 

ne. Popsala jsem jim svoji tenisovou dráhu a lidi, ať si to přeberou, jak chtějí,“110 řekla 

Martincová, jež nakonec byla z reakcí na svou zpověď velmi mile překvapena. „Reakce 

byly neskutečné. Vůbec jsem nečekala, kolik lidí to inspiruje a že budou za můj příběh moc 

rádi,”110 pochvalovala si. 

 

Velmi inspirativní příběh poskytla Bez frází také moderní gymnastka Monika Vlčková 

(rozená Míčková), jež o zákulisí svého sportu nikdy před tím takto intimně nemluvila. Už 

úvod její zpovědi zaujme: „Jsi tlustá. Jsi líná. Jsi neschopná. Jsi hloupá.“111 – slova, která 

každý den slýchala od svých trenérek. Vlčková přiblížila čtenářům svou sportovní kariéru, 

v níž se svěřuje, že přestože byla nejlepší českou závodnicí, místo zdravé sebevědomé 

sportovkyně se chovala podle jejích slov jako zakřiknutá chudinka. Povídání se zástupci 

Bez frází trvalo několik hodin, během nichž se sportovkyně rozhodla prozradit více než 

při běžných rozhovorech s novináři. Vlčková svou otevřenost odůvodňovala takto: 

„Nejedná se o bulvár a jejich články mají určitý přesah a vedou lidi k zamyšlení.“112 

 

Podobně mluvil o projektu Bez frází další ze zpovídaných, paralympionik Jan Povýšil: 

„Myslím, že to posunulo sportovní žurnalistiku zase někam dál.“112 Povýšil přinesl jeden 

 
109 Suchan in POKORNÝ, Štěpán. Projekt Bez frází [online]. 2018 [cit. 2019-12-30]. 
Dostupné z: https://radiozurnal.rozhlas.cz/projekt-bez-frazi-7622611 
110 SCHLEGEL, David, LEFENDA, Filip. Martincová o své zpovědi: Reakce byly neskutečné, občas jsem upřímná až moc 
[online]. 2019 [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://www.tenisovysvet.cz/article/detail/8381--martincova-o-sve-
zpovedi-reakce-byly-neskutecne-obcas-jsem-uprimna-az-moc 
111 MÍČKOVÁ, Monika. Bez cukru [online]. 2018 [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://www.bezfrazi.cz/bez-cukru/ 
112 NEWSROOM ČT24. „Jsi tlustá. Jsi líná. Jsi neschopná.“ Intimní příběhy v nové sportovní novinařině. Bez výsledků 
a tabulek [online]. 2019 [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2965922-jsi-tlusta-jsi-
lina-jsi-neschopna-intimni-pribehy-v-nove-sportovni-novinarine-bez 
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z řady pozoruhodných příběhů, které by se pravděpodobně bez projektu Bez frází 

nedostaly mezi veřejnost. Ve své zpovědi se plavec dokázal svěřit s mimořádně silnými 

momenty. „Chvilku člověku trvá, než mu dojde, že nehýbe rukama ani nohama. I já si po 

procitnutí až během několika okamžiků uvědomil, že takhle to nemá být. Nemůžu se opřít, 

nemůžu se překulit, nemůžu se… pohnout. Nemůžu nic. Nemůžu zvednout hlavu, vystrčit 

ji nad hladinu a nadechnout se. Nemůžu zamávat žádnou částí těla, abych o sobě dal 

vědět.“113 Platformu Bez frází si pětinásobný paralympijský medailista oblíbil natolik, že 

se posléze stal jejím ambasadorem. 

 

Dalším málo známým sportovcem, jehož zajímavý příběh platforma Bez frází přinesla, je 

bývalý nadějný basketbalista a později trenér Vít Petrák. „Až na pár zasvěcených lidé 

nebudou tušit, o koho jde. Je to mladý trenér, který skončil s trénováním kvůli fenoménu 

dnešní doby, kterým jsou rodiče. Ambiciózní rodiče, kteří mají tendence mluvit do 

trénovaní z pohledu vlastních dětí. Tento člověk u nás vystoupil, řekl velmi otevřeně svou 

zkušenost a důvod, proč už nechce dál trénovat,“114 pochvaloval si Suchan, že jeho projekt 

pomohl díky velkému dosahu tohoto příběhu rozvířit debatu o důležitém tématu. 

„Podobná situace nastala u několika dalších našich příběhů, ve kterých jsme otevřeli 

konkrétní téma. Chtěli bychom společně se sportovci, kteří u nás vystupují, náš český 

sport svým malým dílem kultivovat,“114 řekl Suchan. Také Petrák zůstal dál spjatý 

s projektem Bez frází a stal se jeho manažerem – stará se o komunikaci, partnerství 

a obchod. 

 

Suchan nechce zveřejňovat konkrétní čtenost jednotlivých příběhů, avšak prozradil, že 

„co se týká absolutní čtenosti, na lidi nejvíc zapůsobily příběhy fotbalisty Daniela Koláře 

a basketbalistky Kateřiny Elhotové.“115 Jedná se o mimořádně silné zpovědi, které měly 

zásadní přesah mimo sportovní prostředí. „Dan popisoval dobu, kdy mu umírala 

partnerka a v jeho okolí, natož mezi sportovními fanoušky, o tom skoro nikdo nevěděl. 

Katka se zase rozhodla vyprávět o domácím násilí, které dřív na vlastní kůži zažívala, aby 

ostatním holkám ukázala, že se nemají nechat mlátit. Oba jsou pro mě velcí hrdinové. 

 
113 NEWSROOM ČT24 [online]. 2019 [cit. 2019-12-30]. 
Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11030967025-newsroom-ct24/219411058170033/titulky 
114 Suchan in POKORNÝ, Štěpán. Projekt Bez frází [online]. 2018 [cit. 2019-12-30]. 
Dostupné z: https://radiozurnal.rozhlas.cz/projekt-bez-frazi-7622611 
115 Suchan in TŮMA, Ondřej. Jde to i bez frází [online]. 2018 [cit. 2019-12-30]. 
Dostupné z: https://www.penize.cz/spotrebitel/334779-jde-to-i-bez-frazi 
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Nejen za to, jak se dokázali se svými životními situacemi poprat, ale taky proto, že o nich 

dokážou otevřeně mluvit a ukazují lidem, kteří prožívají něco podobného, že v tom nejsou 

sami,“116 vyjádřil uznání František Suchan. 

 

Daniel Kolář patří jakožto fotbalista v České republice mezi známější sportovce, o to více 

překvapil jeho příběh. „Je to příběh fotbalisty, který má dvě roviny. V mateřském klubu ve 

Spartě byl nepotřebný, dostal se do Plzně. Nakonec s ní ale hrál Ligu mistrů a zažil tam 

úžasné období. Vrací se domů z rozesmáté kabiny, a tam mu manželka umírá na 

rakovinu,“116 shrnul Suchan. Kolář přitom neměl v plánu příběh vůbec zveřejňovat. „Když 

mě poprvé Franta Suchan oslovil, tak jsem nad tím vůbec nepřemýšlel. Pak to ve mně asi 

čtyři nebo pět měsíců zrálo, než jsme se znovu potkali, začali jsme si povídat, a tohle z toho 

vzniklo,“117 prozradil Kolář. Cílem zveřejnění zpovědi bylo podle Koláře především to, aby 

si lidé, kteří se ho na zmíněné období báli nebo nemohli zeptat, měli možnost přečíst 

příběh sami. „Ani já, ani oni se pak nebudeme dostávat do trapných situací,“117 odůvodnil. 

 

Zveřejnění Kolářova příběhu spustilo mnoho reakcí. „Co se ke mně dostalo, tak mi všichni 

ještě dodatečně přáli upřímnou soustrast. Napsalo dost lidí, kteří prožívají podobnou 

zkušenost nebo si prošli rakovinou. Ono tohle téma není moc veselé, takže ani ty reakce 

nebyly takové,“117 řekl současný manažer mládeže fotbalové Plzně. Jeho příběh rázem 

plnil titulky online médií, především bulvárních. „Nakonec to ale dopadlo dobře, protože 

jsem jim řekl, že pokud to chtějí uveřejnit, tak kompletní. Nemám rád, když se něco 

vytrhává z kontextu. A skutečně pak článek vyšel úplně celý, což bylo v pohodě. S tím jsem 

problém neměl,“117 vysvětlil Kolář. Podle Suchana jsou sportovci mnohdy velmi 

překvapeni pozitivními reakcemi, které dostanou zpátky. „Jsou to reakce toho typu, že 

sportovci zjistí, že to, co vyšlo ven, někoho ovlivnilo a opravdu to mělo váhu.“118 

 

Bez frází však nejsou jen silné příběhy sportovců, kteří se potýkají s těžkou životní situací. 

„Na Bez frází nechceme, aby to byly jen smutné nebo tragické příběhy. Já jsem rád, když 

máme příběhy pozitivní, kde člověk pozná zákulisí něčeho, na čem vyrůstal. Pro mě 

 
116 Suchan in TŮMA, Ondřej. Jde to i bez frází [online]. 2018 [cit. 2019-12-30]. 
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2019-12-30]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/fotbal/prvni-liga/daniel-kolar-plzen-smrt-manzelky-
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například bylo zajímavé, když Patrik Berger mluvil o EURU 1996 nebo Vláďa Šmicer 

o tom, když s Liverpoolem vyhrál Champions League. V té době jsem to prožíval jako 

fanoušek a teď jsem se díky jejich příběhům dozvěděl strašně zajímavé věci,“119 vyprávěl 

Radim Vrbata. 

 

Podle Suchana se dá najít přesah i v těchto příbězích, které jsou hlavně o historkách 

a zážitcích. „Třeba u Patrika Bergera to bylo o tom, že se člověk nemá bát jít si svou cestou 

a může se dostat až mezi ty nejlepší. A i kdyby to byly třeba jen historky z natáčení, pokud 

je říká člověk jako Patrik Berger, samo o sobě je to zajímavé. Kdy jindy máte možnost 

nakouknout do kabiny Liverpoolu v 90. letech, kde frajeři snídají anglickou snídani a za 

pět minut už se v klidu vyvalí na hřiště, ale přesto vyhrávají poháry? I tato rovina je server 

Bez frází, nejsou to jen silné lidské výpovědi,“120 řekl Suchan. 

 

Příběhem charakterizujícím práci Bez frází je rovněž již zmiňovaná zpověď hokejisty 

Tomáše Plekance, který se díky své tvrdé práci a velkému odhodlání probojoval do 

nejlepší hokejové soutěže světa, kde odehrál přes 1000 utkání. „Dává nahlédnout do hlavy 

člověka, který je maximálně úspěšný ve svém oboru. Ne nadarmo byl jedním z nejdéle 

sloužících hráčů v historii nejslavnějšího a nejstaršího klubu NHL. Věřím, že když si tenhle 

článek přečtou malí kluci, co touží po kariéře hokejisty, může jim to hodně dát,“121 

vysvětluje Suchan další přínos platformy Bez frází, jež může velmi pomoci mladým 

sportovcům v cestě za jejich sny. 

 

Témata příběhů na Bez frází jsou velmi různorodá. „Například domácí násilí, nepříjemný 

rozvod, deprese nebo nutnost vzdělání,“121 vyjmenovával Suchan. „Měli jsme příběh 

plavkyně, jejíž tréninkové nasazení ovlivňuje i ženské procesy v těle,“121 vyprávěl šéf Bez 

frází, podle něhož je zajímavé, že každý sportovec k podobné situaci přistupuje různě. 

„Například fotbalista Marcel Gecov, který skončil s kariérou, protože už dělá něco jiného. 

 
119 Vrbata in ŠÍDLO, Jindřich. Výzva: Ležet na Floridě a hrát golf by mě nebavilo. Hokejová hvězda Vrbata o návratu 
domů i kariéře bez hokeje [online]. 2018 [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jagr-je-
vyjimka-ja-uz-dva-roky-presluhoval-hokejova-hvezda-vrbata-o-navratu-domu-49906 
120 Suchan in VAIT, Martin. „Z položky ve statistikách se stane živá bytost,“ říká František Suchan ze sportovního webu 
Bez frází [online]. 2017 [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://wave.rozhlas.cz/z-polozky-ve-statistikach-se-stane-
ziva-bytost-rika-frantisek-suchan-ze-5999294 
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Má studio a navrhuje byty. Druhý příklad byla basketbalistka Jana Veselá, která skončila 

s basketbalem a najednou nevěděla, co si počít se životem,“122 porovnával. 

 

Přestože na platformě Bez frází své příběhy odvyprávělo kolem dvou stovek sportovců, 

nemá František Suchan strach o to, že by časem mohli se svým projektem vyčerpat 

možnosti v malém českém rybníčku. „Příběhů je nekonečno. Nezvládáme všechno, co 

bychom chtěli dělat. Můžeme se poohlížet do minulosti nebo dělat s jedním člověkem více 

příběhů na různá témata. Rostou další a další sportovci – kolik je hokejistů, fotbalistů, 

basketbalistů a dalších zajímavých lidí v individuálních sportech… Nemám strach o to, že 

bychom někdy neměli komu zavolat,“122 vyprávěl Suchan s tím, že jeho platforma má stále 

nevyčerpatelně mnoho témata ke zpracování. Práce Bez frází je podle něj právě nacházet 

témata, která se nebudou opakovat. 

 

4.2.9 Pomoc samotným sportovcům 

Zakladatelé Bez frází jsou nadšeni z toho, jak se projektu daří. „To, jakým způsobem 

sportovci nemají problém se s námi pustit do tvorby svých příběhů. To, jak příběhy 

rezonují ve sportovním prostředí. To, jaké ohlasy máme od čtenářů – ať už to jsou samotní 

sportovci, fanoušci nebo často i lidé mimo sport. Tohle všechno nám dává zpětnou vazbu 

v tom, že naše práce opravdu někoho zajímá a má smysl,“123 pochvaloval si František 

Suchan. Typičtí čtenáři serveru Bezfrazi.cz jsou mladí aktivní lidé a často také sami 

sportovci. I v dnešní rychlé době tráví s příběhem kolem 15 minut. „Je to jiný návyk, než 

lidé na internetu obvykle mají. Od lidí víme, že si články přetahují do čtečky nebo si je 

nechávají na čtení při cestování městskou dopravou. Nebo je mají jako čtení na víkend. 

Asi 60 procent lidí nás čte v mobilu, 35 procent na počítači a zbylých pět procent na 

tabletu,“122 dodal Suchan. 

 

Například sportovní psycholog Michal Šafář, děkan Fakulty tělesné výchovy Univerzity 

Palackého v Olomouci, využívá server Bez frází při výuce. Čte příběhy se studenty 

univerzity nebo na terapiích s dalšími sportovci. „Představuje to velmi dobrý vhled do 

toho, jak sport reálně funguje. Moji klienti díky tomu vidí autenticky popsané, o čem se 
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píše v teorii – že sportovci se potýkají se stejnými problémy jako běžní klienti,“124 

pochvaluje si Šafář. Velkým fanouškem projektu je také již zmiňovaný Daniel Kolář: „Tohle 

je věc, která ukazuje sportovce trošku jako lidi, a kdo bude chtít, tak si tam určitě najde to 

svoje. Přečetl jsem těch příběhů opravdu hodně a u většiny jsem si fakt říkal: Wow!“125 

 

Sám spoluzakladatel projektu Radim Vrbata poctivě četl většinu příběhů na Bez frází už 

během své aktivní hráčské kariéry, kdy musel často velmi dlouho cestovat letadlem či 

autobusem při klubových výjezdech. „Svým způsobem mi to pomáhalo a vrátilo na zem. 

Říkal jsem si, proč řeším, jestli jsem dal gól nebo jsme prohráli? Jsou někdy důležitější věci 

v životě,“126 uvědomil si. Vyzdvihnout nějaký příběh si však netroufne, stejně jako ostatní 

zakladatelé Bez frází. „Každý příběh je pro nás cenný, primárně se nehoníme za čísly,“127 

uvedl Suchan, pro kterého jsou si všechny zpovědi rovny. 

 

„Lidé opravdu naše příběhy čtou a čtou je až do konce,“128 pochvaluje si František Suchan. 

Sám tvrdí, že za osm let působení v novinách neměl na svou práci tolik pozitivních reakcí 

jako za prvních pár měsíců v Bez frází. „Největší odměnou pro mě je, když si něco sama od 

sebe přečte moje čtrnáctiletá sestra, pro kterou je jinak náročné číst snad i esemesky,“129 

dodal s úsměvem. 

 

4.2.10 Další rozvoj a ocenění 

Bez frází vydává své příběhy i knižně – v listopadu 2019 vyšla již druhá publikace, která 

obsahuje dvacet příběhů. Publikace Bez frází však není o pouhém překlopení textů 

z webové stránky, ale „kniha obsahuje i dovětky, ve kterých sportovci vypráví, co se dělo 

od zveřejnění jejich příběhu. Dost často to totiž zasáhlo nejen do jejich života, příběhy 
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2019-12-30]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/fotbal/prvni-liga/daniel-kolar-plzen-smrt-manzelky-
rozhovor.A191204_123340_fotbal_par 
126 Vrbata in TRŽIL, Dan. Radim Vrbata o 17 sezónách v NHL a projektu Bez Frází [online]. 2018 [cit. 2019-12-30]. 
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Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11030967025-newsroom-ct24/219411058170033/titulky 
129 Suchan in ŠENK, Michal. Bezfrází.cz: Silný příběh funguje. Sportovci v projektu zaštítěném hokejistou Vrbatou 
vystupují jako běžní lidé [online]. 2017 [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-65643020-osobni-
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výrazně ovlivnily i blízké okolí sportovců a další lidi,“130 řekl Suchan. Kromě toho druhá 

kniha nabízí také zpověď hokejisty Martina Erata, která vyšla exkluzivně pouze v knížce. 

„Jeho příběh krásně popisuje cestu namistrovaného kluka, který si myslel, že když dává 

góly, bude nejlepší, k týmovému hráči s touhou po úspěchu,“131 popsal Suchan. 

 

Web s příběhy a knížky jsou však podle něj jen začátek. Projekt Bez frází již zahájil také 

dokumentární tvorbu – v roce 2018 vyšla ve spolupráci s Mall TV osmidílná série videí, 

díky níž měli fanoušci možnost proniknout do zákulisí hokejového týmu HC Sparta Praha. 

Následoval pětidílný dokument pro ČT Sport s názvem Cesta na Velkou Pardubickou. 

V dubnu 2020 vydala platforma Bez frází další videodokument, tentokrát mapující 

zákulisí hokejového klubu HC Verva Litvínov a jeho cestu na historickou událost, jíž bylo 

extraligové utkání proti týmu HC Sparta Praha pod otevřeným nebem v Drážďanech 

v lednu 2020. 

 

Na webu Bezfrazi.cz najdeme také složku 24 hodin, v níž se mohou čtenáři dozvědět, jak 

vypadá všední či výjimečný den konkrétního sportovce nebo například sportovního 

komentátora jeho vlastním objektivem. Podobný pohled do života sportovců či 

sportovních týmů nabízí projekt rovněž na svém instagramovém účtu, který na 24 hodin 

propůjčí určitému sportovci, jenž přiblíží svůj den pomocí tzv. instastories. Projekt Bez 

frází také pořádá autogramiády s osobnostmi, které se podělily o své příběhy. Na konci 

roku 2019 započala tradice besedy s názvem Na pivo Bez frází. Na akci konané 

v prostorách Plzeňského Prazdroje se kromě zástupců platformy sešli také fotbalista 

Daniel Kolář, hokejista Ondřej Kratěna a házenkář Karel Nocar, kteří s diváky i mezi sebou 

diskutovali o svých příbězích na Bez frází. 

 

V roce 2020 nastal velký posun projektu. Kromě spuštění zmiňovaného unikátního 

dokumentu o hokejovém Litvínově byla v březnu v době koronaviru spuštěna na 

Instagramu Bez frází novinka s názvem Hodina Bez frází. Streamované živé rozhovory se 

sportovními osobnostmi vede bývalý házenkář Karel Nocar, jemuž mohou diváci vysílání 

 
130 Suchan in ŠIMEK, Jan. Kniha Bez frází vychází. Přináší exkluzivní zpověď Erata a dalších dvacet příběhů [online]. 
2019 [cit. 2019-12-30]. Dostupné z: https://www.hokej.cz/kniha-bez-frazi-vychazi-prinasi-exkluzivni-zpoved-erata-
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131 Suchan in ŠIMEK, Jan. Kniha Bez frází vychází. Přináší exkluzivní zpověď Erata a dalších dvacet příběhů [online]. 
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zasílat dotazy na zpovídané sportovce. V dubnu téhož roku vznikl podcast s názvem 

Forum Bez frází, jehož moderování se ujala Lucie Šilhánová, bývalá plavkyně 

a moderátorka Ranní show na rádiu Evropa 2. Dále na webu vznikla nová rubrika Replay, 

v níž sportovci krátce popisují velké momenty kariéry svýma očima. 

 

Autor myšlenky projektu František Suchan by kvůli stabilitě projektu v budoucnu rád 

našel generálního partnera: „Kdyby tedy k drobným partnerům a občasným spolupracím 

s velkými společnostmi, jichž si všech samozřejmě vážíme, přibyl dlouhodobější silný 

sponzor, bylo by to osvobozující. To by nám totiž umožnilo se maximálně soustředit na 

samotné rozvíjení našeho poselství než na tříštění sil sháněním peněz,“132 přemýšlí. 

Suchan má ale i nemateriální sny a vysněného sportovce, jehož příběh by si přál jednou 

odvyprávět. „Ivana Lendla. Pokud by se nám jednou podařilo zpracovat jeho příběh, nebo 

dokonce životopis, byl by to pro nás vrchol.“133 Do budoucna má tedy jeho projekt velké 

plány. „Rádi bychom taky časem pod hlavičkou Bez frází začali vydávat životopisy 

a plánujeme i další velké věci. Výzev máme dost,“133 dodal František Suchan. 

 

Webová stránka Bez frází se hned v roce 2017 umístila ve čtenářské anketě Křišťálová 

Lupa – Cena českého internetu. V kategorii obsahová inspirace obsadil projekt dělené 

čtvrté místo spolu se Šťastným pondělím Jindřicha Šídla. O rok později se znovu 

probojoval mezi nejlepší a ve stejné kategorii obsadil třetí místo. V roce 2018 se objevil 

rovněž v kategorii zájmové weby, kde tento projekt skončil na páté příčce134. 

  

 
132 Suchan in KŘÍŽEK, Václav. BEZ FRÁZÍ: Co stojí za cestou na vrchol? [online]. 2019 [cit. 2019-12-30]. 
Dostupné z: https://www.fotoskoda.cz/2720-bez-frazi-co-stoji-za-cestou-na-vrchol 
133 Suchan in TŮMA, Ondřej. Jde to i bez frází [online]. 2018 [cit. 2019-12-30]. 
Dostupné z: https://www.penize.cz/spotrebitel/334779-jde-to-i-bez-frazi 
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4.3 Hrdinský příběh – The Players' Tribune 

Analýza příběhu: „Dovolte mi vám říci, proč miluji tuto hru“135 

– Patrice Evra 

 

Patrice Evra je bývalý vynikající fotbalista černé pleti, který se proslavil především 

účinkováním v klubu Manchester United. Jeho cesta ke slávě byla ovšem plná rozličných 

překážek, se kterými se musel vypořádat. Už úvod příběhu akcentuje velice skromné 

podmínky, ze kterých Evra vzešel. Jedná se o typický příběh mytologického hrdiny. Pro 

tento příběh byla zvolena tradiční lineární časová chronologie, která zachycuje sled 

proběhlých událostí, čímž nejlépe zachycuje vývoj situace. Text není rozdělen na 

jednotlivé segmenty, čtenář díky tomu může prožít jeho cestu plynule od těžkých začátků až 

ke slavnému konci. 

 

Příběh začíná těmito slovy: „Neměl jsem nic. My jsme neměli nic. Ale žil jsem, jako bych 

měl všechno.“135 Vzápětí Evra prozrazuje své tajemství úspěchu, bez něhož by si během 

své kariéry nezahrál za národní tým Francie, Juventus Turín a Manchester United: 

„Kdokoli může být šťastný – kdokoli může milovat tuhle hru.“135 Pokud by fotbal skutečně 

nemiloval, pravděpodobně by ještě teď seděl před obchodem v Paříži a prosil o peníze, 

aby si mohl koupit sendvič. Evra vyrůstal v Les Ulis, kousek od Paříže, kde žil spolu se 

svými rodiči a čtyřiadvaceti bratry a sestrami. Jeho otec pracoval jako diplomat 

a poskytoval tak rodině slušné příjmy. Díky tomu se jeho rodina mohla přestěhovat 

nejprve ze Senegalu do Bruselu a poté do Les Ulis. Když však bylo Patricovi deset let, jeho 

otec se s matkou rozvedl. Vzal si pohovku, televizi, a dokonce i židle. Evra svého otce 

přesto miluje, avšak přiznává, že situace, ve které rodinu zanechal, byla těžká. Patrice 

musel sdílet matraci se dvěma dalšími bratry a jeden z nich musel vždy ležet na opačnou 

stranu, aby měli všichni dostatek místa. Když bylo hotové jídlo, všechny děti musely hned 

běžet, aby si uchránily svůj podíl. Postupem času zůstal doma jen on se svou matkou 

a jednou mladší sestrou. „Nesnáším označení gangster. Když vyrostete v oblasti, kde je 

běžné, že po sobě gangy střílejí a někdy dojde k vraždě, je jedno, kdo jste, prostě musíte 

dělat cokoliv, abyste přežili. Takže jsem se hodně pral, kradl jsem jídlo, oblečení, videohry. 

 
135 EVRA, Patrice. Let Me Tell You Why I Love This Game [online]. 2019 [cit. 2020-02-04]. 
Dostupné z: https://www.theplayerstribune.com/en-us/articles/patrice-evra-let-me-tell-you-why-i-love-this-game-
manchester-united 
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Seděl u obchodu a prosil o peníze,“136 přiznává Evra. Přesto byl šťastný. A to díky své 

matce, která musela usilovně dřít, aby se o děti postarala. Uvědomil si, že nemá právo si 

stěžovat. 

 

Evrovo neobyčejně těžké dětství se však nepromítnulo do jeho způsobu života, nespokojil se 

s životem na ulici a nezůstal „gangsterem“. Ukazuje to na jeho morální přerod 

a intelektuální úroveň, což jsou důležité znaky spojované s hrdinským mýtem. Evra se toužil 

stát profesionálním fotbalistou a bylo mu jedno, kolik překážek bude muset překonat. Brzy 

tak hrdina začíná cestu za svým úkolem, což je schéma typické pro mytologického hrdiny. 

Na jeho cestě mu pomáhá neznámá osoba, kterou dokonce sám Evra nazývá „anděl“. 

 

Když jako malý řekl ve škole, že jednou bude profesionálním fotbalistou, celá třída se mu 

smála. Dlouho vše nasvědčovalo tomu, že se spolužáci smáli oprávněně. Do té doby, než 

se ho po jednom turnaji v jeho sedmnácti letech neznámý muž zeptal, zda to nechce jít 

zkusit do Turína. Mladý Patrice se nakonec odhodlal, rozhodl se muži věřit a jel s ním na 

zkoušku do Turína. Tamní klub mu sice smlouvu nenabídl, ale shodou okolností se 

v Turíně objevil ředitel klubu ze Sicílie ze třetí italské divize, který měl o Evru zájem. Když 

se Patrice poprvé vydal z Francie za svými novými spoluhráči, neměl žádnou zkušenost 

se samostatným cestováním do zahraničí a neuměl italsky. Opustil dům pouze s papírem, 

kde měl napsané telefonní číslo domů. Nejprve jel vlakem do Milána, kde měl přestoupit 

na další spoj. Ten však nestihl. Naštěstí se objevil cizinec (v příběhu jej označuje jako 

anděla), který zavolal jeho matce a ujistil ji, že jejího syna nechá přespat u sebe, dá mu 

najíst a druhý den ho vezme na správný vlak. Tak se také stalo, ale když Evra konečně 

dorazil do konečné stanice, nikdo na něj nečekal. Nemohl se s nikým spojit a nebyl tam 

nikdo, kdo by mu pomohl. Až po šesti hodinách čekání pro něj konečně dojel ředitel klubu 

ze Sicílie a vzal ho za týmem do hotelu. 

 

V následující části nastává krátká odbočka z „cesty“ k připomenutí Evrova původu 

a chudých poměrů, z nichž pochází. Fotbalista musel překonat mnoho zkoušek, ve kterých 

uspěl, a zaznamenal dílčí vítězství, když se postupně probojoval až do nejvyšší soutěže ve 

Francii. Vděčností své matce ukazuje svůj charakter a ideálnost – hrdinské znaky. 

 
136 EVRA, Patrice. Let Me Tell You Why I Love This Game [online]. 2019 [cit. 2020-02-04]. 
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Patrice byl zprvu ohromen tím, že mu někdo servíruje jídlo a k tomu dostane tři sady 

příborů. Hned první den na Sicílii se mu vryl do paměti, když si s ním dítě a jeho otec chtěli 

udělat fotku. Záhy však zjistil, že důvodem není, že ho znají jako fotbalistu, ale jelikož 

nikdy předtím neviděli černocha. Stejně tak z něj byli překvapení i jeho spoluhráči, Evra 

byl v mužstvu jediný hráč černé pleti. Chování lidí na Sicílii si ale nemohl vynachválit, cítil 

se být jedním z nich. Za to na hřištích soupeřů musel čelit rasistickým útokům. „Lidé 

vydávali opičí zvuky, žvýkali banány. Bylo to opravdu těžké. Ale já jsem z Les Ulis, jsem 

odolný,“137 vypráví. Již po roce začal hrát druhou nejvyšší soutěž v Itálii a další sezonu 

přestoupil do Nice ve druhé francouzské lize. Ve druhé sezoně se Nice podařilo postoupit 

do nejvyšší soutěže a Evra se objevil v nejlepším týmu sezony. Na základě tohoto úspěchu 

si jej vybralo Monako, jeden z největších klubů ve Francii. Evra vydělával poprvé v životě 

opravdu velké peníze a koupil matce dům. 

 

Evra se však nespokojil se svým dosavadním úspěchem, chtěl se ve fotbale dostat co nejdále 

a odhalit celý svůj potenciál. Výzvy, kterým musel čelit, tak zdaleka neskončily. Objevují se 

zde další hrdinské znaky: statečnost, vytrvalost, schopnost riskovat, obětavost 

a neohroženost. V následující části mluví také o momentu, který znamenal zlom pro jeho 

kariéru. Z nadprůměrného fotbalisty se stal stabilním hráčem a později i legendou 

Manchesteru United, čímž si po všech překonaných výzvách konečně připsal definitivní 

vítězství. 

 

V roce 2004 hrál zápas za francouzskou reprezentaci do 21 let, při němž mu soupeř šlápl 

na nohu takovým způsobem, že Evra nemohl ani chodit. Tým ho potřeboval, doktoři 

zkoušeli všechno možné, ale nic nezabíralo. Pomohl až nápad jednoho člena klubového 

vedení, že si má dát do boty kus kuřete. Nakonec hrál s kuřetem v kopačce čtyři měsíce. 

Jeho návštěvy řeznictví se staly rutinní záležitostí: „Dobré ráno, Patrici. Jako obvykle?“137 

vzpomíná Evra. Kuře v kopačce mu umožnilo hrát na takové úrovni, že v lednu 2006 

podepsal smlouvu se slavným Manchesterem United. Začátek v novém angažmá ale nebyl 

z nejlepších – Evra měl před svým prvním duelem žaludeční problémy, při zápase navíc 

dostal v hlavičkovém souboji loktem do hlavy a trenér ho po prvním poločase nechal 

pouze na lavičce. O několik měsíců později v roce 2006 byl navíc opomenut v nominaci 

 
137 EVRA, Patrice. Let Me Tell You Why I Love This Game [online]. 2019 [cit. 2020-02-04]. 
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Francie na světový šampionát, kde se Francie probojovala až do finále. Evra si však vzal 

ze situace ponaučení a začal na sobě ještě více pracovat. „Věděl jsem, že jsem tam měl být! 

Mluvím vážně, chtěl jsem všechno rozsekat! Začal jsem trénovat fakt bláznivě. Větší váhy, 

více opakování. Více bolesti. Nevzal jsem si ani žádné volno,“138 říká. Díky tomu se před 

další sezonou dostal na lepší úroveň. Byl silnější a rychlejší než kdy jindy. Zpětně je rád za 

první zápas v dresu United, při němž si uvědomil, že je stále „nikdo“, následkem čehož na 

sobě začal ještě více pracovat. 

 

Závěrečné odstavce patří líčení toho, jaké bylo pro Evru hrát za Manchester United. 

Pohodovou atmosféru mimo hrací dny dává do kontrastu se zápasovým dnem. Sám Evra 

přitom tuto situaci mytologizuje, když přirovnává fotbalové utkání ke skutečné bitvě 

o přežití. Evra také opět prokazuje své charakterové vlastnosti svou charitativní prací. Jeho 

příběh a činy mohou sloužit jako model hodný následování. 

 

„Bylo to, jako by někdo přepnul vypínač. Hudba se zastavila. Všichni přestali mluvit. Stali 

se z nás válečníci, připraveni zemřít jeden za druhého. Ta transformace byla úžasná,“138 

popisuje Evra nastavení mužstva Manchesteru v den zápasu. Říká, že právě díky tomu tak 

miloval, když mohl bojovat za tento klub. V roce 2014 učinil své nejtěžší rozhodnutí, když 

Manchester opustil a přesunul se do italského Juventusu Turín. Evra vypráví, že 

v Juventusu museli hráči snášet extrémní tréninkové dávky. „Pamatuju si jeden trénink, 

kdy se Claudio Marchisio pozvracel a musel si dát pauzu. Když trénink skončil a všichni 

šli ze hřiště, trenér mu řekl: ‚Ne, ne, ne, ty ještě zůstaň a dokonči to,‘“138 vzpomíná. Příběh 

je zakončen povídáním o tom, jak se Evra snaží pomáhat dětem v Senegalu. Také natáčí 

videa, kde se s fanoušky dělí o svou lásku k fotbalu. Zároveň bojuje proti rasismu, k čemuž 

využívá pandu, jakožto černobílé zvíře. „Doufám, že panda přiměje lidi, aby si uvědomili, 

že jsme všichni stejní,“138 přeje si. Panda mu také připomíná řeč, kterou k mužstvu 

Manchesteru měl tehdejší trenér Alex Ferguson těsně před finále Ligy mistrů 2008. Ten 

řekl hráčům, aby se na sebe podívali, a uvědomili si, co všechno dokázali udělat proto, aby 

se dostali do pozice, v jaké jsou nyní. Snažil se tak mužstvu říci, že všichni jsou z různých 

koutů světa, různé kultury a náboženství, ale nyní bojují všichni pro společný cíl. Poté 

 
138 EVRA, Patrice. Let Me Tell You Why I Love This Game [online]. 2019 [cit. 2020-02-04]. 
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fotbalisté Manchesteru skutečně Ligu mistrů vyhráli. „To je Manchester United. To je 

důvod, proč miluju tuhle hru,“139 vyznává se Patrice Evra. 
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4.4 Hrdinský příběh – Bez frází 

Analýza příběhu: „Naser se!“140 

– Ondřej Palát 

 

Hokejista Ondřej Palát je v obecném povědomí považován za úspěšného mladého sportovce. 

Jeho zpověď na webu Bez frází je typickým hrdinským příběhem, jak je popsán 

v mediální teorii. Podobně jako Pohádka o Raškovi od Oty Pavly (1974) je Palátův 

příběh zasazen do schematického rámce typicky českého příběhu o prostém chlapci, 

který se vydal do světa a prací a umem získal slávu a uznání. Příběh je vyprávěn 

retrospektivně – na začátek je zařazena krátká pasáž, která by při tradiční lineární 

chronologické skladbě patřila až na konec příběhu. Text začíná krátkým výňatkem 

z americké hymny, kterou slýchává hokejista Ondřej Palát před každým utkáním NHL. Úvod 

příběhu dává situaci, symbolizující, kam až to Palát v hokeji dotáhl, do kontrastu s tím, z jak 

skromných podmínek vzešel. 

 

Palát tvrdí, že mu při slovech americké hymny vždy projede mráz po zádech. Přestože 

hraje v nejlepší hokejové lize světa už sedm sezon, pořád to nebere jako samozřejmost. 

Pokaždé ho napadne: „Ty brďo, kouká tady na nás dvacet tisíc lidí. Na všechny ty hvězdy 

kolem. I na tebe. Na kluka z Frýdku-Místku, co ještě pár let zpátky brečel v Praze mamce 

na letišti na rameni, že do žádné Ameriky jet hrát hokej nechce.“140 Vzpomíná na dětství 

a rodiče, kteří kvůli jeho snům šetřili každou korunu a obětovali veškerý volný čas. Také 

myslí na těžké začátky v juniorském mužstvu, kdy po tréninku zvracel do koše a říkal si, 

že nemá žádnou šanci. Vzpomíná na nepříjemný pocit nechtěného kluka, s nímž se na 

prvním tréninkovém kempu NHL nikdo nebavil. „A taky na to, jak jsem jednoho dne 

během zápasu sám sebe nahlas okřikl: ‚Už se konečně naser a ukaž všem, že jsi 

nejlepší!'“140 V tu chvíli se jeho hokejový život obrátil vzhůru nohama. 

 

Od druhé části příběhu začíná cesta Ondřeje Paláta z dětství ve Frýdku-Místku až do nejlepší 

ligy světa. S důrazem na jeho charakterový aspekt, že i přes svou známost zůstává stále 
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pokorný. Tato pasáž začíná povídáním o skromných podmínkách, ve kterých jako chlapec 

vyrůstal, což se v příběhu opakovaně podtrhuje. 

 

Palát mluví nejprve o svém dětství, během něhož si jeho rodina nemohla finančně 

vyskakovat. Až do svých patnácti let hrál Ondřej pouze s dřevěnými hokejkami, první 

hokejky z grafitu viděl až v dorostu po přestupu do Vítkovic. Po přesunu z Frýdku-Místku 

do Vítkovic se však cítil se svou starou výstrojí trapně. Nikdy v dětství neměl nic nového. 

Svou roli sehrála i smůla – když jeho rodiče našetřili na první kompozitovou hokejku, ve 

druhém zápase mu ji soupeř zlámal. Vysněné nové brusle, na které mu otec šetřil dlouhé 

měsíce, mu spolu s celou výstrojí někdo ukradl z auta. „Dodnes nechápu, jak se ten člověk 

dovnitř dostal. Každopádně nám tím zadělal na obrovský průšvih. Pro celou rodinu, 

a hlavně pro mě, to byl totální masakr,“141 přiznává. Za záchranu hokejové kariéry vděčí 

tehdejšímu kustodovi z Frýdku-Místku, který Palátovi daroval kompletní (ale údajně 

příšernou) výstroj. Dále hokejista vypráví o tom, že mu rodiče nikdy neříkali, že bude hrát 

v NHL nebo extralize. Ve světle všech okolností se na to jednoduše myslet ani nedalo. Palát 

hrál hokej zkrátka proto, že ho miloval. Když ve Frýdku rozpouštěli na konci sezony led, 

měl prý slzy na krajíčku. Na rodinné chalupě za městem pálil puky na branku od rána do 

večera. Ve svém pokoji i v provizorní posilovně měl nalepené plakáty slavných hokejistů 

a toužil být jako oni. V kariéře mu hodně pomohlo, že začínal v menším klubu, kde hrál 

s o dva roky staršími a silnějšími kluky. Aby jim stačil, musel se naučit být na ledě 

chytřejší. Když se v dorostenecké kategorii přesunul do Vítkovic, stále nebyl hokej pro 

Palátovu rodinu levnou záležitostí. Jeho rodiče stálo každodenní dojíždění spoustu peněz 

za benzín a také mnoho času. Palát zdůrazňuje, že je svým rodičům vděčný za to, co pro 

něj a jeho sestru dělali. „Odmala jsme doma byli vychováváni i díky skromnějším 

podmínkám tak, že musíme být pokorní a zůstat nohama na zemi. Nikdy si nebudu hrát 

na hvězdu. Je to mé základní životní krédo,“141 uvádí. Také přiznává, že je spíše introvert 

a není mu příjemná pozornost kamer. Netouží být známý a obdivovaný. Říká také, že své 

peníze nerozhazuje. Jeho oblíbená večeře jsou stále rohlíky s paštikou, i když přiznává, že 

si vydělané peníze umí i užít. Že by se někdy mohl hokejem živit ho napadlo až kolem 

patnácti let. Prioritou v jeho rodině byla škola. Palát jako malý obdivoval vítkovické 

hokejisty a toužil po tom, aby ho hokej živil. Nelákaly ho velké peníze, ale hra samotná. 

Jeho cílem byla česká extraliga, myšlenky na NHL se zdály jako úplný nesmysl. 
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Ve třetí části příběhu editor rozbíjí časovou návaznost událostí reakcí na Palátova slova 

o tom, že neměl myšlenky na NHL. Zařazuje krátkou asociativní odbočkou rovnou k Palátově 

prvnímu utkání v NHL, které se dá považovat za vrchol jeho cesty. Stejně jako v úvodní části 

zde editor opět akcentuje Palátův prostý původ, který staví do ostrého kontrastu s tím, jaký 

úspěch díky své píli dobyl. 

 

Ondřej Palát byl zrovna s farmářským mužstvem Norfolku na výjezdu, když mu náhle 

navečer do hotelu zavolali z Tampy Bay, že bude druhý den hrát NHL. Před velkou 

premiérou byl velmi nervózní, nejvíce z toho, že s sebou neměl oblek, ve kterém hráči NHL 

na zápasy běžně chodí. Přestože neměl moc peněz, alespoň si narychlo koupil sako ve 

výprodeji, aby se mu spoluhráči v šatně nevysmáli. Krátce před vstupem na led ho ještě 

spoluhráči nachytali. „Tehdejší kapitán Vincent Lecavalier, legenda klubu, mě na 

rozbruslení před zápasem samozřejmě vypekl. Tak jak je zvykem, poslal mě na kolečko, 

kterým si prochází v NHL úplně každý nováček. V tunelu mi řekl, že musím jít na led první 

a vést své spoluhráče. Zatímco celý tým za mnou zůstal stát, já jezdil po ledě arény 

v Pittsburghu sám a tamní fanoušci zírali, co je to za blázna,“142 říká. Ve svém prvním 

zápase si Palát připsal i bod za asistenci na gól a puk má doma schovaný dodnes. „Ten gól 

byl hnusný. Ale mně, klukovi z Frýdku-Místku, to bylo úplně fuk.“142 

 

Čtvrté dějství navazuje na druhou část. Vyprávění se vrací zpět do doby, kdy jako mladík 

působil ve Vítkovicích. Popisuje další část Palátovy cesty, kterou nezastavily ani překážky 

v podobě prvotního hokejového neúspěchu v Kanadě, zdrátované čelisti a nedostatku 

sebedůvěry. 

 

Začíná vzpomínáním na vítkovický dorost a juniorskou kategorii, kde se sešel skvělý 

mančaft, jenž dokonce vyhrál celou juniorskou extraligu. V té době také poznal svoji 

budoucí manželku Báru. Po půl roce známosti nastala doba, kdy Paláta draftoval tým 

z québecké juniorské ligy, a přišel čas se v kariéře posunout. Po velmi emotivním loučení 

se tedy bez jakékoli znalosti angličtiny vydal do Kanady. Bydlel u hostitelské rodiny, ve 

které byly dvě malé děti, díky nimž se rychle naučil rozumět cizímu jazyku. Po hokejové 

stránce to ovšem tak dobré nebylo, Palátovi spoluhráči byli vyspělejší a trénovanější. 

Když se na něj přijeli na pár dní podívat z Česka rodiče, dostal pukem do pusy a měl 
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zdrátovanou čelist. Před druhou sezonou Palát dřel, aby byl co nejlépe připraven. Sám si 

ale uvědomoval, že ho brzdí vlastní psychika. Prvních pět utkání nové sezony se mu 

nevedlo, ale pak nastal zlom. „Seděl jsem tenkrát o přestávce v šatně, oči sklopené k zemi, 

když jsem najednou před celou kabinou zničehonic sám na sebe česky nahlas zařval: ‚Už 

se kurva konečně naser a buď tady nejlepší!' Spoluhráči na mě koukali jako na vola,“143 

přiznává Palát. Ve zbytku utkání nasázel dva góly. Od té doby se mu začalo dařit, dostal se 

postupně do první lajny, kde sbíral velké množství bodů, a nastartoval svou kariéru 

směrem k NHL. Dodnes si i v NHL takto dodává sebedůvěru před každým zápasem. 

 

Další předěl v příběhu časově chronologicky navazuje na předchozí část. Palát v něm ale 

začíná momentem, kdy se jeho cesta do NHL – i přes překonání překážek a nabytou 

sebedůvěru – znovu začala komplikovat. Ale přestože čelí dalším výzvám, nakonec 

zaznamenává rozhodující vítězství. 

 

Již zmiňovaný první rok v Kanadě se Palátovi nevydařil podle očekávání, a tak se na draftu 

do NHL neobjevil. V druhém roce začal výborně, ale nevyšel mu důležitý turnaj, kterým je 

mistrovství světa kategorie do 20 let. Po stránce statistik se mu nedařilo a věděl, že kvůli 

tomu je jeho šance na draft opět minimální. Draft sledovat online a po šestém kolem ze 

sedmi vzdal svou naději. Avšak nakonec si jej přece jen vybral klub Tampa Bay Lightning, 

který na něj ukázal svou poslední volbou. Palát byl za draft rád, nicméně věděl, že takto 

pozdní výběr mu nic nezaručuje. Na kempu si mezi ostatními talentovanými mladíky 

organizace Tampy připadal jako odpad a byl domluvený, že se po kempu vrátí zpět do 

Kanady do svého juniorského týmu. Vedení Tampy Bay ale zaujal – hráči byli postupně 

vyřazováni a Palát stále zůstával na soupisce a živil naději na zisk místa ve farmářském 

týmu, čímž by byl jen krůček od NHL. Vycítil příležitost konečně si vybojovat lepší 

americký plat, a díky tomu začít plnohodnotně žít se svou přítelkyní. Do té doby si totiž 

nemohli dovolit kupovat letenky, aby se vídali. „Moc dobře jsem věděl, že se rvu o jedno 

místo, na které si dělají zálusk další tři hráči. Kousnul jsem se, že to musím za každou cenu 

urvat.“143 S variantou, že by se hráč ze sedmého kola draftu probojoval rovnou do 

farmářského týmu, nikdo nepočítal. Palát to dokázal. Na farmě v Norfolku nicméně neměl 

zprvu ani předjednanou smlouvu a neměl kde bydlet. V tom mu pomohla česko-slovenská 

skupinka spoluhráčů. „Žil jsem u kluků na dluh. Dva měsíce za mě platili úplně všechno, 
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protože já neměl ani vindru,“144 vzpomíná. Začátek na farmě pro něj nebyl jednoduchý ani 

po hokejové stránce – spolu se Slovákem Pánikem se první dva měsíce nedostali do 

sestavy a museli utkání sledovat pouze z tribuny. Místo zápasů si tak přidávali v posilovně 

a tvrdá práce se vyplatila – oba se postupně dostali do první formace. Celému týmu se 

začalo dařit – Norfolk vyhrál 28 zápasů v řadě, a nakonec i celou soutěž. Palát úspěch 

přikládá skvělé partě, kterou na farmě měli. 

 

Poslední segment je věnován lidem, kteří měli velký vliv na kariéru Ondřeje Paláta. 

Zdůrazňuje tak přínos svých „spolubojovníků“ v cestě za dobytím NHL. Zároveň příběh 

obsahuje přesah pro čtenáře, kteří si díky němu uvědomí, jak důležitá je pracovitost, 

sebedůvěra a zároveň pokora, pokud chce člověk něčeho dosáhnout. Jeho dlouhodobě 

udržovaný vztah na dálku s budoucí manželkou také naznačuje jeho ideálnost 

a bezúhonnost i v osobním životě, což patří k předpokladům pro sportovního hrdinu. 

 

Ondřej Palát mluví o legendě Tampy Bay Martinu St. Louisovi, který mu v jeho kariéře 

hodně pomohl. Po zranění největší hvězdy týmu Stevena Stamkose si vyžádal do útočné 

formace právě Paláta. Po boku zkušeného hokejisty St. Louise se český útočník neustále 

učil a výrazně se zlepšil. Přiznává však, že hrát se St. Louisem také nebylo jednoduché, 

poněvadž lpěl na detailech a chtěl ostatní kolem sebe neustále zlepšovat. Dále Palát mluví 

o štěstí, které hrálo roli v tom, že se stal stabilním hráčem NHL. Kromě St. Louise oceňuje 

také přínos trenéra Jona Coopera, který jej trénoval už na farmě, a vždycky uměl ocenit 

jeho hru. Kromě své rodiny pak vyzdvihuje pomoc dřívější přítelkyně a současné 

manželky Báry, s níž držel dlouhou dobu vztah na dálku. „Také ona je hlavní důvod, proč 

jsem nikdy nezačal lítat v oblacích a zůstal skromný,“144 říká. I díky tomu poslouchá kluk 

z Frýdku-Místku třikrát týdně americkou hymny před plnými tribunami v nejlepší 

hokejové lize světa. 
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4.5 Sportovec ovlivněný okolnostmi, které překonal 

– The Players' Tribune 

Analýza příběhu: „Možná mám rakovinu, ale rakovina nemá mě“145 

– Carlos Carrasco 

 

Již název odhaluje hlavní téma příběhu baseballisty Carlose Carrasca. Jedná se o druhou 

zpověď tohoto sportovce na webu ThePlayersTribune.com, v tomto textu se zabývá pouze 

jedním obdobím ze své kariéry. Obdobím, kdy mu lékař sdělil nepříjemnou diagnózu. Pro 

Carrasca tím začíná těžká bitva, k níž se postavil čelem – rozhodl se bojovat a nemoc 

porazit. Vyprávění je rozděleno na jednotlivé segmenty a řazení událostí je 

chronologické. Zachycuje tak postupně sled událostí v průběhu onemocnění. Už 

v úvodu příběhu popisuje mimořádně silný moment, který čtenáře vtáhne do děje. 

 

„Deset sekund. Tak dlouho to trvalo. Skoro přesně. Tak dlouho jsem seděl tam v nemocnici 

a přemýšlel, že zemřu,“145 píše baseballový nadhazovač týmu Cleveland Indians. Honilo se 

mu hlavou, že už tu nikdy nebude pro své děti ani pro svou manželku. Jen o moment dříve 

jeho žena přerušila doktora clevelandské kliniky, jenž mu právě oznamoval, že má 

leukémii. Jeho žena totiž na Carlosovi viděla, že mu vůbec nedochází, co mu doktor právě 

sděluje. Carrasco nikdy předtím o leukémii neslyšel, a tak musela sama svému manželovi 

říct, že má rakovinu. Pak nastalo oněch nejhorších deset sekund, které je jen možné si 

představit. „Ale potom, jako mrknutím oka, se všechno změnilo. K lepšímu. Moje žena, 

musíte pochopit… ona je ta nejpozitivnější osoba na planetě,“145 vysvětluje Carrasco, jenž 

od své ženy nikdy necítil žádný smutek ohledně nemoci. Neustále mu opakovala, že vše 

bude v pořádku. Že je odolný a dokáže nemoc porazit. Díky přístupu manželky Karelis 

ztratil Carlos obavy a myšlenky na to, co se může stát. Oba se rozhodli zůstat pozitivní 

a nemít obavy. 

 

Carrasco se na své onemocnění rozhodl zareagovat opačným způsobem než někteří jiní lidé, 

kteří trpí rakovinou. Za vydatné podpory své ženy se rozhodl čelit problému pozitivním 
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přístupem. Snažil se nepřipouštět si vážnost situace. Pokračoval dále v normálním životním 

režimu, čímž prokázal svou statečnost. 

 

Ve druhé části Carrasco říká, že po příjezdu domů si o leukémii nic nezjišťoval, zvolil jiný 

přístup. Soustředil vše na to, aby nemoc porazil. Věřil, že má sice rakovinu, ale rakovina 

nemá jeho. Přestože si pokaždé po probuzení na své onemocnění vzpomněl, uklidnila ho 

slova manželky, že vše zvládne. Kromě probuzení a času, kdy si musel vzít předepsané 

léky, to však byl pořád ten stejný Carlos jako obvykle. „Nemyslel jsem na to, že umřu, nebo 

že jsem nemocný. Prostě jsem žil svůj život a zůstával pozitivní,“146 říká. Vše ale nebylo 

tak jednoduché – Carrasco má totiž pět dětí v rozmezí dvou až šestnácti let. S manželkou 

se nakonec rozhodli, že o tatínkově nemoci řeknou jen dvěma nejstarším dětem. Poté však 

baseballová liga MLB pozvala Carrasca na Stand Up To Cancer ceremony během All-Star 

Game. Každý divák na stadionu dostal kartu, kam měl napsat jméno milované osoby. 

Události se účastnila i Carrascova osmiletá dcera Camila, která měla na kartě napsáno 

I Stand Up For MY DAD – o nemoci svého otce však v tu chvíli ještě nevěděla. Také netušila, 

že její tatínek vyjde před zápasem na hřiště, kde ho budou zabírat kamery, a všichni jeho 

spoluhráči budou mít na kartě napsáno „Cookie“, což je přezdívka jejího tatínka. Tehdy 

malé Camile došlo, oč běží. Když se Carrasco vrátil na sedačku vedle své dcery, zastavil její 

slzy slibem, že vše bude v pořádku. 

 

Ve třetí části drama pokračuje. Carrasco mluví o tom, jaké pro něj bylo předstoupit před 

spoluhráče a sdělit jim svou diagnózu. Jeho okolí mu velice pomohlo, věděl, že na souboj 

s nemocí není sám. Popisuje však také pocit bezmoci, kdy si uvědomil, jak nemoc ovlivnila 

jeho sportovní výkonnost. 

 

Spoluhráčům řekl o svém onemocnění pár dní před All-Star Game na týmovém meetingu. 

„Když jsem jim tu zprávu oznámil, celá místnost ztichla. Naše klubovna byla v tu chvíli 

nejtišší, jakou jsem ji zažil.“146 Spoluhráči nevěděli, jak na překvapivé sdělení reagovat. 

Záhy však Carrascovi všichni vyjádřili podporu a ujistilo ho, že jsou tu pro něj. Carlos říká, 

že celou dobu cítil obrovskou podporu týmu. Vřelé podpory se mu dostalo i mimo 

baseball, dostal tisíce vzkazů s přáním rychlého uzdravení, 2500 textových zpráv za první 
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dva dny a více než 300 hovorů. „Neustále jsem se cítil obklopen láskou a podporou. 

Pomáhalo mi to vydržet pozitivní, jako by bylo jen otázkou času, než budu úplně 

zdravý,“146 pochvaluje si Carrasco. Zároveň však přiznává, že měl i špatné dny, kdy 

pociťoval strach, pochybnosti a frustraci. Jako nejtěžší okamžik, na který nikdy 

nezapomene, popisuje moment, který se odehrál měsíc po stanovení diagnózy. Carrasco 

se rozhodl jít vyzkoušet svůj nadhoz, aby zjistil, jak je na tom jeho paže. Hned od začátku 

ale cítil, že je něco špatně, a nezvládl házet na více než dvacet nebo třicet procent toho, na 

co je zvyklý. Když k němu přistoupil trenér a ptal se, co se děje, Carrasco se 

nekontrolovatelně rozbrečel. „Říkal jsem si: Proč se to stalo mě? To není fér. Proč já? Proč? 

Proč? Proč? Proč se mi to stalo?“147 popisuje baseballista. Poté se rozhodl, že potřebuje 

vyzkoušet jiný typ léků, než který mu doktor předepsal. Nové prášky zabraly, ale nic mu 

nepomohlo cítit se lépe než být v blízkosti lidí, které má rád nejvíce. 

 

V posledním segmentu se příběh posouvá rovnou k prvnímu zápasu Carlose Carrasca po 

úspěšném překonání nemoci, které sám označuje za „bitvu“. Situaci tak editor staví do 

kontrastu s nejtěžším momentem pro tohoto baseballistu, který popisuje na konci 

předchozího dějství. Carrasco se po překonání těžkých okolností stává hrdinou, jenž dodržel 

slib, který dal své dceři. Sám přitom připisuje zásluhy i městu Cleveland. Jakožto úspěšný 

sportovec, který však svůj nejtěžší zápas nevyhrál na sportovišti, využívá svého hrdinského 

statusu, aby pomáhal ostatním nemocným. Překonání leukémie bere jako své poslání. Sám 

sebe vystavuje jako vzor člověka, který se nemoci postavil, aby i ostatní věděli, že mohou 

v této bitvě zvítězit. 

 

Poslední část příběhu začíná dnem, kdy se Carrasco znovu připojil k týmu Cleveland 

Indians pro utkání v Tampě. „Budu si ho pamatovat po zbytek mého života. Celá moje 

rodina tam byla a všichni byli tak nadšení, že mě vidí znovu na hřišti. Bylo úžasné, že hráči 

obou týmů mi dali najevo, že jsou rádi, že jsem zpět,“147 vypráví Carlos Carrasco. Také 

vzpomíná, že byl před zápasem velmi nervózní a hodně se potil. Jeho rodina ho však 

v hledišti podporovala takovým způsobem, že i když se nejednalo o Carlosův nejlepší 

výkon, navždy mu utkání zůstane v paměti. „Budu si pamatovat, jak Camila křičela na 

podporu táty, který jí před pár měsíci slíbil, že nezemře,“147 říká. Také si nemůže 
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vynachválit následný návrat do domácího prostředí v Clevelandu. Město i fanoušci mu 

přirostli k srdci a dokonce věří, že on a město Cleveland si jsou souzeni. Kromě nejlepších 

fanoušků má totiž taky jednu z nejlepších nemocnic s odbornou péčí, které Carrasco vděčí 

za své vyléčení. Po všem, čím si prošel, chce pomáhat dalším lidem, které potkal podobný 

osud. „Chci tuto chorobu naplno porazit, aby ostatní, kteří bojují proti rakovině, se na mě 

mohli podívat a říct si, že to dokáží také,“148 uvádí. I proto si Carlos myslí, že všechno se 

děje z nějakého důvodu a díky své úspěšné bitvě s nemocí mohl dát naději na vyléčení 

tolika dětem, kolik jich byl schopný na clevelandské klinice navštívit. „Tak divně, jak to asi 

zní, jsem v některých ohledech za svou leukémii vděčný, protože jsem dostal příležitost 

stát se vzorem a symbolem pro ty, kteří skutečně potřebují podporu a inspiraci.“148 Svůj 

příběh zakončuje tím, že nyní chce vyhrát klubovou trofej, kterou pak bude moci s sebou 

brát za dětmi do nemocnice. 
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Dostupné z: https://www.theplayerstribune.com/en-us/articles/carlos-carrasco-cleveland-indians 



 

 80 

4.6 Sportovec ovlivněný okolnostmi, které překonal 

– Bez frází 

Analýza příběhu: „Zase mi volali“149 

– Roman Polák 

 

Hokejista Roman Polák je známý svou obětavou a také tvrdou hrou na hranici pravidel, 

kterou si vybudoval jméno i v NHL. Nejen za svou hru si však zaslouží respekt. Tento příběh 

je vystavěn kolem osobnosti neústupného hokejisty, jenž je stále sám sebou, 

a nezastaví ho ani velmi vážné zranění, které by jiným hokejistům ukončilo kariéru. 

Autor textu se neřídí návazným sledem událostí, ale pohybuje se libovolně v celém 

časoprostoru Polákova života. Čtenář se v úvodu příběhu o onom zranění dozví jen velmi 

málo a musí zůstat v očekávání až do pozdější fáze textu. 

 

Úvodní pasáž začíná vylíčením střetu, který se odehrál v polovině čtvrtého zápasu play-

off NHL roku 2017, v němž soupeřil Polákův tým Toronto Maple Leafs proti Washingtonu 

Capitals. Polák se chtěl jakožto defenzivní obránce vrhnout do útočení, ale při přechodu 

modré čáry byl tvrdě sražen obráncem soupeře Brooksem Orpikem, jedním z nejtvrdších 

hráčů v lize. Polák se roztočil ve vzduchu a při dopadu si přisedl nohu, v níž uslyšel dvě 

tupé rány. Hned věděl, že je zle. Přesto si nestěžuje na nedisciplinovanou hru soupeře, 

nýbrž lituje své neopatrnosti. Krátká úvodní část je zakončena větou: „Takhle se rodilo 

největší vítězství mé kariéry.“149 

 

V druhé pasáži se čtenář nic ohledně následků Polákovy srážky prozatím nedozví a zůstává 

v napětí. Vyprávění pokračuje odbočkou do minulosti – konkrétně do roku 2014, kdy český 

obránce prožil zklamání, jež ovlivnilo jeho přístup k hokeji. Polák v této pasáži svým 

přístupem působí spíše dojmem hokejového žoldnéře než kladného hrdiny. 

 

Přestože se cítil být na vrcholu svých sportovních sil, trenér českého reprezentačního 

mužstva si ho nevybral do týmu pro olympijské hry v Soči. Polák tento moment popisuje 

jako jeden z nejdůležitějších pro jeho další kariéru – od té doby už nebere hokej tak vážně. 
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Přiznává, že si uvědomil, že hráči jsou jen zboží, se kterým se obchoduje. K hokeji od té 

doby přistupuje pouze jako k práci, která ho nebaví. Popisuje, že se o svůj sport mimo 

vlastní hraní nezajímá, a oceňuje, že také jeho žena hokej nesleduje. Mluví o náročnosti 

dlouhé sezony NHL, která jej fyzicky i mentálně vyčerpává. Z toho důvodu také už několik 

let odmítá reprezentovat Českou republiku na mistrovství světa. Na svůj největší kariérní 

úspěch, kterým byla účast ve finále Stanleyova poháru v roce 2016, nevzpomíná 

v dobrém. „Trápili jsme se o tři měsíce dýl než ostatní, hráli zápas ob den a stejně jsme 

skončili druzí, což v NHL vůbec nic neznamená. Byl to příšerný pocit,“150 říká. 

 

Třetí segment je další odbočkou od hlavního tématu příběhu. V této části Polák vypráví 

o tom, jak se musel přizpůsobit, aby mohl být stále platným hráčem NHL. Také mluví o své 

povaze – zde je prezentován často používaný stereotyp o „zlých“ mužích a hokejových 

rváčích, kteří jsou mimo ledovou plochu velmi klidní a pohodoví lidé. 

 

Polák hovoří o tom, jaké kritice je podroben – ze všech stran slýchá, že už nemá na to, aby 

hrál v nejlepší lize. „Lidi říkají, že neumím bruslit, že nemám dobrou rozehrávku, a tak 

pořád dokola,“150 přiznává. Uvědomuje si své nedostatky v ofenzivní hře, jelikož 

pravidelně nesbírá góly ani asistence. Je však plně zaměřen na svou roli, což ho zachránilo 

v tom, že je stále hráčem NHL. Aby mohl v lize nadále nastupovat a byl mužstvu 

prospěšný, musel zapracovat na image drsného muže a hrát tak, aby byl pro soupeře 

nepříjemný a naháněl strach. Do kontrastu s tím dává Polák svou lidskou stránku a soucit 

se soupeři, přestože je jeho prací každý zápas srážet protivníky tvrdě na led. Mimo 

mantinely se snaží řešit vše s úsměvem, je mentorem pro mladší spoluhráče a čistí 

napjatou atmosféru v kabině. Svou hru bere jako součást práce a protihráče respektuje. 

Dokonce se vyhýbá srážkám, které by mohly soupeře zranit. Polák také vypráví, že si 

uvědomuje, jaký názor na jeho hru lidé mají. Podle mnohých již do NHL svým herním 

projevem nepatří, protože liga se ubírá spíš směrem k větší rychlosti, nikoliv tvrdosti. 

Polák však zná svou roli v týmu – je totiž důležitý svou tvrdostí a obětavostí, v důsledku 

toho se proti němu soupeři bojí hrát. Přiznává, že dokonce přišel za trenérem s prosbou, 

aby nemusel hrát tak často, jelikož se svým fyzickým stylem hokeje nezvládne odehrát 

velké množství minut v plném nasazení. 
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Ve čtvrtém oddílu dochází skokově k očekávanému dovyprávění úvodní části příběhu. Čtenář 

se dozvídá, jak těžké zranění Polák po srážce s protihráčem utrpěl. Popisuje také další 

zranění, která musel překonávat už v minulosti, a jež k jeho neohroženému stylu hry patří. 

 

Polákovi po srážce s Orpikem praskla lýtková kost na sedmi místech, a přesto zvládl z ledu 

odskákat svépomocí po jedné noze. Přidává bohatý výčet dalších zranění, které utrpěl: 

„Otřes mozku, náhradní zuby, vykloubená i urvaná ramena, zlomená klíční kost, zlomené 

prsty na rukou, urvané vazy v koleni i kotníku, zlomená žebra. Tím vším jsem si prošel. 

A taky jsem si utrhl břišní sval…“151 Dále popisuje, jak si jednou sám nahodil vykloubené 

rameno a dohrál rozehrané utkání, nebo že čtrnáct dnů nastupoval se zlomenou klíční 

kostí. Přesto raději hraje bez injekcí na utišení bolesti, protože jejich použitím by zvýšil 

možnost, že se zranění zhorší. „Pořád dokola si už od oběda opakujete v hlavě, že nesmíte 

na zranění myslet, že to večer prostě nebude bolet. Časem zjistíte, že tohle fakt funguje. 

Že se mozek dá oblbnout. A že je to to úplně nejlepší řešení,“151 vysvětluje Polák. Po 

zmíněném zranění dostal do nohy patnáct titanových šroubů. Popisuje bolesti, strach 

a také přesvědčení, že jeho kariéra v NHL je u konce. Po návratu z nemocnice musel užívat 

morfin na tišení bolesti, ale uvědomil si, že ho látka mění. Navzdory delšímu odloučení mu 

nebylo smutno po manželce a dětech. Po vysazení prášků však trpěl silnými 

abstinenčními příznaky. „Dostavil se absťák, jaký mají feťáci na heroinu. Zima, bolest 

celého těla a pot.“151 

 

Závěrečné dějství navazuje na předchozí část. Polák v něm hovoří o životě po onom vážném 

zranění. Hokejista prokazuje mimořádnou odolnost a ztělesňuje vlastnosti typické pro 

hrdinský mýtus: statečnost, vytrvalost, schopnost riskovat, obětavost, neohroženost. Hráči 

jeho ražení se někdy označují jako „gladiátoři“ či „válečníci“. Polák toto označení naplnil, 

když se vydal do pomyslné bitvy s těžkým zraněním, kterou nakonec vyhrál, když se dokázal 

díky své nezlomné vůli – navzdory předpovědím lékařů – po necelém půl roce vrátit do 

ostrého zápasu NHL. Na závěr se Polák opět vrací ke své bezstarostné povaze, díky níž je 

v mužstvu ceněný. 
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Polák mluví sám o sobě jako o pohodáři, který je na konec kariéry připravený. Kvůli 

tomuto zranění o konci reálně uvažoval, protože jediné, co mohl, bylo chodit doma na 

vesnici o berlích do hospody na pivo. Lékaři mu nedávali příliš nadějí na návrat k hokeji 

a pochybovali, že bude vůbec normálně chodit. Přes všechny prognózy byl odhodlaný se 

vrátit. Podle lékařů měl nechat nohu odpočívat, Polák ale udělal pravý opak. Nejprve se 

učil znovu chodit a poté pod prášky na bolest denně podstupoval padesátiminutové 

tréninkové dávky, přestože zvládl bruslit jen rovně. Nakonec se Polákovi těsně před 

začátkem tréninkových kempů NHL znenadání ozval generální manažer Toronta 

a umožnil mu strávit s týmem dobu, než se dá zdravotně do pořádku. Po dalších dvou 

měsících tvrdé dřiny si vybojoval smlouvu. „Ve speciálních bruslích, do kterých se vešla 

noha se šrouby, jsem ani ne půl roku po nejtěžším zranění kariéry znovu hrál zápas NHL. 

Tohle bylo ono největší vítězství mé kariéry,“152 dovysvětluje Polák větu z první části 

příběhu. Nakonec dodává, že mu nevadí, že se v hokeji nedočkal žádného týmového 

úspěchu, protože všechno mělo nějaký důvod. Také mluví o svém osobním životě, kdy se 

klidně nechá vyfotit s vodní dýmkou či pivem, přestože to u profesionálních sportovců 

bývá tabu. Svá slova potvrzuje historkou z klubového setkání, kde si zapálil doutník spolu 

s majitelem klubu. Polák přiznává, že se v posledních čtyřech letech po sezoně vrací do 

Česka s tím, že jeho kariéra je u konce. „Vlastně se těším na to, že ta chvíle, kdy si na mě 

v NHL nikdo nevzpomene a nikdo mi přes telefon nebude prvního července nabízet 

smlouvu na další sezonu, přijde. Jenže oni mě tam pořád potřebujou. Zase mi zavolali. A já 

do toho znova půjdu naplno.“152 
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4.7 Sportovec ovlivněný okolnostmi, které znamenaly jeho 

pád – The Players' Tribune 

Analýza příběhu: „Fotbal pro mě neskončil“153 

– Deion Holliman 

 

Příběh amerického fotbalisty Deiona Hollimana začíná jako typický hrdinský příběh jedince, 

jenž se snaží vydobýt si slávu z prostých podmínek. Holliman má ve své zpovědi hned 

dvakrát našlápnuto k profesionální kariéře v NFL, ale v obou případech ho zastavily 

okolnosti, které znamenaly jeho pád. Zřejmě proto byl tvůrcem textu zvolen 

chronologický postup, jenž nejlépe zachycuje vývoj situace. Příběh však začíná pasáží, 

k níž je odkazováno v pozdější fázi vyprávění. Líčí těžké období Hollimanova života, 

během něhož nehrál americký fotbal, ale chodil do práce jako běžný člověk. 

 

„Můj den vždy začínal v pět hodin ráno. To nebyla moje volba, takhle to prostě je, když 

někde začínáte. Musíte být na místě jako první, tak to chodí v mnoha zaměstnáních. 

Stavební práce nejsou výjimkou,“153 popisuje Holliman. Dále krátce vypráví o tom, jak 

nepříjemnými úkoly si jako stavební dělník musel projít. Tuto práci však nebral s tím, že 

bude snadná. Zkrátka potřeboval peníze a tohle se mu zdálo jako čestný způsob jejich 

výdělku. Díky zkušenostem ze stavebních prací si také ujasnil jednu věc: Nikdy ho nic 

nenutilo milovat americký fotbal více než práce na stavbě. 

 

Vyprávění se následně vrací do Hollimanova dětství. Náročná práce na stavbě je tak 

editorem příběhu postavena do kontrastu s jeho úspěšnou kariérou v mládí na univerzitě, 

která ho předurčovala ke slušné profesionální kariéře v nejvyšší americké soutěži NFL. Vinou 

zranění však neprošel draftem, a tak se příběh oklikou odkazuje k úvodní části a práci 

stavebního dělníka. 

 

Holliman v dětství snil o tom, že bude jednou hrát americký fotbal profesionálně. Jeho 

touha se dodnes nezměnila. Jako malý kluk si však celý proces představoval jednoduše: 

bude hrát fotbal na střední škole, poté ho rekrutuje významná univerzita, odkud bude 
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o pár let později draftovaný do NFL. Nyní už ví, že celá cesta je mnohem složitější. V roce 

2017 si totiž zlomil nohu. Bylo to na konci jeho poslední sezony před draftem, kdy hrál za 

univerzitní tým v Missouri. Předtím byl přitom vyhlášen nejlepším fotbalistou celé 

konference a platil za jednoho z nejslibnějších hráčů na svém postu. Usilovně se snažil 

nohu rehabilitovat, ale v březnu 2018, kdy ho čekal přechod do profesionálního fotbalu, 

neměl stále zpátky svou rychlost, kterou disponoval před zraněním. Holliman se tak 

nemohl ukázat skautům v plné síle a na draftu NFL jeho jméno nezaznělo. Nebýt vybrán 

znamená pro tisíce hráčů po celých Spojených státech konec kariéry. „Byl jsem realista. 

Věděl jsem, že i pro mě tohle může být konec. Ale stále jsem v sobě živil naději. Nejsem si 

úplně jistý proč. Jsem věřící a modlil jsem se za to každou noc,“154 vypráví Holliman. 

Přestože chtěl vše soustředit na své úsilí, musel vydělávat peníze, aby se uživil. Práce 

stavebního dělníka tak pro něj v tu chvíli dávala smysl právě v tom, že se díky ní mohl 

rovněž udržovat ve fyzické kondici. Také mu zbyl dostatek času na to, aby mohl po práci 

trénovat a správně jíst. 

 

Dále je znovu poukazováno na těžkou práci stavebního dělníka, která slouží jako symbol 

dočasného neúspěchu. Holliman se musel vrátit na začátek své cesty a toto povolání je pro 

něj motivací udělat vše pro překonání překážek a dosažení vytyčeného cíle. Nakonec se mu 

podařilo docílit toho, za co se každý den modlil, a to i díky šťastné náhodě. 

 

Holliman přiznává, že takto skončit pro něj bylo ponižující. Motivaci, aby na sobě stále 

pracoval, mu dodávali spolupracovníci, kteří ho povzbuzovali v jeho touze. „Upřímně 

řečeno mám nyní mnohem větší respekt pro stavební dělníky, než si dovedete představit. 

Byl jsem tam jeden z nejmladších a spousta mých spolupracovníků tam pracovala dlouhá 

léta nebo dokonce desetiletí. Nechtěli, abych dopadl stejně – opravdu,“154 říká. Po práci se 

Deion Holliman chodil domů pouze najíst a osprchovat před vlastním tréninkem 

v posilovně. Právě tam došlo k nečekanému zlomu. Jednoho dne trénoval výskok a všiml 

si, že ho pár lidí pozoruje. Nepřikládal tomu ale příliš velkou pozornost. Jeden 

z pozorovatelů k němu přistoupil a chtěl si jeho výskoky natočit. „Když jsem skákal, ten 

chlap mě začal hecovat, jestli bych mohl ještě zvyšovat laťku. Nakonec jsem se dostal na 

65 palců (165 cm). Potom mi video poslal, ale pořád jsem o tom moc nepřemýšlel,“154 

 
154 HOLLIMAN, Deion. Football’s Not Over for Me [online]. 2019 [cit. 2020-02-04]. 
Dostupné z: https://www.theplayerstribune.com/en-us/articles/deion-holliman-footballs-not-over-for-me 



 

 86 

tvrdí Holliman. O několik dní později se trochu nudil a rozhodl se zveřejnit video ve svém 

příběhu na sociální síti Instagram. K jeho překvapení začalo reagovat mnoho lidí, a tak 

zveřejnil video i na svém profilu, kde označil populární sportovní stránku House of 

Highlights. Video získalo velkou interakci a druhý den o možnost přesdílení požádala 

i populární stránka Bleacher Report. V reakci na své virální video obdržel Holliman zprávu 

od bývalého trenéra z univerzity, který fotbalistovi sdělil, že jeden člověk 

z vedení organizace Arizona Hotshots – nově vzniklé ligy amerického fotbalu – viděl jeho 

video a zajímá se o něj. Přestože Holliman do té doby ani nevěděl, že liga Alliance of 

American Football (AAF) existuje, vzal téměř všechny své úspory, aby si zaplatil letenku 

a bydlení kvůli pouhé zkoušce v týmu Arizony. „Měl jsem šanci. To je vše, za co jsem se 

modlil. Rozhodně jsem si to nechtěl nechat ujít,“155 vysvětluje. 

 

Holliman zahájil svou druhou cestu za dobytím NFL. Ve své nové výzvě si vedl skvěle 

a v soutěži se dokázal brzy prosadit. Jeho výkonnost stoupala díky tvrdé práci a vypadalo to, 

že šťastný konec v podobě šance v NFL by se přece jen mohl uskutečnit. 

 

Nová liga vypadala velmi slibně, měla sloužit jako alternativa k NFL. Pro Hollimana to byla 

ideální příležitost. Od Arizony nakonec obdržel tříletou smlouvu, jen pár týdnů předtím 

přitom ještě pracoval jako stavební dělník. Smlouva sice nebyla garantovaná, ale to 

Hollimanovi nevadilo – měl peníze, nové místo k životu a nemohl být šťastnější. V klubu 

měl navíc prvotřídní podmínky a vše vypadalo jako skvělý odrazový můstek do NFL. 

Mnoho hráčů z AAF v nejslavnější lize hrálo, a tak se Holliman zkušenějších spoluhráčů 

neustále ptal, jak se může zlepšit. Se startem sezony se cítil každý týden o něco lepší 

a postupem času se od ostatních hráčů dozvídal, že má na to, aby hrál v NFL. Někteří se 

dokonce divili, že v nejlepší lize ještě nedostal šanci. Postupem času začaly kolovat zvěsti 

o možných problémech s financováním ligy. Holliman se však soustředil na zápasy a fámy 

vytěsňoval. Věřil, že liga vydrží alespoň po zbytek první sezony. Následoval rychlý sled 

událostí. Jednatřicátého března Arizona vyhrála důležitý zápas v San Antoniu a Holliman 

prožil povedený zápas. Po zápase celý tým divoce oslavoval v šatně, do konce sezony 

zbývala jen dvě utkání. „Zatímco jsme hlučně slavili výhru, přišel do naší šatny generální 

ředitel ligy Charlie Ebersol a začal tančit a slavit s námi. Jeden ze spoluhráčů ho uviděl 
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a zakřičel na něj: „Hele chlape, budeme mít příští týden ještě práci? Všichni jsme se 

zastavili, koukali na něj a čekali na odpověď. Řekl: Všichni byste se příští týden měli 

ukázat, protože vás čeká velký zápas.“156 Po těchto slovech oslava ještě nabrala na 

obrátkách. Holliman poté šel za Ebersolem a poděkoval mu za všechno – za zkušenost, 

která mu mění život. 

 

V následující fázi příběhu však nastává zvrat. Souhra nešťastných okolností opět způsobila, 

že Holliman není schopen dosáhnout vytyčeného cíle. I přes velké zklamání vyjadřuje 

americký fotbalista v závěru příběhu svou lásku k tomuto sportu a odhodlání znovu se výzvě 

postavit a bojovat. Tento příběh tak předává důležitou myšlenku: Přestože svým cílům 

obětujeme maximum, nemusíme být vždy úspěšní. Důležité však je zvednout se a začít 

bojovat znovu. 

 

O dva dny později byla Alliance of American Football ukončena. Holliman byl po té zprávě 

v šoku. „Nejenže nám bylo přímo řečeno, že se to nestane, před dvěma dny, ale také je 

v našich smlouvách uvedeno, že nás o takovém kroku musí liga informovat 60 dní 

předem.“156 Následovalo krátké sezení v šatně, kde bylo hráčům oznámeno, jak se bude 

dále postupovat. V pátek dostali poslední výplatu, měli tři dny na to, aby se vystěhovali 

a zaplatili si cestu domů. Pro Hollimana bylo nejhorší sledovat, jak tato událost ovlivnila 

všechny kolem něj. Každý hráč a trenér totiž bral ligu jako velkou příležitost. Najednou 

přišli kromě peněz také o možnost se zlepšovat, o šanci uspět v play-off. Veškerá práce 

vložená do budování vítězného týmu byla pryč. V reakci na to podali hráči na soutěž 

hromadnou žalobu. Hollimana nejvíce mrzelo, že měl velké plány a pro úspěch obětoval 

vše. Měl velkou podporu rodiny, snil o tom, že by se s týmem mohl probojovat až do finále, 

které se mělo hrát nedaleko od města, v němž vyrůstal. Nyní se jeho cesta vrátila na 

začátek – neměl agenta ani vyhlídky. A tak se znovu vrátil do Missouri, udržoval se 

v kondici a čekal na další šanci. Nakonec měl možnost představit se před skauty nově 

vzniklé ligy XFL, kde zaujal a zřejmě ho čeká draft, o němž snil jako dítě. Na závěr říká, že 

šance je to, o co mu stále jde. „Přes všechny výzvy, frustrace a bolest se jedna věc nikdy 

nezměnila: stále miluji fotbal a nyní víc než kdy jindy. Můj příběh teprve začíná.“156 
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4.8 Sportovec ovlivněný okolnostmi, které znamenaly jeho 

pád – Bez frází 

Analýza příběhu: „Falešná naděje“157 

– Jan Baránek 

 

Jméno fotbalisty Jana Baránka dnes znají jen zarytí fanoušci fotbalu. Svou kariéru přitom 

nastartoval slibně a měl nakročeno do reprezentace. Do cesty se však mladému obránci 

postavila překážka v podobě vážného zranění, které navzdory veškeré snaze 

nedokázal překonat. Příběh je rozdělen na jednotlivá dějství a vyprávění je 

retrospektivní. V úvodu příběhu staví editor do opozice dvě časově vzdálené situace. 

Nejprve v příběhu vystupuje nadějný hráč na prahu velké kariérní příležitosti, ze kterého se 

náhle stane fotbalista, jemuž zranění kolene ukončilo kariéru. 

 

Na začátku příběhu se odehrává setkání, které mělo znamenat kariérní zlom v životě 

mladého fotbalisty. Plzeňský Jan Baránek na něj spěchal rovnou ze zápasu s Brnem, 

v němž gólem přispěl svému týmu k výhře 2:1. V restauraci už na něj čekal jeho manažer 

a také zástupce německého Freiburgu, který měl pro Baránka připravenou smlouvu, jež 

měla posunout talentovaného mladíka do kvalitnější soutěže a k zajímavé finanční 

odměně. K přestupu však nakonec nikdy nedošlo, jelikož Viktorie Plzeň nechtěla svého 

hráče pustit ani za dva miliony eur. Baránek ale nepociťoval frustraci a tvrdí, že mu 

vlastně vůbec nevadilo, že musí zůstat v Plzni. S českým klubem vybojoval dva mistrovské 

tituly a cítil se být na vrcholu svých sil. Spokojil se s tím, že nemá kam spěchat, protože 

podobných šancí ještě přijde mnoho. Nyní s odstupem vidí situaci jinak a přemýšlí: 

„Kdybych byl tenkrát odešel, mohl bych hrát fotbal i dnes? Můj příběh je o tom, jak 

pomíjivý život umí být,“157 uvádí Baránek. Potkalo jej totiž zranění kolene, jež mladému 

fotbalistovi ukončilo kariéru v době, kdy měl mít vše před sebou. 

 

V tomto příběhu nenechává editor čtenáře dlouho v napětí ohledně toho, co se konkrétně 

přihodilo. Celá druhá pasáž se zabývá jeho zraněním jako překážkou, která se Baránkovi 

postavila v cestě za velkou kariérou. Po mnoha pokusech a falešných nadějích od doktorů 
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nakonec mladý fotbalista zjišťuje, že tuto bitvu i přes své maximální vynaložené úsilí 

nevyhraje. Akcentovaná je jeho láska k fotbalu a neschopnost smířit se koncem. 

 

Kariéru mu ukončilo rutinní zpracování míče na dlouhou nohu, při němž mu louplo 

v koleni. Událost se navíc stala během rozcvičky tuctového fotbalového utkání v Hlučíně, 

pár měsíců po nezdařeném přestupu do německé Bundesligy. Baránka v první chvíli 

koleno nebolelo, odehrál celé utkání a k vítězství 7:0 dokonce přispěl gólem. Ten však – 

jak se později ukázalo – byl poslední v jeho kariéře. Druhý den totiž poznal, že je něco 

špatně. „Noha mi začala otékat a podvědomě jsem tušil, že koleno není dobré. Už nikdy 

v životě jsem se tohoto pocitu nezbavil.“158 Talentovaný fotbalista, kterého sledovaly 

evropské kluby a měl nakročeno do reprezentace, tak již nikdy nemohl hrát naplno fotbal. 

Dále Baránek rekapituluje sérii chybných rozhodnutí, která vedla k trvalému poškození 

kolena. Nebýt jich, koleno se zřejmě dalo ještě zachránit. Baránek však po zranění 

nepodstoupil žádnou rehabilitaci, doktor mu hraní povolil, a tak dále nastupoval do 

zápasů. „Strašně mě mrzí, že jsme můj tehdejší zdravotní stav brali na tak lehkou váhu. 

Nechci po tom pátrat a hledat viníka, ale občas nad tím chtě nechtě stejně přemýšlím,“158 

říká. Přiznává, že ho noha omezuje i při běžném životě. Přestože koleno zvládlo 

tréninkový nápor, pokud nastoupil do zápasu, druhý den oteklo. Co chvíli jezdil do 

nemocnice nechat si vytahovat vodu i krev z kolene a vracet do něj výživu a kortikoidy. 

Přesto ho doktor stále ubezpečoval, že si koleno časem na zátěž zvykne a problémy 

odezní. Po dalším půlroce trápení nastal zlom, kdy mu spoluhráč, který si prošel 

podobným zraněním, doporučil doktora v Augsburgu. Německý lékař měl hned jasno, 

koleno je „kaput“. Baránek si přitom nic takového do té chvíle nepřipouštěl, zpráva ho 

velmi zasáhla. „Nikdy předtím jsem nebrečel. Ty dny bezprostředně po návratu domů byly 

ale šílené,“158 přiznává. Byl naštvaný na doktory, kteří ho léčili v Česku, za to, že v něm 

živili falešnou naději. Nepomohla ani následná léčba u uznávaného profesora Koláře 

v Praze. „Kvůli tréninku, který jsem tehdy navzdory otokům a neustálým injekcím celé 

měsíce na doporučení českého lékaře podstupoval, byla chrupavka nenávratně 

poškozená,“158 konstatuje. 
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Ve třetím dějství editor přerušuje sled událostí odbočkou do minulosti, kterou je vzpomínka 

Jana Baránka na dobu před zraněním a na začátky v profesionálním fotbale. Fotbalista 

rekapituluje úspěchy a specifičnost dvou fotbalových klubů, ve kterých zanechal stopu. 

V závěru vyjadřuje zklamání nad tím, že už nemůže bojovat za svůj klub na hřišti. 

 

Příběh se vrací do doby, kdy tehdy jednadvacetiletý Baránek přestupoval z Baníku 

Ostrava do Plzně. Mluví o obrovské chuti vítězit a také soutěživosti, která panovala 

v plzeňském klubu. S Plzní vyhrál oficiálně tři tituly, v poslední sezoně však do žádného 

zápasu nezasáhl, a tak si tento triumf mezi své osobní úspěchy nepočítá. V Plzni pochopil, 

že ve fotbale stojí za úspěchem z devadesáti procent vnitřní nastavení hlavy. K Viktorii 

Plzeň má vztah díky týmovým úspěchům, avšak přiznává, že jeho srdce vždy patřilo 

Baníku Ostrava. Mluví o svém silném poutu k tomuto klubu, smíšeným pocitům, když 

nastupoval v dresu Viktorky proti ostravskému klubu, a hrdosti, když si mohl navléknout 

pásku pro kapitána mužstva Baníku. Dnes už však na stadion chodí pouze v roli diváka 

a musí překousávat pocit, že i on mohl být na hřišti. 

 

Ve čtvrté části navazuje příběh na druhou pasáž. Baránek hovoří o tom, že se nejprve nebyl 

schopný s verdiktem německého doktora smířil. Poté však pochopil, že ukončení fotbalové 

kariéry neznamená prohrát bitvu na život a na smrt, ale jde pouze o malou sportovní 

tragédii. Na nastalé situaci hledá pozitiva a mluví o své lásce k fotbalu. 

 

Baránek vypráví o návratu z německé kliniky. Říká, že měl v hlavě nepopsatelné zatmění, 

a v důsledku toho byl zlý na své okolí a nejbližší lidi. Během tohoto nešťastného období si 

však také řadu věcí uvědomil. Například to, že jeho zranění je z hlediska života naprostá 

banalita. Ještě v dresu Baníku nastupoval proti plzeňskému Marianu Čišovskému, jenž 

nyní trpí nevyléčitelnou chorobou ALS. Nejzásadnější moment nastal na společné týmové 

večeři Plzně, když Baránek celému mužstvu oznámil, že ukončuje kariéru. „V momentě, 

kdy jsem ten večer dojel domů, ze mě všechno zničehonic spadlo. Najednou jsem dostal 

chuť zase začít žít, hodit všechno za hlavu a jít dál,“159 říká. Povzbudila ho také esemeska 

od klubové ikony Pavla Horvátha. Uvědomil si, že i pár sezon, které odehrál ve vrcholovém 

fotbale, mělo svůj smysl. Díky zlé zkušenosti také poznal, na koho se může opravdu 
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spolehnout, protože řada lidí si kamarádstvím s ním chtěla pouze udělat jméno. Jako 

například český doktor, který ho neustále přesvědčoval o tom, že koleno si na zátěž 

zvykne. „Když otevíral vlastní kliniku, chlubil se na slavnostním večírku tím, že léčí taky 

mě. Od chvíle, co jsem skončil kariéru, mi nezvedl telefon.“160 Zdravotní stav Baránkovi 

dovolí maximálně šedesát minut tréninku týdně, má problém udělat i dřep. Jeho obrovská 

vášeň pro fotbal ho však neopouští – občas si ve svém mateřském klubu v Dolním 

Benešově chodí s místním týmem zatrénovat a párkrát za něj dokonce alespoň na pár 

minut nastoupil. „Pocit být alespoň tu chviličku na hřišti mi ohromně pomáhá v hlavě. Je 

to pro mě obrovská psychická vzpruha, protože fotbal je můj život a mám k němu velké 

citové pouto,“160 vysvětluje. A jeho spoluhráči vědí, že Baránka návrat na hřiště vždy 

psychicky nakopne. 

 

Poslední segment příběhu navazuje na předchozí část – Baránek vypráví, že i přes nepříznivé 

okolnosti, které ho připravily o fotbalovou kariéru, našel novou výzvu. Nastává fáze smíření. 

Přesto má fotbalista stále v hlavně myšlenky na to, zda mohl udělat něco jinak a svou kariéru 

zachránit. Tento příběh je ponaučením především pro mladé fotbalisty, jimž dává Baránek 

sám sebe za příklad. 

 

Jan Baránek mluví o tom, že začal novou životní kapitolu, když nastoupil jako trenér do 

klubové akademie Baníku. Nyní se tak soustředí na to, aby získal všechny potřebné 

trenérské licence a mohl postupem času trénovat i profesionální fotbal. V roli 

zaměstnance klubu se snaží o to, aby se Baníku dařilo vychovávat vlastní odchovance, na 

kterých by tamní A-tým mohl stavět. Shrnuje ponaučení, které z jeho příběhu může vzejít 

pro mladé fotbalisty: spousta z nich si totiž neuvědomuje, že jen malé množství z nich se 

bude fotbalem skutečně živit. Mohou mít smůlu, nebudou ve správný čas na správném 

místě, nebudou mít důvěru trenéra nebo je potká podobné zranění jako Jana Baránka. 

Tvrdí, že fotbal není všechno, je třeba mít zadní vrátka. Mnoho mladých fotbalistů totiž 

s vidinou velké fotbalové kariéry odsouvá školu na druhou kolej a někteří nemají hotový 

ani střední stupeň vzdělávání. Střední škola jde podle něj s fotbalem skloubit vždy, a proto 

i on sám bez problémů střední školu dokončil. Na posledních řádcích se Baránek vrací ke 

svému zranění: „To víte, že se sám sebe pořád ptám, jestli by to všechno nedopadlo jinak, 
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kdybych byl tenkrát do Německa přestoupil.“161 Vzápětí však dodává, že od jisté chvíle 

věří, že to měl napsané ve svém osudu, a proto chce jít dál a být úspěšný v nové fotbalové 

etapě. 
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5 Závěr 
Tato diplomová práce byla případovou studií projektů The Players' Tribune a Bez frází. 

Webové stránky těchto projektů poskytují sportovcům místo pro jejich upřímné zpovědi, 

kde mají svá vyjádření plně pod kontrolou, čímž se liší od klasických mediálních výstupů. 

Autorem myšlenky tohoto projektu byl v roce 2014 bývalý americký baseballista Derek 

Jeter, který během své profesionální kariéry v MLB neměl důvěru v tradiční média. Proto 

založil webovou stránku ThePlayersTribune.com, kde se mohou sportovci bez obav 

svěřit, a inspirovat tak jiné sportovce či kohokoliv, kdo si příběh přečte. Jeterův projekt 

do českého prostředí o dva roky později přenesl sportovní novinář František Suchan, 

který s podporou hokejistů Jakuba Koreise a Radima Vrbaty spustil portál Bezfrazi.cz. Obě 

webové stránky si ve Spojených státech amerických, respektive České republice velmi 

rychle vybudovaly popularitu jak mezi čtenáři, tak mezi samotnými sportovci. Kromě 

podrobného popisu fungování obou platforem, kterému jsem se věnoval v analytické 

části, bylo mým cílem tyto projekty srovnat. 

 

Pro oba projekty je velmi důležité, že pomáhají spouštět diskuzi o palčivých tématech 

napříč sportovním prostředím. Oba weby publikovaly příběhy s tématy, jež se týkají 

duševního zdraví sportovců či sociálních otázek, díky kterým se podařilo posunout 

hranice debaty o této problematice. Oba projekty tak vyplňují na mediální scéně prostor, 

který dosud nebyl využit. Své poslání vidí především v rozvinutí debaty o tématech, na 

něž není v tradičních médiích prostor. Nepovažují se primárně za tradiční média, a to také 

proto, že nepřinášejí výsledky ani denní zpravodajství. Platforma The Players' Tribune se 

však stala konkurentem tradičních médií ve chvíli, kdy na ní začali někteří známí 

sportovci oznamovat zásadní rozhodnutí ohledně své kariéry (oznámení ukončení 

činnosti či podpisu smlouvy). Zpravodajská média musejí v takovém případě přebírat 

exkluzivní informaci z ThePlayersTribune.com. Tato praxe se alespoň prozatím na české 

verzi neobjevila, ale je možné, že se tak stane v budoucnu. 

 

Oba projekty jdou svým zaměřením a délkou publikovaných příběhů proti současnému 

trendu online médií, která se čím dál více soustředí na kratší formáty, aby udržela 

pozornost publika. Zástupci obou portálů deklarují, že se neženou za velkým počtem 

interakcí a dosahem na sociálních sítích, ale jde jim primárně o obsah, který bude 
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rezonovat. Z jejich prezentace na sociálních sítích je však zřetelná snaha o co nejvyšší 

dosah publikovaných materiálů. Obratně lákají na připravované i čerstvě vydané příběhy 

a videa pomocí teaserů s cílem, aby se příspěvky šířily. Při vhodných příležitostech 

prostřednictvím sociálních sítí také připomínají starší díla. Čtenáři s jejich příběhy 

zůstávají delší dobu – průměrná doba čtenosti jednoho článku na ThePlayersTribune.com 

je 7 minut a 45 sekund, na webu Bezfrazi.cz se pohybuje dokonce kolem 15 minut. Tyto 

platformy také vyvrací zakořeněné přesvědčení, že velké jméno sportovce zaručuje 

automaticky vysokou čtenost článků. Podle zástupců obou projektů není základem 

úspěchu článku známost sportovce, ale silný příběh. O konkrétní čísla čtenosti příběhů se 

však z principu fungování projektů nechtějí podělit. 

 

Především u amerického projektu je velmi diskutována problematika ghostwritingu, tedy 

neuvedení skutečného autora příběhu. Články na obou webových stránkách jsou vždy 

opatřeny pouze jménem sportovce, ačkoli zástupci portálů přiznávají, že v naprosté 

většině případů není skutečným autorem textu sportovec, nýbrž přiřazený editor. 

Přestože vnímají tuto tenzi, odvolávají se na to, že sportovec má kontrolu nad každým 

slovem a rovněž konečnou podobou textu. Nezveřejnění skutečného autora textu však 

může podkopávat důvěryhodnost těchto projektů. Podle Carvalha (2018) je také 

v rozporu s transparentností, jakožto základní profesní normou v žurnalistice 

i prosazováním přístupu k informacím v PR. Větší transparentnosti by mohlo pomoci, 

pokud by u příběhů psaných s editorem bylo poznamenáno jeho jméno, jak navrhuje 

novinář Andrew Bucholtz: „U příběhů skutečně napsaných sportovci je současný systém 

v pořádku, ale u těch pořízených z rozhovorů by to mělo být alespoň poznamenané. Pro 

čtenáře by to tak signalizovalo, že mají na příběh nahlížet kriticky.“162 The Players' 

Tribune dokonce přiřazovali některým sportovcům redakční tituly, což zástupkyně 

platformy označila za pouze zábavný prvek. Její vyjádření se však dá považovat spíše 

za krizovou komunikaci, jelikož se jednalo o nezdařilý pokus na vylepšení marketingu 

The Players' Tribune. Pravděpodobně také z toho důvodu tento prvek projekt Bez frází 

nepřevzal. 

 

 
162 BUCHOLTZ, Andrew. Players’ Tribune articles aren’t written by the players, which creates a host of issues [online]. 
2015 [cit. 2019-11-22]. Dostupné z: https://awfulannouncing.com/2015/players-tribune-articles-arent-written-by-
the-players-which-creates-a-host-of-issues.html 
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S nepřiznaným autorstvím souvisí problematika vymezení hranice mezi žurnalistikou 

a PR, která se rovněž týká obou zkoumaných portálů. Zástupci obou serverů se nechovají 

jako typičtí mediální pracovníci – tvrdí, že jsou na straně sportovců, a nezastupují tedy 

veřejnost. Jejich respondenti nečelí při přípravě konfrontačním otázkám. Podle Richese 

(2015) pomáhá tato webová stránka sportovcům vybudovat si jméno a také jim může být 

nápomocná v projevech sociálního aktivismu. Schmittel a Hull (2015) tvrdí, že může být 

taková platforma užitečná pro sportovce v centru kontroverze tím, že jim poskytne 

důvěryhodné prostředí k vyprávění příběhů bez narušování mediálními otázkami. 

Zástupci ThePlayersTribune.com tvrdí, že provádějí standardní kontrolu faktů, 

v minulosti se však na tomto serveru objevil kontroverzní příběh baseballisty Davida 

Ortize, u nějž nebylo možné pravdivost zveřejněných faktů ověřit. Na tomto portálu došlo 

také ke zveřejnění článku golfisty Tigera Woodse, který přišel nevyžádaný, a nebylo jasné, 

kdo je jeho skutečným autorem. 

 

Na Bezfrazi.cz nastala kontroverze v jednom případě, kdy se hrozilo právníky kvůli 

příběhu, v němž se řešil rozvod. Sportovec však uznal svou chybu a došlo k úpravě textu. 

Zástupci Bez frází proto ctí pravidlo, že nevydají příběh týkající se živého sporu, aby 

nemohl sportovec využít platformu jako zbraň. Fakta v příbězích ověřují od jiných 

pamětníků události, pokud je to možné. Rovněž hlídají, aby si sportovec prostřednictvím 

jejich portálu nechtěl pouze udělat reklamu. V této oblasti se zdají být důslednější než 

projekt The Players' Tribune, který se však zaměřuje na globální trh, čímž má v tomto 

ohledu ztíženou pozici. Vzhledem k rozsáhlosti své působnosti nemohou znát 

zaměstnanci ThePlayersTribune.com detailně všechny sportovce, kteří u nich chtějí 

vystoupit. Hrozí zde tedy vyšší riziko toho, že dají prostor sportovci, jenž se bude chtít 

pouze zviditelnit. 

 

Podle slov Františka Suchana je pro Bez frází důležité, aby měl každý příběh přesah mimo 

sportovní prostředí, a tak pečlivě zvažují, koho nechají na svém webu vystoupit. Zástupci 

platformy sami vyhledávají sportovce se zajímavým příběhem. Na webu se často objevují 

veřejnosti do té doby neznámé příběhy osobností ze sportů mimo hlavní proud 

pozornosti. Příběhy na Bezfrazi.cz často shrnují celý životní příběh sportovce. Sami 

zástupci českého projektu nazývají tyto příběhy jako „malé životopisy“, jejichž výběr již 
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dvakrát publikovali knižně. Do budoucna by pod hlavičkou Bez frází chtěli vydávat 

životopisy. 

 

Zde je také patrný rozdíl oproti americké platformě, kde není přesah nutnou podmínkou 

příběhu. ThePlayersTribune.com přinášejí rovněž životopisné typy příběhů, ale 

i vzhledem k delší existenci projektu vydávají s některými sportovci více článků, které 

jsou zaměřeny na různá témata. Někdy je článek na tomto webu pojatý jako hráčská 

anketa nebo kupříkladu vzkaz mladým hráčům před draftem. Takové typy článků se na 

serveru Bezfrazi.cz nevyskytují. Projekt The Players' Tribune vydává převážně příběhy 

osobností z hlavních amerických sportů. Ostatně na stránce projektu funguje filtrování 

příběhů dle jednotlivých sportů či lig, které jsou zastoupeny nejčastěji – NFL, NBA, WNBA, 

Hockey, Soccer, Baseball, Other Sports. Příběhy z jiných sportů se však objevují 

minimálně. 

 

Oba projekty dbají na to, aby vytvářely intimním zpovědím sportovců důstojné prostředí, 

a proto jsou jejich weby čisté a bez klasických reklam. Peníze získávají z obsahu, který je 

spojený se značkou. Na ThePlayersTribune.com mají své partnery jednotlivé videosérie či 

příběhy. Díky kampaním také dostávají někteří sportovci možnost si přivydělat, pokud je 

jejich příběh spojený se značkou. Projekt Bez frází umožňuje partnerství u jednotlivých 

příběhů ve své knize. The Players' Tribune kromě psaných příběhů přinášejí také 

videosérie, podcasty či hráčské ankety, které nabízejí i ve formě videí na sociálních sítích. 

V americké verzi již videoobsah převažuje nad psanými příběhy a je možné, že 

v budoucnu půjde stejnou cestou i projekt Bez frází. Ten začíná čím dál více pracovat 

s videoobsahem – v dubnu 2020 vydal dokonce dokument a krátce poté spustil také 

podcasty, které jsou k dispozici i ve formě videa. Psané příběhy však na Bezfrazi.cz stále 

převažují. Přidanou hodnotou pro Bez frází je již zmíněné publikování příběhů knižně 

a rovněž besedy, kde se mohou čtenáři setkat se sportovci a debatovat o jejich příbězích. 

 

Součástí této práce byla také analýza typologicky stejných příběhů, které se na obou 

portálech vyskytují. Na základě vlastního pozorování jsem klasifikoval tři opakující se 

typy příběhů, jelikož i ve zdánlivě nikdy neslyšeném příběhu lze nalézt stopy a schémata 

starších, již vyprávěných příběhů (Hodrová, 2001). První kategorií jsou příběhy hrdinství 

– z vybraných článků Patrice Evry (ThePlayersTribune.com) a Ondřeje Paláta 
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(Bezfrazi.cz) bylo patrné akcentování skromných podmínek, ze kterých se oba hrdinové 

zrodili. Protagonisté čelí na své cestě mnoha výzvám, aby nakonec zaznamenali 

rozhodující vítězství. Editoři v jejich příbězích tedy pracují s prvky typickými 

pro hrdinský mýtus. Palátův příběh byl zasazen do schematického rámce typicky českého 

příběhu o prostém chlapci, který se vydal do světa a prací a umem získal slávu a uznání. 

Rozdílná byla naratologická struktura příběhů. Zatímco Evrův příběh byl vyprávěn 

chronologicky od jeho dětství, u Palátova vyprávění zvolil editor retrospektivní postup, 

když na začátku prozradil konec příběhu. 

 

Druhou kategorií byl sportovec poznamenaný okolnostmi, které překonal. Oba články 

začínají silnými momenty, které jsou hlavním tématem příběhu. Carlosi Carrascovi 

(ThePlayersTribune.com) lékař sdělil onemocnění leukémií, Romana Poláka (Bezfrazi.cz) 

potkala srážka, která znamenala nejtěžší zranění v jeho kariéře. V obou případech je 

popisována cesta sportovců za překonáním těchto velmi nepříjemných okolností, které je 

v životě potkaly. V obou příbězích se rovněž objevují znaky hrdinského mýtu. Příběh 

z americké verze je však stejně jako v prvním případě vyprávěn chronologicky, článek na 

českém webu se neřídí návazným sledem událostí, ale tvůrce textu skládá jednotlivé 

segmenty příběhu libovolně a pohybuje se v celém časoprostoru života sportovce. 

 

Třetím typem opakovaně se vyskytujícího příběhu je sportovec poznamenaný okolnostmi, 

které znamenaly jeho pád.  U obou příběhů je zdůrazněna láska protagonistů k jejich 

sportu a předpoklady i motivace ke splnění cesty za úspěchem. V článku Deiona 

Hollimana (ThePlayersTribune.com) se objevují znaky hrdinského mýtu v podobě 

zdůraznění skromných podmínek, ze kterých se hned dvakrát neúspěšně pokoušel 

dosáhnout vytyčeného cíle. Také v tomto třetím analyzovaném příběhu z The Players' 

Tribune byla posloupnost vyprávění chronologická. V životním příběhu Jana Baránka 

(Bezfrazi.cz) se objevuje vážné zranění, kvůli němuž musel ukončit nadějnou sportovní 

kariéru. Stejně jako předchozí dva příběhy na českém projektu byl i tento rozdělen na 

jednotlivá dějství a posloupnost vyprávěných událostí byla retrospektivní. 

 

Projekty ThePlayersTribune.com a Bezfrazi.cz představují na svých trzích poměrně 

unikátní platformy na pomezí žurnalistiky a PR. Těží z odvěké touhy lidstva poslouchat 

a číst hrdinské příběhy. Díky těmto webovým stránkám mají čtenáři možnost poznat 
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sportovce blíže než jen skrze klasické rozhovory po sportovních událostech a dozvědět se 

otevřeně podrobnosti z jejich života, o nichž dosud nevěděli. Tyto projekty pomáhají 

měnit pohled veřejnosti na sportovce, které představují především jako lidi s běžnými 

starostmi. Přispívají také ke kultivaci sportovního prostředí a mohou být zajímavou 

inspirací jak pro další sportovce, tak dokonce i pro čtenáře, kteří se o sport nezajímají. Pro 

sportovní fanoušky se jedná o hodnotný doplněk k tradičním médiím, jelikož v nich není 

pro texty takového rozsahu dostatečný prostor.  
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6 Summary 
This thesis was a case study of projects The Players' Tribune and Bez frází. These websites 

provide the athletes a place for their open stories, where they have full control over their 

statements, which is a difference from traditional media outlets. The idea for this project 

was invented in 2014 by former American baseball player Derek Jeter, who founded the 

website ThePlayersTribune.com. Two years later, this project was transferred to the 

Czech environment by the sports journalist František Suchan. He launched the Bezfrazi.cz 

with the support of hockey players Jakub Koreis and Radim Vrbata. 

 

Both websites have published stories with topics related to the mental health of athletes 

or social issues, which have pushed the boundaries of the debate on this issue. It does not 

try to compete with traditional media, but The Players' Tribune has become a competitor 

to traditional media at a time when some well-known athletes have begun to announce 

major career decisions on this website. In this case, the news media must take exclusive 

information from ThePlayersTribune.com. This practice has not appeared on the Czech 

version, but it is possible that it will happen in the future. 

 

Both projects go against the current trend of online media, which is increasingly focused 

on shorter formats, in terms of the length of published stories. These websites do not 

pursue a large number of interactions, but they are focused on content. The average 

reading time of one article on ThePlayersTribune.com is 7 minutes and 45 seconds, on the 

Bezfrazi.cz website it is even around 15 minutes. These platforms also refute the belief 

that a big name of the athlete automatically guarantees high views of articles. According 

to the representatives of both projects, the basis of the success of the article is not the 

acquaintance of the athlete, but a strong story. 

 

The issue of ghostwriting is discussed especially in the case of ThePlayersTribune.com. 

Both websites refer to the fact that the athlete has control over every word as well as the 

final story. However, not publishing the real author of the story can undermine the trust 

of these projects. There is also issue of defining the boundary between journalism and 

public relations. Recording a story is more of an athlete's monologue than a regular 

interview between a journalist and a respondent. Representatives of 
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ThePlayersTribune.com claim that they perform a standard fact checking process, but in 

the past a controversial story of baseball player David Ortiz appeared on this website. For 

that story was not possible to verify the published facts. They also published article by 

golfer Tiger Woods who came unsolicited and it was not clear who the real author was. 

Bezfrazi.cz had one case of controversy because of a story in which athlete dealt with 

divorce. Greater transparency could be helped if the name of the stories written with the 

editor was noted, as suggested by journalist Andrew Bucholtz: “For pieces actually 

written by the athletes, the current system is fine, but those taken from interviews should 

carry at least an 'as told to'. Readers should also approach the site with a critical eye.”163 

 

Therefore, representatives of Bez frází has the rule that they do not publish a story about 

a current dispute so that the athlete cannot use the platform as a weapon. They verify 

facts in the stories from other witnesses, if possible. They also make sure that the athlete 

does not just want to advertise yourself through their website. They appear to be more 

consistent in this area than the project The Players' Tribune, which is focused on the 

global market, making these cases more difficult. 

 

For Bez frází is important that every story has an overlap beyond the sports environment. 

Therefore, they consider carefully who gets the space on their website. The stories are 

often about athletes who are outside the mainstream of sport disciplines. Stories on 

Bezfrazi.cz often summarize the entire life story of an athlete. There is a clear difference 

from the American platform, where overlap is not a necessary condition of the story. 

ThePlayersTribune.com also brings biographical types of stories, however they 

sometimes publish more articles with one athlete, which are focused on various topics. 

The Players' Tribune project mainly publishes stories of athletes from major American 

sports. 

 

Both websites have clean design and are ad-free. They make money from branded 

content. In addition to written stories, The Players' Tribune also brings video series, 

podcasts and player polls. Video content already predominates over written stories in the 

American version. It is possible that the Bezfrazi.cz will follow the same path in the future. 

 
163 BUCHOLTZ, Andrew. Players’ Tribune articles aren’t written by the players, which creates a host of issues [online]. 
2015 [cit. 2019-11-22]. Dostupné z: https://awfulannouncing.com/2015/players-tribune-articles-arent-written-by-
the-players-which-creates-a-host-of-issues.html 
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Czech website is starting to work more and more with video content - Bez frází even 

released a documentary in April 2020 and shortly afterwards launched podcasts. 

However, the written story still prevails on this website. The added value for Bez frází is 

publication of stories in books and discussion meetings where readers can talk with 

athletes about their stories. 

 

This thesis also includes an analysis of typologically equal stories that occur on both 

websites. I classified three recurring types of stories. The first category is stories of 

heroism – selected articles from Patrice Evra (ThePlayersTribune.com) and Ondřej Palát 

(Bezfrazi.cz) showed an emphasis on the modest conditions from which both heroes were 

born. The editors in these stories work with myth of hero. While Evra's story was told 

chronologically from his childhood, for the story of Palát the editor chose a retrospective 

storytelling. 

 

The second category was an athlete effected by circumstances that overcame. Carlos 

Carrasco (ThePlayersTribune.com) found out that he has leukemia, Roman Polák 

(Bezfrazi.cz) was knocked down by an opponent, which meant the most serious injuries 

in his career. In both cases the journey of athletes who overcame these very unpleasant 

obstacles was described. Both stories also have features of myth of hero. The story on 

ThePlayersTribune.com is told chronologically. The article on the Czech website does not 

follow a chronological sequence of events, but the creator of the text composes the 

individual segments of the story arbitrarily and moves throughout the space-time of the 

athlete's life. 

 

The third type is an athlete effected by the circumstances that meant his downfall. Both 

stories underline the athletes' love for their sport and prerequisites for success. Deion 

Holliman's story (ThePlayersTribune.com) shows signs of a myth of hero in the form of 

an emphasis on modest conditions, from which he tried unsuccessfully to achieve his goal 

twice.  The sequence of narratives was chronological as well in this third analyzed story 

from The Players' Tribune. In the life story of Jan Baránek (Bezfrazi.cz), a serious injury 

appeared, due to which he had to end his promising sports career. Like the previous two 

stories on the Czech project, this one was divided into particular acts and the sequence of 

narrated events was retrospective. 
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ThePlayersTribune.com and Bezfrazi.cz projects represent relatively unique platforms in 

their markets on the border of journalism and PR. It benefits from humanity's age-old 

desire to listen and read stories of heroism. Thanks to these websites, readers have the 

opportunity to get to know athletes better than just through classic interviews after sports 

events and to learn details from their lives that they did not know about before. They help 

change the public's view of athletes, who pose primarily as people with ordinary worries 

in these websites. They also contribute to the cultivation of the sports environment and 

can be an interesting inspiration for other athletes as well as for readers who are not 

interested in sports. For sports fans, this is a valuable addition to the traditional media 

outlets, where is not enough space for such long stories. 
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vývoj a fungování obou webových platforem, jejich budoucí směřování a rovněž jejich role 
v současné sportovní žurnalistice. Zabývat se bude také rolí novináře při zprostředkování příběhů. 
Dále budou kvalitativně analyzovány a typologicky zařazeny vybrané příběhy z obou portálů. 
Pozornost bude věnována konceptu hrdiny, prvkům heroizace, mytizace a identity. Součástí práce 
budou rovněž rozhovory se zástupci obou projektů. 
Předpokládaná struktura práce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou 
charakteristikou jejich obsahu): 
 
1. ÚVOD 
Stručný popis projektů, přínos a jejich vnímání sportovními fanoušky. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 
Vymezení pojmů, zejména heroizace, mytizace, identita sportovce. 
Příběhy sportovců a jejich role a význam ve sportovní žurnalistice. 
Technika autobiografických příběhů psaných v první osobě jako posílení autentičnosti. Vliv na 
čtenáře. 
Role novináře při zprostředkování příběhů. 
 
3. METODOLOGICKÁ ČÁST 
Představení případové studie a kvalitativní obsahové analýzy. 
Vymezení výzkumného vzorku. 
 
4. ANALYTICKÁ ČÁST 
Představení obou projektů, popis jejich fungování, přínos, budoucí směřování na základě 
rozhovorů se zástupci obou portálů. 
Kvalitativní obsahová analýza vybraných příběhů ve vztahu k teoretické části. 
Typologické zařazení příběhů. 
 
5. ZÁVĚR 
Závěrečné hodnocení a shrnutí výsledků 
Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období): 
Vybrány budou typologicky stejné příběhy na portálech theplayerstribune.com a bezfrazi.cz 
v období září–listopad 2018. 
Metody (techniky) zpracování materiálu: 
Kvalitativní obsahová analýza, informativní rozhovory se zástupci portálů. 
Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u všech 
titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  
 
BOYLE, Raymond, HAYNES, Richard. Power play: sport, the media and popular culture. Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 2009 
Kniha pojednává o tom, jak medializované sportovní příběhy ovlivňují i běžnou populaci, osobnosti 
ze světa sportu pomáhají fanouškům k nalezení vlastní identity a slouží jako vzory chování. 
 
BRUMMETT, Barry, ISHAK, Andrew. Sports and identity. New agendas in communication. Taylor 
and Francis, 2014, 312 s. ISBN 978-1-315-85233-1. 
Kniha předkládá čtenáři poznaky týkající se identity sportovců. Zahrnuje čtrnáct kapitol, které 
vznikly během konference na univerzitě v Texasu. Kniha poskytuje soudobé průzkumy sportu 
a identity ve Spojených státech. 
 
DĚKANOVSKÝ, Jan. Sport, média a mýty: Zlatí hoši, královna bílé stopy a další moderní hrdinové. 
Praha: Dokořán, 2008. Bod. ISBN 978-80-7363-131-4. 
Kniha se zabývá fenoménem sportu z hlediska diváka. V jednotlivých kapitolách autor definuje 
místo sportu v kultuře a zkoumá jeho přetváření médii. V závěru nastiňuje možnosti vzájemného 
ovlivnění světa sportu a většinové společnosti. 
 
LULE, Jack: Daily news, eternal stories: the mythological role of journalism. New York: Guilford 
Press, 2001. 
Kniha popisuje trendy, jimž podléhá zpravodajství, a využívání tzv. mýtů, opakujících se schémat, 
která pomáhají příjemcům mediálního sdělení snadněji se orientovat.  
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SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanějsí metody a techniky. 2014. Praha: Grada. 539 s. 
ISBN 978-80-247-3568-9.  
Publikace uvádí čtenáře do metodologie a empirického výzkumu sociálních věd, provádí jej 
jednotlivými etapami výzkumu médií. Autorka v knize představuje nejčastější užívané postupy. 
 
WENNER, Lawrence A. Fallen sports heroes, media, & celebrity culture. New York: P. Lang, 2013, 
381 s. ISBN 978-1-4331-1298-0. 
Kniha se zabývá sportovními hvězdami jako osobnostmi ve veřejném diskurzu, od nichž se očekává 
role hrdinů. Patří k předním titulům v oblasti médií, sportu a kulturálních studií. Přispěvatelé v této 
knize vysvětlují dynamiku a důsledky procesu vzniku a pádu sportovních hrdinů, pomáhají 
porozumět jejich kultuře a roli sportu ve společnosti.  
Diplomové a disertační práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských 
prací, které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vysokých 
školách za posledních pět let) 
 
Žádné. 
Datum / Podpis studenta/ky 
 
15. května 2018                                                                                                     ……………………… 

 

TUTO ČÁST VYPLŇUJE PEDAGOG/PEDAGOŽKA: 
Doporučení k tématu, struktuře a technice zpracování materiálu:  
 
Případné doporučení dalších titulů literatury předepsané ke zpracování tématu:  
 
Potvrzuji, že výše uvedené teze jsem s jejich autorem/kou konzultoval(a) a že téma 
odpovídá mému oborovému zaměření a oblasti odborné práce, kterou na FSV UK 
vykonávám.  
 
Souhlasím s tím, že budu vedoucí(m) této práce. 
 
 
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 
                                                                                                 ……………………… 
Příjmení a jméno pedagožky/pedagoga                           Datum / Podpis pedagožky/pedagoga 

 
TEZE JE NUTNO ODEVZDAT VYTIŠTĚNÉ, PODEPSANÉ A VE DVOU VYHOTOVENÍCH DO TERMÍNU UVEDENÉHO 
V HARMONOGRAMU PŘÍSLUŠNÉHO AKADEMICKÉHO ROKU, A TO PROSTŘEDNICTVÍM PODATELNY FSV UK. 
PŘIJATÉ TEZE JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT V SEKRETARIÁTU PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY A NECHAT VEVÁZAT DO 
OBOU VÝTISKŮ DIPLOMOVÉ PRÁCE.  

 
TEZE NA IKSŽ SCHVALUJE VEDOUCÍ PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY. 


