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Abstrakt
Disertační práce se zaměřuje na výzkum televizního publika a jeho vnímání
handicapovaných sportovců, zejména paralympioniků, ve vysílání České televize, která
pravidelně vysílá program o handicapovaných sportovcích Paralympijský magazín
a téma zdravotního postižení se objevuje i ve zpravodajských pořadech, zejména na ČT24
a ČT sport. Cílem výzkumu bylo odhalit vnímání handicapovaných sportovců televizními
diváky. V teoretické rovině byl kladen důraz především na publikum a sportovce se
zdravotním postižením.
Práce se zaměřila na zodpovězení následujících výzkumných otázek: Jak diváci vnímají
sportovce s handicapem? Obdivuje publikum tyto sportovce, nebo je naopak lituje? Co
říkají diváci o prezentaci paralympijského sportu? Existují nějaké rozdíly mezi prezentací
sportovců s postižením a bez postižení? Jsou v reportážích důležité životní příběhy
handicapovaných sportovců? Má sport handicapovaných smysl?
Pro zodpovězení výše uvedených otázek byly použity focus groups (skupinové
rozhovory, ohniskové skupiny). Publikum (50 televizních diváků) bylo rozděleno do pěti
stejně velkých skupin. V první skupině byli lidé bez postižení, kteří sledovali
Paralympijský magazín a nemají ve své rodině zdravotně postiženou osobu. Druhou
skupinu tvořili lidé bez postižení, kteří nesledují Paralympijský magazín a sport
handicapovaných a nemají zdravotně postiženého člena rodiny. Ve třetí skupině byli
rodinní příslušníci zdravotně postižených sportovců, kteří sledovali Paralympijský
magazín. Další skupinou byli lidé se zdravotním postižením, kteří nevykonávají sport na
nejvyšší úrovni. V poslední skupině bylo deset paralympijských sportovců se zdravotním
postižením. Jako doplňková metoda byly použity hloubkové polostrukturované
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rozhovory s dalšími dvaceti respondenty. Individuální rozhovory probíhaly před focus
groups a autorka disertační práce v nich sbírala především témata a oblasti, na které se
následně zaměřila ve skupinových rozhovorech.
Lítost, nebo naopak obdiv, tyto pocity se projevily napříč všemi skupinami, a to dokonce
i ve focus group s rodinnými příslušníky, kteří sice nejvíce hovořili o potřebné integraci,
ale i členové této skupiny dělali rozdíly mezi handicapovanými a nepostiženými, a to
především v nahlížení na sportovce samotné. Jinakost se zde projevila i ve vizuální
atraktivitě handicapovaných sportovců. Na vzhled sportovců upozorňovali nejen diváci,
kteří sport postižených nesledují, ale také někteří vrcholoví sportovci s handicapem, kteří
zdůrazňovali, jak je právě vizuální stránka důležitá při prezentaci sportu
handicapovaných.
Výsledky disertační práce mohou být přínosné pro výzkumné pracovníky a odborníky
v oblasti médií v procesu vytváření zpráv o osobách se zdravotním postižením.

Abstract
The dissertation focuses on the research of the audience and the perception of athletes
with a disability, mainly Paralympians, in the Czech Television (Česká televize), which
regularly broadcasts a program about disabled athletes called Paralympic Magazine. The
topic also appears in other news programs (ČT24 and ČT sport). The research aims at
showing the media image perception of the disabled sports by the television viewers. The
theoretical level emphasises mainly the audience and athletes with a disability.
The dissertation posed the following research questions: How do television viewers
perceive athletes with a disability? Does the audience admire or regret them? What do
viewers say about the presentation of disabled sports? Can we identify any differences
between the presentation of athletes with and without a disability? Are life stories of
athletes with a disability important in the reports? Does the Paralympic sport make sense?
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The focus group interviews were set to get an answer to the questions above. The audience
(50 television viewers) was divided into five groups of ten. The first group consisted of
people without a disability who had been watching the Paralympic Magazine and had no
disabled person in their family. The second group was composed of people without
a disability who did not watch the Paralympic Magazine and did not have a family
member with a disability. In the third group, there were family members of disabled
athletes who have been watching the Paralympic Magazine. The next group were people
with disabilities who were not professional sportspeople. In the last group, there were ten
Paralympic athletes with disabilities. Interviews with twenty respondents were used as
a complementary method (individual interviews took place before the focus groups).
There were feelings such as regret or admiration in all groups. Even the focus group with
family members, who spoke mostly about integration, was also making differences
between disabled and non-disabled athletes. Another topic was visual attractiveness. The
appearance of the athletes was highlighted not only by spectators who do not watch the
athletes with a disability but also by top athletes with disabilities who were aware of the
importance of the visual aspect in the presentation of the sport.
The results of the dissertation can be beneficial for researchers and media professionals
in the process of creating reports and news about people with a disability.

Klíčová slova: sport, sport handicapovaných, paralympionici, postižení, publikum,
diváci, televize

Keywords: Sport, Athletes with a Disability, Paralympians, Disability, Audience,
Viewers, Television

5

Prohlášení
1. Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a použila jen uvedené
prameny a literaturu.
2. Prohlašuji, že práce nebyla využita k získání jiného titulu.
3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.

V Praze dne 15. 6. 2020

Mgr. Veronika Macková

6

Poděkování
Největší poděkování míří za mou školitelkou Alicí Němcovou Tejkalovou, která mě
přivedla na myšlenku vrátit se znovu na „akademickou půdu“ a pustit se do doktorského
studia. Bez ní bych se k tomu nikdy neodhodlala. Známe se už hodně dlouho, když však
na první konzultaci začala mluvit ve zkratkách (jako například SVV, GAUK, GAČR
atd.), tak jsem jí asi poprvé za tu dobu opravdu nerozuměla. Nejen, že mi všechno
vysvětlila, ale také se mnou konzultovala všechny mé „školní“ aktivity. Když jsem tápala,
dokázala najít odpověď (a to úplně na vše). Další velké díky míří za Ondrou Trunečkou,
který se mnou začal studovat ve stejném roce, a vzájemná podpora nás dovedla až
k odevzdání disertační práce. Jmenovité poděkování patří i Václavu Moravcovi, protože
jeho otázka: „Už to máš dopsané?“ mě provázela velmi intenzivně poslední půl rok před
dokončením, ale nezapomněl ani na motivační slova, proto mohu odpovědět: „Ano,
mám!“ V neposlední řadě děkuji i všem blízkým přátelům a rodině, protože všichni
nejspíše několikrát slyšeli větu: „Teď nemůžu, ale až to dopíšu…“

7

Obsah
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Úvod
„Na olympijských hrách se hrdinové rodí. Na paralympijské hry už hrdinové
přicházejí.“ (Steadward a Peterson, 1997:8)

Nabídka sportů je v dnešní době velmi pestrá, a tak každý z nich bojuje nejen o mladé
začínající sportovce, ale také o zájem publika, z hlediska dopadu a financí pak zejména
o televizní diváky. Jiné to není ani u sportu handicapovaných, který ušel od doby svého
vzniku dlouhou cestu. V minulosti sloužil pouze jako rehabilitace a nyní se může
Mezinárodní paralympijský výbor pyšnit vzestupnou tendencí počtu televizních diváků
při sledování paralympijských her nebo větším počtem zemí se zakoupenými vysílacími
právy (Mezinárodní paralympijský výbor, 2019). Britský paralympijský výbor společně
s televizní stanicí Channel 4 připravil kampaň před domácími hrami v Londýně v roce
2012 a změnil vnímání handicapovaných sportovců u britské veřejnosti. Tyto
paralympijské hry tak byly celosvětově přelomové (Gillis, 2012). Pro další rozvoj sportu
postižených je velmi důležitý i názor televizních diváků, který může udávat směr, kam se
bude toto sportovní odvětví ubírat.
Disertační práce má za cíl zmapovat různorodé publikum: to, které sleduje sport
handicapovaných pravidelně, občas, nebo se naopak o tento druh sportu nezajímá,
a popsat oblast, kterou v České republice ještě nikdo nezkoumal. Také v zahraniční
odborné literatuře jsou jen malé zmínky o publiku handicapovaných sportovců1 (např.
Kama, 2004; Jackson a kol., 2015; Hodges, Scullion a Jackson, 2015; Bartsch a kol.,
2018; Pullen, Jackson a Silk, 2019; Silk a kol., 2019). Kama (2004) se ve svém výzkumu
publika soustředil pouze na postižené a na jejich názor na mediální prezentaci
handicapovaných. Zjistil, že se média podle postižených stále nevyhýbají stereotypům,
které staví handicapované do role bezmocných stvoření. Oni sami však touží po zařazení
do společnosti bez ohledu na jejich postižení. Média mohou hrát podle Kamy (2004)
v tomto procesu pozitivní roli, pokud budou handicapované prezentovat stejně jako
většinovou společnost. Jackson (2015) je editorem knihy Reframing disability: media,
1

Téma handicapovaných sportovců si autorka disertační práce vybrala záměrně, protože se vrcholovému
sportu lidí s postižením věnuje i profesně jako redaktorka a reportérka České televize (ČT sport). Detailní
informace o publiku, jeho názoru a preferencích však dosud nebyly k dispozici a dílčí výsledky jsou
překvapivé, protože jsou v rozporu se zažitými představami tvůrců o publiku na základě dostupných
kvantitativních dat.
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(dis)empowerment and voice in the 2012 Paralympic Games, která si kladla za cíl
identifikovat příběhy, které televize používají při vysílání a prezentaci sportovců
s postižením a paralympijských her, dále se spoluautory analyzoval, jak publikum přijalo
prezentaci handicapovaných v médiích a zdali jejich příběhy inspirovaly ke změně
postojů k lidem se zdravotním postižením. Hodgesová, Scullion a Jackson (2015) ve své
studii popsali, jak publikum vnímalo paralympijské hry v Londýně v roce 2012. Pomocí
hloubkových rozhovorů zjistili, že se vnímání diváků během vrcholné akce pro postižené
sportovce změnilo ze strachu z neznámého na úžas. Bartschová a kolektiv (2018) se
společně věnovali výzkumu televizního publika a zkoumali motivaci ke sledování sportu
handicapovaných pomocí tří experimentů. Přišli na to, že díky zážitkům při sledování
sportu handicapovaných, empatii, pocitu blízkosti a televizním spotům se prohluboval
zájem o sport handicapovaných. Pullenová, Jackson a Silk (2019) se ve své studii
zabývali vysíláním stanice Channel 4, která měla hlavní vysílací práva ve Velké Británii
pro hry v Riu 2016, a zkoumali, jak moc se projevil nacionalismus při vnímání sportovců
s handicapem. Vycházeli z rozhovorů s tvůrci televizního vysílání a také z výzkumů
sledovanosti. Pro lepší propojení televizních diváků a sportovců s handicapem totiž
požadoval Britský paralympijský výbor odstranění „jinakosti“ z vysílání a chtěl se
zaměřit především na britské sportovce, což stanice Channel 4 splnila a zaměřila se na
domácí paralympioniky. Kolektiv autorů ze čtyř univerzit pod vedením profesora Silka
(2019) vydal zprávu o projektu s názvem Re-presenting para-sport bodies: Disability and
the cultural legacy of the Paralympic Games, ve které se v jedné kapitole věnují publiku.
Pomocí focus groups zkoumali vnímání paralympijského vysílání televizní stanice
Channel 4 a dopady úspěšných her v Londýně v roce 2012 na publikum. Zaměřili se
především na zvyklosti paralympijského sportu, na pochopení handicapu, vnímání
sociálních změn s ohledem na povědomí o handicapovaných nebo na právo, legislativu
a politiku. Zpráva o projektu má s předkládanou disertační prací společné téma způsobu
mediálního zpracování příběhů handicapovaných sportovců a jeho reflexe publikem.
Žádná z výše popsaných prací se však nevěnovala pouze publiku a jeho vnímání
sportovců s handicapem, i proto bylo záměrem autorky disertační práce přinést
a publikovat výsledky z auditoriálního výzkumu zaměřeného na české publikum
a paralympijský sport a upozornit tak na další společensky i mediálně menšinové téma
a jeho reflexi publikem.
Pro analýzu bylo nejprve vybráno dvacet lidí podle předem daných kritérií (diváci
10

sportu handicapovaných, sportovci s handicapem, handicapovaní nesportovci, rodinní
příslušníci a diváci nesledující sport postižených), kteří se účastnili polostrukturovaných
hloubkových rozhovorů. Individuální rozpravy sloužily jako doplňková metoda, která
měla za úkol nashromáždit především výzkumně nosná témata pro následné skupinové
rozhovory. Autorka disertační práce poté také metodou sněhové koule oslovila padesát
televizních diváků. Řetězový výběr pomohl k získání nových kontaktů na účastníky
tohoto výzkumu. Skupiny byly sestaveny tak, aby vyznačující charakteristika dané focus
group2 kopírovala kritéria individuálních rozhovorů, proto vzniklo pět skupin po deseti
respondentech. Součástí focus groups byly ukázky paralympijského sportu, který
odvysílala Česká televize (ČT sport). Reportáž ze zpravodajského pořadu Branky, body,
vteřiny a další příspěvky z Paralympijského magazínu (měsíčníku o sportu
handicapovaných)

prezentovaly

sportovce

s tělesným

postižením,

spasticky

handicapované a sportovce s kombinovaným postižením (mentálním a tělesným). Výběr
ukázek byl reprezentativní pro český televizní obsah, do kterého se dostávají
z handicapovaných sportovců prakticky pouze ti nejúspěšnější, vrcholoví sportovci.
V následných diskuzích však účastníci skupinových rozhovorů debatovali i o dalších
typech handicapů (např. o sportovcích se sluchovým handicapem).
Analytická část se snažila odpovědět na tyto základní výzkumné otázky: Jak diváci
vnímají sportovce s handicapem? Obdivuje publikum tyto sportovce, nebo je naopak
lituje? Co říkají diváci o prezentaci sportu handicapovaných? Existují nějaké rozdíly mezi
prezentací sportovců s postižením a bez postižení? Jsou v reportáži důležité životní
příběhy sportovců? Má vrcholový sport handicapovaných smysl?
Obdiv sportovců s handicapem a lítost vůči nim se objevují i v médiích. Emoce
vyvolává v mnohých případech už samotný titulek, jako tomu bylo například v případě
bývalého kapitána české parahokejové reprezentace Zdeňka Šafránka, který trpěl na tzv.
dekubit3 a s jeho zdravotním stavem to bylo vážné. Denik.cz hned v titulku nazval
českého paralympionika hrdinou v článku Drsný osud českého hrdiny. Paralympionik má
díky sbírce na léčbu (Denik.cz, 2018). Obdobné titulky se objevovaly na konci roku 2018
ve většině českých médií. V televizi Seznam autoři reportáže upozorňovali na to, jak hrdě

2

Metoda focus group je v české i zahraniční odborné literatuře také nazývána jako skupinové rozhovory
nebo ohniskové skupiny (Sedláková, 2015 Bryman, 2016). Autorka disertační práce používá tyto pojmy
synonymicky.
3
Dekubit je proleženina patřící do kategorie chronických ran (Dekubity.eu, 2019).
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s kapitánským „céčkem“ reprezentoval Českou republiku – Ještě donedávna hrdě
reprezentoval naši zemi. Dnes pro samou bolest ztrácí chuť k životu (Televize Seznam,
2018). Na mediální stereotypy „těch druhých sportovců“ upozornila ve své disertační
práci už Němcová Tejkalová (2011), která zkoumala české deníky v průběhu šedesáti let
a dospěla k závěru, že se vyobrazení sportovců s handicapem omezuje v mnohých
případech pouze na hrdiny či bojovníky. Média tedy pracují s emocemi, ale jak mediální
sdělení dekódují televizní diváci?
Autorka předkládané disertační práce se v první kapitole, ve které popsala historické
začátky tohoto sportovního odvětví ve světě a v České republice, zaměřila na sport
handicapovaných. Vývoji sportu handicapovaných v médiích, především v televizním
vysílání, se věnuje kapitola 1.1 Sport handicapovaných v médiích, na kterou navazuje
oddíl 1.1.1 Pořad Paralympijský magazín, ten se v České televizi (ČT sport) zaměřuje
na tvorbu a vysílání reportáží ze soutěží handicapovaných a byl součástí prezentovaných
ukázek publiku během analýzy. Kapitola například popisuje sledovanost tohoto pořadu
a zastoupení diváckých skupin, které se dívají na Paralympijský magazín. Důležitým
konceptům pro tuto práci – stereotypizaci a mytologii se věnují kapitoly
1.2 Stereotypizace sportovců s handicapem a 1.3 Mytologie mediálního zobrazení
sportovců s handicapem. Samostatnou částí je pak 1.3.1 Mýtus tzv. supermrzáka,
který je jedním z možných a velmi častých mediálních diskurzů spojených
s handicapovanými sportovci popsaných odbornou literaturou. 1.4 Celebritizace
sportovců s handicapem se zabývá kategorizací celebrit a následuje pasáž 1.4.1 Jiří
Ježek mezi celebritami, která pojednává o nejúspěšnějším cyklistovi v historii
paralympijských her. Právě on byl televizními diváky prezentován jako celebrita, která
přesahuje „svět sportu handicapovaných“.
Druhá kapitola je celá věnována výzkumu publika televizního sportovního
vysílání a zabývá se například propojením televizních diváků se sportovním obsahem ve
vysílání. Třetí kapitola (3 Metodologická východiska a metodika výzkumu) popisuje
individuální a skupinové rozhovory z teoretické perspektivy, i jejich konkrétní realizaci
pro tuto disertační práci: 3.1 Hloubkové polostrukturované rozhovory, včetně jejich
realizace (3.1.1 Realizace hloubkových polostrukturovaných rozhovorů) a scénáře
(3.1.2 Scénář hloubkového polostrukturovaného rozhovoru). Kapitola o skupinových
rozhovorech nese označení 3.2 Focus group, do které patří i následující podkapitoly:
3.2.1 Realizace skupinových rozhovorů a 3.2.2 Scénář skupinového rozhovoru.
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Největší část disertační práce náleží analýze vnímání paralympijských sportovců
televizními diváky. V kapitole 4.1 Způsob zpracování reportáží o paralympijských
sportovcích hodnotili televizní diváci, jak jsou handicapovaní prezentováni ve vysílání
České televize a na ČT sport. Šlo o to, zdali diváci vnímají rozdíly ve
sportovních reportážích o handicapovaných a nepostižených sportovcích. Co chtějí
diváci vidět, o tom pojednává podkapitola 4.1.1 Životní příběh, nebo sportovní
výsledky? Sport handicapovaných je pro mnoho televizních diváků velice složitý, a to
především kvůli nepřehlednosti v rozdělení do jednotlivých kategorií. Tento problém
popisuje část 4.1.2 Nepřehledná klasifikace handicapovaných sportovců. Kapitola
4.1.3 Problémy v českém paralympijském hnutí se věnuje divácké reflexi sporu
vrcholových sportovců s Českým paralympijským výborem. Jak vnímají diváci reportáže
v jediném televizním pořadu o handicapovaných v České republice, představuje oddíl
4.1.4 Paralympijský magazín. Vnímání rozdílů mezi zobrazením sportovců
s handicapem a bez něj je popsáno v kapitole 4.2 Vizuální atraktivita handicapovaných
sportovců. Kapitola 4.3 Hrdinové, nebo chudáci? nabízí pohled respondentů na sport
handicapovaných a emoce, které v publiku jejich sport vzbuzuje. V souvislosti
s nejlepšími handicapovanými sportovci uvažujeme o konceptu celebritizace, podobně
jako u sportu nepostižených. Část skupinových rozhovorů se věnovala i tomuto tématu
a výsledky prezentuje kapitola 4.4 Celebrity mezi handicapovanými a různorodost
jejich vnímání. Poslední část 4.5 Má sport handicapovaných podle publika smysl?
nabízí zamyšlení nad smyslem vrcholového para sportu.
Výsledky analýzy sumarizuje a do kontextu společensko-vědního výzkumu
začleňuje závěrečné shrnutí.
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1 Sport handicapovaných
První zmínka o sportovcích s postižením je z roku 1888, kdy byl v Berlíně založen
sportovní klub pro neslyšící (Mezinárodní paralympijský výbor, 2018), a právě neslyšící
pokračovali v budování sportovních oddílů nejrychleji. V roce 1922 vznikl Mezinárodní
výbor pro sportovce se sluchovým postižením, který je považován za první mezinárodní
sportovní organizaci pro handicapované sportovce (Vanlandewijck a Thompson, 2011),
a o dva roky později se konaly také první hry pro sluchově postižené sportovce (Thomas
a Smith, 2009). Na českém území je první písemná zmínka o pohybové aktivitě
neslyšících už v roce 1910. K roku 1922 se pak datuje i vznik deaflympismu na českém
území, kdy se v Praze a v Brně ustavily sportovní kroužky hluchoněmých a v rámci nich
se organizovalo i sportovní vyžití (Pánek, 2009). Historie paralympijského sportu se
začala psát v roce 1944, kdy sir Ludwig Guttmann založil ve Stoke Mandeville
rehabilitační centrum pro léčbu poranění míchy (v tomto zařízení se nacházelo velké
množství válečných veteránů, kteří kvůli poranění míchy skončili na invalidních
vozících) a sport byl součástí léčby. Díky tomu se mohli 29. července 1948 atleti účastnit
prvních Stokemandevilleských her (Thomas a Smith, 2009; Brittain, 2016), nejednalo se
o zálibu ve sportování. Pacienti neměli na výběr, např. lukostřelba byla povinná, a právě
sir Ludwig Guttmann dohlížel na realizaci (Steadward a Peterson, 1997). Ani
Československo za vývojem ve světě nezaostávalo, i zde platil světový trend, že nejprve
se v roce 1929 soutěží účastnili sportovci se sluchovým a zrakovým postižením, až
později se přidávali sportovci i s jinými druhy handicapu. Vojmír Srdečný4 po
absolvování tělesné výchovy nastoupil roku 1947 do rehabilitačního ústavu v Kladrubech
a o rok později stál u zrodu prvních her pro tělesně postižené, kde celkem 82 pacientů
rozdělili do čtyř skupin podle zdravotního postižení. Kladrubské hry byly dokonce
organizovány čtyři měsíce před hrami ve Stoke Mandeville a účastnilo se jich více
sportovců. Ve Velké Británii startovalo pouze 16 handicapovaných ze dvou

4

Vojmír Srdečný vystudoval Ústav pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy. V roce 1939 byl i s ostatními
studenty deportován do koncentračního tábora Sachsenhausen-Oranienburg. Po propuštění pracoval
v pojišťovně, a poté byl také nuceně nasazen v továrně. Po absolvování vysoké školy po válce nastoupil do
rehabilitačního ústavu v Kladrubech a začal se věnovat tělesně postiženým (Pametnaroda.cz, 2019).
„V roce 1949 musel z Kladrub odejít, ale záhy našel uplatnění jako rehabilitační pracovník ve státních
lázních Velké Losiny, kde se věnoval léčbě pacientů s následky po dětské obrně. Roku 1959 se do Kladrub
vrátil. V letech 1964–1985 pak pracoval jako odborný asistent na katedře tělesné výchovy na Pedagogické
fakultě v Hradci Králové.“ (Pametnaroda.cz, 2019.) Vojmír Srdečný zemřel 14. srpna 2019 (Český rozhlas
Plus, 2019).
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82 postižených (Němcová Tejkalová, 2012). O rok později už ale počet zainteresovaných
rehabilitačních center ve Velké Británii vzrostl na šest a zvýšil se i počet sportovců,
zatímco větší rozvoj v Československu se z ideologických důvodů nepodařilo
rozeběhnout. Na druhých Stokemandevilleských hrách, kterým se také říkalo Velký
festival paralympijských sportů nebo olympijské hry paraplegiků, soutěžilo 37 lidí. Právě
zde sir Ludwig Guttmann ve svém projevu vyslovil myšlenku, že by toto klání mělo mít
mezinárodní přesah a chtěl následovat olympijské hry (Bailey, 2008 Thomas a Smith,
2009 Vanlandewijck a Thompson, 2011). To se splnilo o tři roky později, když se v roce
1952 účastnili her i pacienti z Nizozemska. Právě tyto Mezinárodní hry ve Stoke
Mandeville byly předchůdci paralympijských her (Brittain, 2016) a díky dobré reputaci,
kterou o nich šířili bývalí účastníci sportovního klání, se velmi rychle staly
mezinárodními. Aby byly hry organizovány profesionálněji a bylo zajištěno financování,
vznikl Mezinárodní výbor pro hry Stoke Mandeville, který dohlížel nejen na organizaci,
ale také na průběh her. Tato organizace se stala předchůdcem Mezinárodního
paralympijského výboru (Thomas a Smith, 2009).
Označení „paralympijské“ vzniklo složením slov „olympijské“ a „paraplegik“, tedy
označením pro osobu s poškozením míchy (Brittain, 2016). Podle Mezinárodního
paralympijského výboru jde o složeninu slova „para“, které pochází z řecké předložky
(vedle) a slova „olympic“ (Mezinárodní paralympijský výbor, 2018). Poprvé se tento
název objevil v médiích v roce 1953 v Bucks Advertiser and Aylesbury News a do roku
1960 byl používán jako alternativa pro Mezinárodní hry Stoke Mandeville (Brittain,
2016). Právě od roku 1960 se datují první paralympijské hry, na kterých se v Římě
představilo 400 sportovců z 23 zemí a jsou také počítány jako deváté mezinárodní
Stokemandevilleské hry (Vanlandewijck a Thompson, 2011). Organizátoři her v Soulu
v roce 1988 poprvé přišli s myšlenkou zaplněného stadionu a vytvoření početné divácké
kulisy, proto do publika přivedli školáky, lidi z církevních organizací nebo sportovní
kluby a postarali se o naplněné stadiony. Hry se staly přelomovými i v profesionální
přípravě, včetně paralympijské vesnice, oficiální přepravy nebo například zahajovacího
ceremoniálu. Vše připomínalo akci velkého mezinárodního rozsahu (olympijské hry),
i proto počet sportovců na letních paralympijských hrách velmi rychle narůstal. V Atlantě
v roce 1996 startovalo už 103 zemí, 3195 elitních handicapovaných sportovců a 1661
akreditovaných mediálních pracovníků (Steadward a Peterson, 1997). Zimní
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paralympijské hry vznikly v roce 1976 v Örnsköldsviku ve Švédsku (Vanlandewijck
a Thompson, 2011). Co do počtu zemí jde o menší událost, než je letní obdoba her, i proto
se jim přezdívá „rodinné hry“. Také zde je ale vidět patrný vývoj. Přibývají nejen počty
sportovců a zemí, ale také nové sporty, např. short-track v roce 1994 nebo později curling
(Steadward a Peterson, 1997).
Mezinárodní paralympijský výbor (IPC) byl oficiálně založen 22. září 1989
v německém Düsseldorfu. Jedná se o neziskovou organizaci, jejímž hlavním úkolem je
řízení mezinárodních paralympijských soutěží (Mezinárodní paralympijský výbor, 2018).
Organizace zaměřující se na handicapované sportovce se skládá z volené správní rady,
řídícího týmu a různých stálých výborů a rad. Od roku 1999 sídlí v německém Bonnu
(Mezinárodní paralympijský výbor, 2017). Mezinárodní paralympijský výbor působí jako
řídící orgán pro paralympijské sporty se specifickým postižením – tělesně handicapované,
spasticky postižené, zrakově handicapované a mentálně postižené (Mezinárodní
paralympijský výbor, 2020).
Svoji vlastní světovou organizaci mají neslyšící a sluchově handicapovaní sportovci,
kteří nepatří pod Mezinárodní paralympijský výbor. Mezinárodní výbor pro sport
neslyšících vznikl v roce 1924 a je hlavním řídícím orgánem odpovědným za organizaci
deaflympijských her, které jsou na stejné úrovni jako paralympijské hry, a mistrovství
světa neslyšících (Mezinárodní výbor pro sport neslyšících, 2020). Mimo Mezinárodní
paralympijský výbor stojí i Mezinárodní hnutí speciálních olympiád (Special Olympics),
které bylo založeno v roce 1968 a prostřednictvím sportu se snaží vytvořit lepší svět
a podporuje začlenění všech lidí do většinové společnosti. Lidé s mentálním postižením
tak mohou inspirovat další ke sportování (Special Olympics, 2020). Ve struktuře
Mezinárodního

paralympijského

výboru

není

ani

Světová

federace

her

transplantovaných, která vznikla v roce 1978 (Světová federace her transplantovaných,
2020). Všechny tři jmenované mezinárodní organizace, které nepatří pod Mezinárodní
paralympijský výbor, mají v České republice zastoupení. Special Olympics má svůj
národní program s názvem České hnutí speciálních olympiád (Speciální olympiáda,
2020), sportovce po transplantaci sjednocuje Český tým transplantovaných (Český tým
transplantovaných, 2020). Zvláštní postavení má v České republice sport neslyšících
a sluchově handicapovaných, který patří pod Český paralympijský výbor, i když světová
struktura je jiná (Český paralympijský výbor, 2015).
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Český paralympijský výbor byl založen 26. ledna 1994, jeho řídícím orgánem je
Výkonné grémium složené ze šesti zástupců jednotlivých řádných členů – České asociace
tělesně handicapovaných sportovců, České federace Spastic Handicap, Českého svazu
mentálně postižených sportovců, Českého svazu neslyšících sportovců, Českého svazu
tělesně postižených sportovců a Českého svazu zrakově postižených sportovců (Český
paralympijský výbor, 2015). Výkonnou předsedkyní je Alena Erlebachová a předsedou
Českého paralympijského výboru byl v roce 2016 zvolen Ondřej Sejpka (Aktualne.cz,
2016). Ve stanovách si Český paralympijský výbor definuje své poslání a úlohu takto:
„Posláním ČPV je rozvíjet a chránit paralympijské a deaflympijské hnutí, jeho aktivity
a ideály mezi zdravotně postiženými sportovci rovnoprávně bez ohledu na druh postižení,
přispívat k výchově všech jeho účastníků k čestnému jednání podle zásad hnutí fair play
a Etického kodexu ČPV (sic!) a tím také přispívat k jejich společenské integraci. ČPV
zastupuje Českou republiku odděleně na paralympijských hrách, deaflympiádách
neslyšících, případně na dalších sportovních akcích organizovaných IPC, ICSD a jejich
kontinentálními složkami, jakož i na akcích mezinárodní sportovní diplomacie (například
kongresy apod.).“ (Český paralympijský výbor, 2015.) Český paralympijský výbor je
členem Mezinárodního paralympijského výboru, který byl založen 22. září 1989 a sídlí
v německém Bonnu. Jeho hlavním úkolem je podporovat více než 200 svých členů,
rozvíjet paralympijské sporty, organizovat paralympijské hry a začleňovat lidi
s postižením do společnosti (Mezinárodní paralympijský výbor, 2019).

1.1 Sport handicapovaných v médiích
V minulosti byl sport handicapovaných pouze součástí rehabilitace, díky němu se
pacienti vraceli do běžného života, byli soběstačnější a dokázali se o sebe lépe postarat
(Mezinárodní paralympijský výbor, 2018). Sportovci našli zázemí v klubech, sportovních
organizacích a stali se součástí dané komunity (Steadward a Peterson, 1997). V současné
době patří paralympijské hry k největším sportovním událostem na světě, jsou vrcholem
kariéry pro většinu sportovců, motivují ostatní ke sportu a k aktivnímu životnímu stylu
(Mezinárodní paralympijský výbor, 2018), zároveň mají hry a jejich aktéři také vliv na
postoje k osobám se zdravotním postižením. Paralympiády a jejich mediální pokrytí tak
poskytují významnou příležitost ovlivňovat názory veřejnosti na problematiku
zdravotního postižení.
V roce 2001 byla podepsána dohoda mezi Mezinárodním paralympijským výborem
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(International Paralympic Committee – IPC) a Mezinárodním olympijským výborem
(International Olympic Committee – IOC), která měla vliv na komercializaci sportu
handicapovaných. Mezi výhody tohoto ujednání patří dlouhodobá finanční podpora,
přístup ke sportovištím, kde se konají olympijské hry, a další komerční bonusy (Howe,
2008). Toto ustanovení bylo obnoveno a rozšířeno na hrách v Pchjongčchangu a má
platnost až do roku 2032 (Mezinárodní paralympijský výbor, 2018). Mezinárodní
paralympijský výbor se snaží o zvýšení společenského povědomí o handicapovaných
a chce širokou veřejnost odklonit od vnímání sportu handicapovaných jen jako
terapeutického nástroje i ji nasměrovat k tomu, že se jedná o profesionální sport (Jackson
a kol., 2015). Navzdory této snaze jsou paralympijské hry, až na některé výjimky, často
jediným okamžikem, kdy se sport handicapovaných dostává do zpravodajství po celém
světě (Brittain, 2016). Počet odvysílaných hodin z paralympijských her i množství
televizních diváků, kteří sledují sport handicapovaných, celosvětově narůstá. Od letních
paralympijských her v Aténách se během dvanácti let zvýšil počet diváků, kteří sledovali
sport handicapovaných u televizních obrazovek, o 127 %. Nárůst byl patrný i v počtu
zemí, které hry vysílaly. V Aténách mělo zakoupeno vysílací práva pouze 25 zemí, v roce
2016 v brazilském Riu už počet vysílatelů vzrostl na 154 států. Patrná je i stoupající
zelená křivka v Grafu č. 1, která znázorňuje počet televizních diváků (Mezinárodní
paralympijský výbor, 2019).
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Graf č. 1 Nárůst televizního pokrytí a sledovanosti paralympijských her (2004–2016)
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Jihokorejský Pchjongčchang 2018 překonal všechny dosavadní rekordy ve
sledovanosti zimních paralympijských her a v on-line zobrazení na sociálních sítích.
Mezinárodní paralympijský výbor uvádí na svých webových stránkách výsledky agentury
Nielsen Sports, která zaznamenala nárůst počtu zemí, kde byly hry odvysílány (více než
sto států), a také to, že sledovanost dosáhla 2,02 miliardy lidí, dalších 251,5 milionu
odběratelů dosáhl Mezinárodní paralympijský výbor na svých sociálních sítích. Přestože
byla celková hodnota 2,02 miliardy diváků o 3,7 % nižší než divácká sledovanost na
zimních paralympijských hrách v ruském Soči v roce 2014, kde hostitelský trh
představoval téměř 30 % z celkového počtu diváků, tak počet televizních diváků mimo
hostitelskou zemi vzrostl o 27,4 % (Mezinárodní paralympijský výbor, 2019).
Rok 2018 znamenal posun i ve vysílání České televize, která poprvé do svého
programu zařadila televizní studia5 vysílaná živě během zimních paralympijských her
v Pchjongčchangu, která se pravidelně objevovala na programu ČT sport ve večerních

5

Pořad se v programu ČT sport nazýval: XII. zimní paralympijské hry 2018 Pchjongčchang, zpravodajství
z průběhu paralympijských her.
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hodinách od prvního dne paralympijských her (9. března 2018) až po poslední den
největší zimní akce pro handicapované sportovce (18. března 2018). Televizní studia
moderovala autorka této práce6, stálým expertem na paralympijskou tematiku byl
šestinásobný paralympijský vítěz v cyklistice Jiří Ježek, druhý host se ve studiu měnil
podle tematického zaměření daného sportovního dne/sportovního odvětví. Novinkou
bylo i interaktivní zapojení diváků do vysílání přes facebookové stránky paralympijského
vysílání na ČT sport pomocí soutěžních otázek na experty ve studiu i na české
handicapované sportovce v Pchjongčchangu (Český paralympijský výbor, 2018).
V minulosti

odvysílala

Česká

televize

několik

přímých

přenosů

ze

sportu

handicapovaných (např. dráhovou a silniční cyklistiku z paralympijských her v Londýně
v roce 2012 nebo mistrovství světa v para hokeji z Ostravy 2009). Ve vysílání
sportovního kanálu České televize ale převažovaly pouze hodinové sestřihy
z paralympijských her, které byly v roce 2018 nahrazeny živým vysíláním ze studia na
Kavčích horách.7
Graf č. 2 Sledovanost pořadů k XII. zimním paralympijským hrám v Pchjongčchangu 2018
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6

Na paralympijských studiích na ČT sport se podílela v roli moderátorky, redaktorky a dramaturgyně
vysílání.
7
Televizní studia na ČT sport vznikla na základě iniciativy redaktorů Paralympijského magazínu, kteří se
pak podíleli na výrobě paralympijských pořadů. Inspirací byla redaktorům britská televizní stanice
Channel 4, která se věnuje sportu handicapovaných ve velké míře.
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Graf č. 2 znázorňuje sledovanost pořadů k XII. zimním paralympijským hrám
v Pchjongčchangu 2018 na ČT sport. Nejvyššího ratingu v tisících8 dosáhl pořad
14. března 2018, kdy byla hostem snowboardkrosařka Eva Samková (zlatá olympijská
medailistka z roku 2014 a bronzová z roku 2018). Spojení celebrit a sportu
handicapovaných fungovalo i ve Velké Británii, kde je fanouškem sportu
handicapovaných například princ Harry. Přítomnost známých osobností na velkých
sportovních akcích může přilákat pozornost většího množství diváků (Bradshow
a Minogue, 2020). Eva Samková ale nebyla v televizním studiu při zimních
paralympijských hrách náhodou. K olympijské vítězce se totiž do tréninkové skupiny
připojil český paralympijský reprezentant Tomáš Vaverka, který v Soči startoval jako
snowboardista a na hrách v Pchjongčchangu jako lyžař (Česká televize, 2018). Samková
tak mohla relevantně srovnat tréninkové dávky paralympijských sportovců a specifika
tohoto sportu. Díl s Evou Samkovou byl také druhým pořadem, který minimálně tři
minuty sledovalo nejvíce diváků na ČT sport, reach9 dosáhl 129 tisíc sledujících.
Nejvyšších absolutních čísel dosáhl pořad o paralympijských hrách hned během prvního
dílu 9. března 2018, kdy se alespoň tři minuty dívalo 151 tisíc lidí z cílové skupiny.10
Mezinárodní paralympijský výbor se skrze paralympijské hry snaží upozornit na
výkony jednotlivých sportovců a naopak upozadit jejich handicap (paralympic.org,
2017). Purdue a Howe (2012) tvrdí, že pokud se bude o zdravotním handicapu mluvit
každý den (například v době paralympijských her), tak se lidé do debat budou zapojovat
více, protože si osvojí tyto diskuze a nebudou se distancovat (Purdue a Howe, 2012),
i proto mají média v této otázce velkou moc, vzhledem k obrovskému dosahu (Ellis
a Goggin, 2015). Podle Hallerové (2010) se mění terminologie zpravodajských médií.
Ve Spojených státech se například ustupuje od pojmů jako je „handicapovaný“ nebo
„postižený“ a jsou nahrazovány slovem „vozíčkář“, v případě uživatele mechanického
nebo elektrického vozíku (Haller, 2010). Podle Němcové Tejkalové (2012) se často

8

Rating v tisících: „Odhad průměrného počtu osob z cílové skupiny (CS) v populaci, které živě sledovaly
průměrnou sekundu daného časového úseku televizního vysílání na daném kanálu.“ (Ato.cz, 2019.)
9
Reach v tisících: „Je podíl osob z cílové skupiny (CS), které strávily živým sledováním daného časového
úseku alespoň jistou předem stanovenou minimální dobu (tj. splnily tzv. podmínku reache). Minimální doba
pro započtení do Reache může být stanovena buď absolutně (např. 3 min) nebo jako poměrná část z délky
časového úseky (např. 30 %).“ (Ato.cz, 2019.)
10
Cílová skupina: „Část televizní populace, resp. panelu s určitými společnými charakteristikami. Každá
cílová skupina je jednoznačně definovaná konkrétní kombinací jednotlivých znaků (proměnných) nebo
svým televizním chováním. Reklama inzerovaná v televizi je prodávána podle sledovanosti v takzvané
nákupní cílové skupině (Dospělí 15+ nebo Dospělí 15-54 nebo Dospělí 15-69). Základem pro tuto cenu je
cena za ratingový bod (CPP – Cost Per Point).“ (Ato.cz, 2019.)
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objevuje porovnání výkonů s nehandicapovanými sportovci: „Řada textů o postižených
sportovcích v sobě obsahuje více či méně explicitní srovnání se sportem
nehandicapovaných (a vykazuje velmi podobný způsob zpracování). Zejména
v posledních dvaceti letech.” (Němcová Tejkalová, 2012:18.)
Daniel Jackson v rozhovoru o tematice handicapovaných sportovců (Macková,
2017) uvádí, že za velkým nárůstem televizních diváků paralympijského sportu ve Velké
Británii stojí mimo jiné televizní stanice Channel 4, která v roce 2012 každý den po dobu
dvou týdnů vysílala nepřetržitě o paralympijských hrách, propagovala sport
handicapovaných a prezentovala ho jako elitní sport. Novináři Channel 4 prostřednictvím
svých pořadů během letních paralympijských her v Londýně 2012 předali divákům
potřebnou slovní zásobu z oblasti sportu handicapovaných, zejména pomocí grafických
prvků zvaných „LEXI“ (Macková, 2017). Jednalo se o grafiku, která před každou
disciplínou vysvětlila druh postižení a klasifikační zařazení sportovců. Proto, aby
klasifikace minimalizovala dopad poškození na sportovní výkon, musí být specifická pro
daný sport (Mezinárodní paralympijský výbor, 2015): „V kontextu sportu zdravotně
postižených může být klasifikace definována jako hodnotící systém, který se používá
k rozdělení sportovců do tříd při různých sportovních aktivitách tak, aby jim poskytl
srovnatelný výchozí bod pro trénink a soutěže, a tím zajistil fair play.“ (Daďová, Čichoň,
Švančarová a Potměšil, 2008: 7.) Pomocí vizuálního zobrazení tak televizní diváci lépe
pochopili, jak spolu mohou závodit například lidé s postižením dolních končetin
a sportovci s handicapem v horní části těla (viz Obrázek č. 1). Do té doby byl sport
handicapovaných často v médiích trivializován, aby veřejnost porozuměla alespoň trochu
jednotlivým disciplínám a složitý klasifikační systém soutěží nebyl vysvětlován (Hyos
a Scharoun, 2014).
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Obrázek č. 1 Grafické zobrazení handicapu na Channel 4 během letních paralympijských her
v Londýně 2012

Zdroj: Channel 4

Vizuálním zobrazením handicapu se nechala inspirovat o šest let později i Česká
televize (ČT sport) během zimních paralympijských her v Pchjongčchangu. Po vzoru
Channel 4 zařadil sportovní kanál České televize do vysílání grafiku, která objasňovala
klasifikaci jednotlivých druhů handicapu a klasifikační třídy. „Sportovní (klasifikační)
třída je kategorie, kterou definuje zastřešující mezinárodní federace (příp. IPC) a do níž
je sportovec zařazen podle omezení činnosti, které je způsobeno handicapem. U většiny
sportů je tvořena kombinací písmene a čísla (např. F37, S3 atd.) nebo bodovou hodnotou
(1,0 bod, 2,0 body atd.). Pro některé sporty je sportovní třída otevřená (Open class),“
konstatují Daďová, Čichoň, Švančarová a Potměšil (2008: 11). Tabulka znázorňující
sportovní disciplínu a kategorie handicapu se vždy objevila před sestřihem z dané
soutěže, díky tomu se divák mohl okamžitě zorientovat, kdo v jaké kategorii a s jakým
handicapem soutěží (viz Obrázky č. 2 a 3).
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Obrázek č. 2 Grafické zobrazení handicapu na ČT sport během zimních paralympijských her
v Pchjongčchangu 2018

Zdroj: Vysílání České televize (ČT sport)
Obrázek č. 3 Grafické zobrazení handicapu na ČT sport během zimních paralympijských her
v Pchjongčchangu 2018

Zdroj: Vysílání České televize (ČT sport)

Klasifikační systém Mezinárodního paralympijského výboru určuje, kteří sportovci
jsou způsobilí soutěžit v daném sportu a jak jsou rozděleni do jednotlivých kategorií.
V posledních letech je velmi časté slučování kategorií kvůli atraktivitě sportovní
disciplíny, zvýšení počtu závodníků nebo kvůli médiím. Tlak médií na Mezinárodní
paralympijský výbor je patrný zejména před paralympijskými hrami z důvodu vysílacího
času a dochází kvůli tomu k úbytku kategorií. To ale znamená i nové sportovní disciplíny
24

pro handicapované sportovce, popř. více disciplín v daném sportovním odvětví (na
paralympijských hrách se neobjevují všechny, ale jen výběr, což je nejvíce patrné
například v plavání nebo atletice, kde se nevypisují všechny disciplíny pro všechny
kategorie). Při sloučení kategorií se pak výsledek přepočítává daným koeficientem, který
se každoročně aktualizuje (Mezinárodní paralympijský výbor, 2015).
Vztah mezi sportem handicapovaných a sportem nepostižených může být inkluzivní,
paralelní nebo separovaný. Mezi inkluzivní soutěže patří například Zlatá tretra
(mezinárodní atletická soutěž v Ostravě (Zlatá tretra, 2016), kde startují i někteří
handicapovaní mezi nehandicapovanými), paralelní ukázkou jsou paralympijské hry,
které navazují na olympijské (Mezinárodní paralympijský výbor, 2020), nebo evropský
atletický šampionát. Ten se konal v Berlíně v roce 2018, stejně jako mistrovství Evropy
v para atletice, jednalo se o stejné město, ale jiné stadiony (Mistrovství Evropy v para
atletice, 2018), a mezi separované soutěže patří například mistrovství světa v para hokeji,
které se koná zcela jindy a jinde než mistrovství světa v hokeji (Paraostrava2019.cz,
2019).
Kromě televizních studií odvysílala stanice ČT sport během paralympijských her
v Pchjongčchangu také přímé přenosy z para hokejového turnaje. Pět zápasů české
reprezentace komentoval vedoucí hokejové sekce a šéfkomentátor ČT sport Robert
Záruba společně s bývalým hokejistou a někdejším reprezentačním trenérem para
hokejistů Tomášem Zelenkou.
Tabulka č. 1 Sledovanost zápasů českého parahokejového týmu na paralympijských hrách 2018

Datum

Utkání

Rating

11.03.2018
11.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
16.03.2018

Česko –Korea
Česko –USA
Česko –Japonsko
Česko –Švédsko
Česko –Norsko

0,82
0,04
0,22
0,25
0,43

Rating (v tis.)

Share

70
6,02
4
3,02
19
1,93
21
2,96
37
3,02
Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere

Vývoj para hokeje je vidět i ve sledovanosti v letech 2018 a 2019. Na
paralympijských hrách v jihokorejském Pchjongčchangu byl nejsledovanějším českým
zápasem duel proti domácí reprezentaci, který se vysílal po sedmé hodině ranní
a v průměru ho sledovalo 70 tisíc11 diváků starších patnácti let (viz Tabulka č. 1).
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Rating v tisících: „Odhad průměrného počtu osob z cílové skupiny (CS) v populaci, které živě sledovaly
průměrnou sekundu daného časového úseku televizního vysílání na daném kanálu.“ (Ato.cz, 2019.)
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Nejvyšší sledovanost českého týmu na paralympijských hrách mohla být způsobena
i důležitostí tohoto utkání.12 V tento den byl však nejsledovanějším pořadem na ČT sport
přímý přenos ze světového poháru v biatlonu z Kontiolahti, který dosáhl ratingu13
473 tisíc.14
Tabulka č. 2 Sledovanost zápasů českého parahokejového týmu na mistrovství světa 2019

Datum

Utkání

Rating

27.04.2019
28.04.2019
30.04.2019
01.05.2019
03.05.2019
04.05.2019
04.05.2019

Česko –Japonsko
Švédsko –Česko
Itálie –Česko
Česko –Norsko
Česko –USA
Česko –Korea
USA –Kanada

0,77
1,15
1,19
1,81
2,11
1,66
1,09

Rating (v tis.)

Share

66
4,23
98
2,36
102
3,09
155
4,11
181
4,95
143
8,34
93
4,47
Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere

Ještě lepších čísel zaznamenal para hokej na ČT sport o rok později na domácím
světovém šampionátu. Semifinále proti Spojeným státům americkým v průměru
sledovalo 181 tisíc15 diváků starších patnácti let (viz Tabulka č. 2). Zápas vysílaný na ČT
sport byl nejsledovanějším pořadem16 sportovního kanálu dne 3. května 2019. Sport
handicapovaných se tak dostal do popředí v zájmu televizních diváků a předčil např.
přímý přenos z průběhu největšího mezinárodního tenisového turnaje žen v Česku J&T
Banka Prague Open 2019, který je součástí seriálu WTA, nebo přímý přenos
semifinálového utkání skupiny o postup do Evropské ligy fotbalové FORTUNA: LIGY
mezi týmy FC Fastav Zlín a SK Sigma Olomouc (Česká televize, 2019). Zájem o tento
sport je patrný i z množství fanoušků, kteří byli přímo na stadionu, protože mistrovství
světa v Ostravar Aréně překonalo všechny dosavadní rekordy v návštěvnosti
parahokejového utkání. První hrací den navštívilo halu přes sedm tisíc diváků, proto se
organizátoři rozhodli zvětšit kapacitu tohoto stadionu (Paraostrava2019.cz, 2019). „Třetí
hrací den a 8 462 fanoušků a přepisoval se tak historický rekord návštěvnosti
parahokejového utkání. Ten doposud držela paralympiáda ze Salt Lake City, kdy finálové
12

První utkání ve skupině bylo pro český tým klíčové vzhledem k dalšímu vývoji turnaje. Vítězství by je
velmi razantně přiblížilo do semifinále, ale nakonec svěřenci trenéra Jiřího Břízy podlehli korejskému celku
2:3 v prodloužení. Celkově skončila česká reprezentace na paralympijských hrách na šestém místě.
13
Rating v tisících: „Odhad průměrného počtu osob z cílové skupiny (CS) v populaci, které živě sledovaly
průměrnou sekundu daného časového úseku televizního vysílání na daném kanálu.“ (Ato.cz, 2019.)
14
Autorka disertační práce působí jako externí redaktorka ČT sport, proto disponuje informacemi
týkajícími se sledovanosti jednotlivých pořadů.
15
Rating v tisících: „Odhad průměrného počtu osob z cílové skupiny (CS) v populaci, které živě sledovaly
průměrnou sekundu daného časového úseku televizního vysílání na daném kanálu.“ (Ato.cz, 2019.)
16
Autorka disertační práce působí jako externí redaktorka ČT sport, proto disponuje informacemi
týkajícími se sledovanosti jednotlivých pořadů.
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utkání para hokejistů Norska a USA sledovalo 8317 diváků. Ještě dvakrát přepsalo
ostravské mistrovství rekordy. Poslední dva hrací dny a vždy vyprodáno – 8600 lidí!!!“
(Paraostrava2019.cz, 2019).
Jak je patrné ze sledovanosti paralympijských her i mistrovství světa v para hokeji,
zobrazování handicapovaných sportovců se v českých (československých) médiích
postupem času proměňuje. Změny jsou viditelné ale zejména v on-line prostředí a ve
veřejnoprávní televizi, naopak v tisku je dynamičnost v tomto směru minimální.
Tejkalová (2008) se zabývala mediální prezentací sportovců s postižením a zkoumala
zpravodajství během letních paralympijských her v Barceloně 1992, Atlantě 1996,
Sydney 2000 a v Aténách 2004. V tomto zkoumaném období věnovala pozornost českým
celostátním deníkům – Mladé frontě DNES, Právu a Lidovým novinám a také jedinému
deníku v České republice zaměřenému pouze na sportovní zpravodajství = Deníku Sport.
„Handicapovaní sportovci jsou v českých denících (nejen) v období letních paralympiád
podreprezentováni. Zpravodajské pokrytí neodpovídá významnosti jejich úspěchů ani
kvalitou ani rozsahem. Nicméně obecný trend, který bylo možné vysledovat jak
kvalitativními, tak kvantitativními metodami, hovoří pro to, že se situace postupně
zlepšuje.“ (Tejkalová, 2008: 18.)
O čtyři roky později navázala Němcová Tejkalová (2012) na tento výzkum ve své
publikaci Ti druzí sportovci. Mediální stereotypizace a rámcování handicapovaných
v tisku v letech 1948–2008, ve které poukazuje zejména na nezájem českých médií
o postižené sportovce v době konání letních paralympijských her v Pekingu 2008.
Zatímco počet psaných materiálů, které otiskly české deníky, od roku 1992 postupně
stoupal (v době paralympijských her v Aténách v roce 2004 bylo vydáno 76 článků), tak
během her v Pekingu o čtyři roky později jich bylo pouze 46 (Němcová Tejkalová 2012).
Němcová Tejkalová (2012) předpokládala, že se bude mediální obraz sportu postižených
vyvíjet kupředu, to se však nepotvrdilo: „…o roku 2008 se naopak rozhodně nedá mluvit
jako o době, kdy by mediální obraz paralympiády byl tvořen nejrozmanitějšími rámci
a relativně málo stereotypizován. Právě naopak,“ (Němcová Tejkalová 2012: 160.)
Na malý zájem médií o sport handicapovaných upozorňovala ve své diplomové práci
i Nancy Quinnová (2007, in Brittain, 2016), která uvedla, že společnost Canadian
Broadcasting Corporation měla v roce 2000 v Sydney v době konání olympijských her
více než 200 svých zaměstnanců, zatímco na paralympijské hry zůstal pouze šestičlenný
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tým. Stejný trend je vidět i v případě České televize, která vyslala na letní olympijské hry
do brazilského Ria v roce 2016 51 osob17 a na zimní olympijské hry v Pchjongčchangu
v roce 2018 31 zaměstnanců (nebo externích zaměstnanců).18 Na paralympijských hrách
byl v obou případech jediný štáb skládající se z jednoho redaktora (Jakub Bažant)
a jednoho kameramana (Jiří Studnička). Tento dvoučlenný tým musel pokrýt české
medailové naděje a zprostředkovat rozhovory pro vysílání, které bylo odbavováno
v budově zpravodajství na Kavčích horách, a také pro zpravodajské relace ČT sport,
ČT24 a ČT1, přesto byly paralympijské hry v roce 2018 v televizním pojetí přelomové,
a to zejména díky přímým přenosům z para hokejového turnaje a také živým studiím
s hosty a interaktivním zapojením televizních diváků prostřednictvím soutěží o maskota
paralympijských her.
Posun v prezentaci postižených sportovců je kromě televize vidět zejména v českém
on-line prostředí. V roce 2005 založila Alice Němcová Tejkalová první český
zpravodajský server o sportu handicapovaných www.handisport.cz, který vedla až do
roku 2012, nyní už web není v provozu. Před letními paralympijskými hrami
v brazilském Riu 2016 byla spuštěna záložka s paralympijskou tematikou na
zpravodajském serveru www.aktualne.cz (Parasport) a stala se nedílnou součástí
sportovního zpravodajství, kde přinášela novinky jak z českého prostředí, tak ze
zahraničí. Kromě informací o sportu se na tzv. „parazáložce“ objevovaly i inspirativní
příběhy handicapovaných sportovců (Aktualne.cz, 2019). V dubnu 2020 však byla tato
samostatná rubrika zrušena.19 Čtenost jednotlivých článků v sekci paralympijských
sportů na Aktualne.cz také ukázala, že vyhledávanějším tématem než výsledky jejich
soutěží nebo závodů byly příběhy handicapovaných sportovců a fotogalerie.
Stejně jako u sportu nehandicapovaných navíc platí, že velkou pozornost přitahují
fotografie atraktivních žen. Nejčtenější článek na „parazáložce“ byl článek s názvem
50 odstínů Terezy Kmochové. Hvězda sportu neslyšících pózovala nahá v panenské
přírodě (Aktualne.cz, 2017), jenž server publikoval 11. srpna 2017, a počet zobrazení se

17

Autorka disertační práce získala tuto informaci v rozhovoru s Markétou Vránkovou, specialistkou
mezinárodních sportovních přenosů pro ČT sport.
18
Autorka disertační práce získala tuto informaci v rozhovoru s Markétou Vránkovou, specialistkou
mezinárodních sportovních přenosů pro ČT sport.
19
Zpravodajský server www.aktualne.cz už neměl o pravidelné články ze sportu handicapovaných zájem
a nedohodl se na pokračování s externím zřizovatelem záložky Parasport, proto byla odstraněna z hlavní
nabídky sportů (kde nyní zůstaly tyto sporty a projekty: fotbal, hokej, biatlon, tenis, ostatní sporty,
motorismus, Runczech). Články vydané do března 2020 lze nalézt pomocí vyhledávání tzv. lupou.
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vyhoupl na číslo 602 117.20 Na druhém místě se nachází fotogalerie, která je poskládána
ze snímků na sociálních sítích, kde se stejně jako v prvním případě objevila sluchově
handicapovaná lyžařka Tereza Kmochová. Fotogalerie Sexy Samková, pátrání
Koukalové. Podívejte se, čím se baví reprezentantky před sezonou (Aktualne.cz, 2017)
měla 359 688 zobrazení.21 Tato data tedy potvrzují obecné mediální trendy, kde jsou
sportovkyně v některých případech zobrazovány jako sexuální objekty a stále se
v médiích objevuje i jejich rámcování do jiných rolích než do té sportovní (Messner
a Cooky, 2010). Sekot (2006) dodává: ,,Média zpravidla upřednostňují prezentaci těch
sportovkyň, které splňují dominující ideály krásy, půvabu, elegance a tělesné zdatnosti.“
(Sekot, 2006: 210.) To dokazuje i výzkum Tangové a Coopera (2012) o pokrytí letních
olympijských her v roce 2008, který ukázal že sportovci (muži) jsou vykresleni jako ti
odvážní a silní, zatímco sportovkyně byly popisovány na základě jejich fyzické
přitažlivosti a sexuality (Tang a Cooper, 2012). Diváci tak chtějí o krásných
sportovkyních vědět něco ze soukromého života (Sekot, 2006). Konjerová, Mutz a Meier
(2019) přišli se zjištěním, že fanoušci sportu dokonce diskriminují méně atraktivní
sportovkyně, a naopak jejich atraktivnější kolegyně mají podstatně vyšší míru popularity,
proto je na ženy ve sportu kladen větší tlak na splnění ideálů krásy. V tomto kontextu
nepřekvapí pozornost věnovaná vizuálně atraktivní lyžařce, která nemá žádný viditelný
handicap. O tom, že ženy a muži s méně viditelným či neviditelným handicapem mají
větší mediální prostor píše i Němcová Tejkalová (2012).
Dalším důležitým aspektem pro čtenost článků s tematikou sportu postižených je
spojitost se sportem nehandicapovaných, což dokládá třetí nejpopulárnější článek
na bývalé paralympijské záložce na Aktualne.cz Fotky: Sešli se Jágr, Rosický, Berdych
i Krpálek. Nafotili kalendář s ženami z ČT (Aktualne.cz, 2016). I když se uvnitř článku
objevila také fotografie handicapovaného cyklistiky Jiřího Ježka (kvůli němu byl článek
zařazen do rubriky se sportem handicapovaných), tak v titulku jeho jméno nefigurovalo.
Zde tedy zafungovalo spojení se známými českými sportovci/celebritami, mezi které
bezesporu sportovci z titulku článku patří.
Naopak na druhém konci se v počtu zobrazení nacházely články informující pouze

20

Autorka disertační práce působila jako vedoucí paralympijské sekce na Aktualne.cz, proto disponuje
interními informacemi týkajícími se návštěvnosti jednotlivých stránek.
21
Autorka disertační práce působila jako vedoucí paralympijské sekce na Aktualne.cz, proto disponuje
interními informacemi týkajícími se návštěvnosti jednotlivých stránek.
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o výsledcích ze sportu handicapovaných. Do tohoto výčtu patří například článek
o basketbalovém týmu WBS Pardubice, který hrál finále Euroligy vozíčkářů Pardubičtí
basketbalisté zakončili tažení Euroligou předposledním místem (Aktualne.cz, 2017). Ten
byl zobrazen pouze ve 318 případech.22 Výjimkou nejsou ani články, které mají úspěchy
českých sportovců i v titulcích: Česká reprezentace zářila na ME v trail orienteeringu.
Od Devína přivezla zlato a stříbro (Aktualne.cz, 2018), přesto dosahují minimálního
počtu zhlédnutí. Parasport na Aktualne.cz zaznamenal v roce 2019 mírný nárůst čtenářů,
když rubriku průměrně navštívilo 12 402 uživatelů za měsíc, v roce 2018 to bylo 9696
čtenářů (unikátních zhlédnutí v průměru za jeden měsíc).23 Nejlepších čísel dosáhla
rubrika Parasport v prvním roce svého fungování, kdy se konaly letní paralympijské hry
v brazilském Riu 2016, a právě díky této velké sportovní akci pro handicapované byla
vysoká průměrná měsíční návštěvnost webových stránek sport.aktualne.cz/parasport,
která za rok 2016 dosáhla čísla 27 165 čtenářů.24
V souvislosti se zmiňovaným způsobem prezentace handicapovaných v médiích
stojí za povšimnutí také výzkum Beth Hallerové (2010). Ta zjistila, že média používají
jasně definované rámce pro prezentaci handicapovaných ve zpravodajství a v dalších
žurnalistických žánrech a nabízí následující vysvětlení nejpoužívanějších a nejběžnějších
rámců. Tím prvním může být „zdravotní“ nebo „lékařský“ model, kde jsou handicapovaní
vyobrazeni jako nemocní lidé potřebující pomoc od druhých – od nehandicapovaných.
V kontrastu k tomuto modelu je tzv. „supercrip“25 model, kde jsou sportovci
s handicapem prezentováni především jako „superlidi“, kteří překonali své postižení a žijí
běžný život i přesto, že mají handicap, a navíc dosahují obdivuhodných sportovních
výsledků. Velmi běžným typem je menšinový model, kde jsou postižení prezentováni
jako součást uzavřené komunity handicapovaných (Haller, 2010). Hallerová společně se
Zhangovou (2010) provedly celosvětový výzkum osob se zdravotním postižením, jehož
cílem bylo zjistit, co si handicapovaní myslí právě o zobrazování handicapovaných
v médiích. Kromě výše zmíněných modelů popsaly ještě obchodní model (postižení jsou
pro společnost velmi nákladní a negenerují žádný zisk), sociálně-patologický model

22

Autorka disertační práce působila jako vedoucí paralympijské sekce na Aktualne.cz, proto disponuje
interními informacemi týkajícími se návštěvnosti jednotlivých stránek.
23
Autorka disertační práce působila jako vedoucí paralympijské sekce na Aktualne.cz, proto disponuje
interními informacemi týkajícími se návštěvnosti jednotlivých stránek.
24
Autorka disertační práce působila jako vedoucí paralympijské sekce na Aktualne.cz, proto disponuje
interními informacemi týkajícími se návštěvnosti jednotlivých stránek.
25
Spojení „supercrip“ používá autorka práce i v českém překladu „supermrzák“.
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(postižení jsou zobrazováni tak, že jsou zvýhodněni státem nebo společností, protože
pobírají příspěvky, které jsou v tomto případě považovány za dar), model kulturního
pluralismu (ukazuje handicapované jako všestranné lidi a na jejich postižení není
upozorňováno) a právní model, kde jsou handicapovaní rámcováni jako nehandicapovaní,
mají stejná práva a je nezákonné s nimi zacházet jinak, protože v opačném případě by se
jednalo o diskriminaci (Haller a Zhang, 2010).
Propagace paralympijských sportů je náročná. Povědomí veřejnosti a sponzorů se
zlepšilo, ale obecně jsou paralympijské hry ve srovnání s olympijskými stále vnímány
jako méně populární (Smith a Thomas, 2005). Už Smith s Thomasem (2005) popsali, že
počet sponzorů paralympijského hnutí vzrostl. Nyní má Mezinárodní paralympijský
výbor sedm celosvětových partnerů a tři mezinárodní (Mezinárodní paralympijský výbor,
2018). Arthur (2012) ve svém článku na webu The Conversation poukázal na to, že
podobná situace existuje i u sponzorování jednotlivých sportovců. Nerovnost mezi
olympioniky a paralympioniky si vysvětluje atraktivitou dané sportovní události, týmu,
konkurence nebo jednotlivce z komerční perspektivy.
Tato situace se výrazně změnila před paralympijskými hrami v Londýně v roce
2012, a to prostřednictvím mediálního (televizního) pokrytí, sponzorství a mediálních
kampaní, které hry handicapovaných provázely (Montana-Hoyos a Scharoun, 2014).
Podle Daniela Jacksona (Macková, 2017) zafungovaly ve Velké Británii u televizních
diváků životní příběhy sportovců. Britský paralympijský výbor se však obával, aby
ukázka osudů handicapovaných sportovců nezpůsobila mezi televizními diváky lítost,
která by převážila nad profesionálním výkonem. Televizní stanice Channel 4 si proto
nechala vypracovat diváckou analýzu, jež jasně ukázala, že přítomnost lidského příběhu
je nevyhnutelná, proto se vedení rozhodlo zařadit, už před domácími paralympijskými
hrami v roce 2012, kampaň s názvem Superhumans neboli „superlidi“ (Macková, 2017),
aby demonstrovala, čeho mohou handicapovaní dosáhnout. Televizní tvůrci ale začali
budovat diváckou základnu sportu handicapovaných na Channel 4 už v roce 2010, kdy
spustili vysílání televizního pořadu s názvem That Paralympic Show (Ta paralympijská
show), se kterým byla spojena i marketingová kampaň Freaks of Nature (Hříčky přírody).
Tu završil víkend paralympijských sportů v srpnu 2011, tedy rok před paralympijskými
hrami v Londýně (Bradshaw a Minogue, 2020). Gillis (2012) ve svém článku pro web
Campaing vysvětlil proč kampaň a následně i upoutávka k paralympijským hrám
v Londýně s názvem Meet the Superhumans neboli Seznamte se se superlidmi měla
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takový úspěch (Meet the Superhumans, 2012). „Obrovský význam paralympijské
metafory spočívá v boji, který každý sdílí, aby překonal své omezení.“ (Gillis, 2012).
Televizní upoutávka představila britské handicapované sportovce jako profesionály, kteří
vynikají ve svých disciplínách a patří mezi elitní sportovce. Hry v Londýně se tak staly
průlomovými ve vývoji paralympijského hnutí a ukázaly nový typ národního hrdiny, jenž
překonal všechna klišé sportovního marketingu (Gillis, 2012). Před paralympijskými
hrami v brazilském Riu v roce 2016 tvůrci posunuli televizní upoutávku opět na další
úroveň, když v klipu We’re the Superhumans (My jsme superlidi) úspěšní britští sportovci
převyprávěli pomocí krátkého videa svůj životní příběh, kdy je nehoda nebo vrozená vada
nezastavila v cestě za úspěšnou sportovní kariérou. V upoutávce lze nalézt i ukázky
z běžného všedního dne paralympioniků, kde je opět kladen důraz na prezentaci
sportovců jako ničím neomezených, kteří se o sebe dokážou velmi dobře postarat sami
a nepotřebují asistenci okolí (We're The Superhumans, 2016). Britský paralympijský
výbor se navíc velmi dobře stará o mediální prezentaci svých reprezentantů. Pro novináře
vydal v roce 2016 mediální příručku, ve které je podrobně popsáno, jak s nimi
komunikovat, jakou terminologii používat nebo jak se zeptat, zdali mohou informovat
o životním příběhu sportovce (English Federation of Disability Sports Media Guide,
2016). Dalším důležitým prvkem, který funguje ve Velké Británii, je nacionalismus
(soudržnost, reprezentanti jako součást národního společenství). Sportovní akce nebo
úspěšní reprezentanti slouží k prezentaci dominantní pozice této země. Kromě historicky
zakořeněného vztahu mezi národem a paralympijským hnutím, prostřednictvím
rehabilitace zraněných vojáků, se Velká Británie věnovala zprostředkování nacionalismu
prostřednictvím paralympijských her (Pullen, Jackson a Silk, 2019). Viditelnost
sportovců s handicapem je patrnější právě díky velkým akcím určeným pro postižené
sportovce. Jejich postižení je nepřehlédnutelné a po frekventovanější prezentaci je poté
považováno za „normální“, čímž se mohou stírat rozdíly mezi handicapovanými
a nehandicapovanými (Jackson, Hodges, Molesworth, Scullion, 2015).
V minulosti převažovaly výsledky výzkumů, které hovořily o opačných výsledcích.
Karen DePauwová (1997) popsala velké světové události, do kterých jsou zařazeny
speciální kategorie určené pro postižené sportovce (například pro vozíčkáře), jako tomu
je u Bostonského maratonu. Přestože jsou prezentováni jako profesionálové, tak je lidé
vnímají jako sportovce s handicapem (DePauw, 1997). V médiích se nyní hodně debatuje
i o zapojení handicapovaných do soutěží pro nehandicapované. O starty na těchto akcích
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usilovali v minulosti například jihoafrický sprinter Oscar Pistorius nebo německý skokan
do dálky Markus Rehm, který se účastnil i Zlaté tretry v Ostravě v roce 2016 (Zlatá tretra,
2016). Otázku vzbuzují jejich kompenzační pomůcky např. běžecké protézy, a případná
výhoda pro handicapované (Invarena.cz, 2014).

1.1.1 Pořad Paralympijský magazín
Paralympijský magazín je pořad České televize, který se zaměřuje na sport
handicapovaných. Vysílá se jednou měsíčně od roku 2002. Nejprve ho mohli diváci
sledovat na programu ČT2 (až do roku 2008), poté se přesunul na ryze sportovní kanál
České televize (ČT sport). Dramaturgem tohoto pořadu je Jakub Bažant, který vybírá
akce k natáčení a sestavuje bodový scénář pro jednotlivé díly. V Paralympijském
magazínu se objevují reportáže o sportovcích s různým typem postižení (jako je např.
tělesný, sluchový nebo zrakový handicap, a také mentální postižení). Průměrná délka
jednoho dílu se pohybuje okolo 20 minut a reportáže se zaměřují především na sportovní
akce na českém území. Výjimkou jsou velké akce, jako např. paralympijské hry nebo
světové šampionáty, z nichž nabízí záběry buď volně k dispozici zpravodajské agentury,
nebo k nim Česká televize vlastní vysílací práva. V pořadu se obvykle nachází pět
autorských reportáží. Pokud se jedná o událost na českém území, tak redaktor vždy natáčí
na místě konání sportovní akce, po skončení dodá reportáži textovou podobu a je
přítomen u postprodukce příspěvku (podílí se, společně se střihačem, na výběru
natočených záběrů a výpovědí respondentů do reportáže). Paralympijským magazínem
hlasově „provází“ dva redaktoři (Jakub Bažant a autorka disertační práce). 26 Pořad je
přizpůsoben handicapovaným televizním divákům skrytými titulky nebo překladem do
znakové řeči.

26

Autorka disertační práce spolupracuje na pořadu Paralympijský magazín od roku 2008 (kromě
namlouvání příspěvků natáčí a zpracovává reportáže).
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Tabulka č. 3 Průměrná roční sledovanost Paralympijského magazínu v letech 2002–2018

TV kanál

ČT2

ČT sport

Celkem

Rok

Rating

Rating (v tis.)

Share

Reach (v tis.)

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

0,5
0,6
0,6
0,9
0,6
0,6
0,7

44
49
49
77
50
55
61

1,18
1,57
1,46
2,47
1,41
5,83
5,69

390
601
548
1 019
397
631
787

0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2

13
16
14
17
13
8
13
14
9
14

0,89
1,09
1,40
1,39
0,83
0,71
1,15
1,08
0,80
0,88

191
205
188
244
191
120
217
156
134
215

0,4
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1,61

1 489

Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere

Nejvyšší rating v tisících27 zaznamenal Paralympijský magazín v roce 2005, kdy ho
v průměru sledovalo 77 tisíc diváků starších patnácti let (viz Tabulka č. 3). Reportáže
věnovaly pozornost především kauze a soudním sporům spojeným s Českým svazem
tělesně postiženým sportovců (ČSTPS), který pod vedením předsedy Jana Nevrkly
vystoupil z Českého paralympijského výboru, a následným odvoláváním ČSTPS
k vyšším soudním instancím nebo k Mezinárodní organizaci pro tělesně postižené
(Sport.cz, 2016).
Nejvyššího podílu na trhu28 dosáhl pořad v letech 2007 a 2008, kdy překročil 5 %.
Do roku 2008, kdy byl Paralympijský magazín vysílán na ČT2, neklesla jeho
sledovanost29 pod 0,5 %. Druhý kanál České televize je převážně orientován na
dokumentární film a pořady tematicky zaměřené na historii, kulturu a přírodu (Česká
televize, 2019), není tedy tak specificky vyhraněn jako sportovní program ČT sport, na
který byla relace o sportovcích s handicapem přesunuta.

27

Rating v tisících: „Odhad průměrného počtu osob z cílové skupiny (CS) v populaci, které živě sledovaly
průměrnou sekundu daného časového úseku televizního vysílání na daném kanálu.“ (Ato.cz, 2019.)
28
Share: „Podíl živé sledovanosti daného kanálu na celkové sledovanosti v daném časovém úseku. Udává
se v procentech.“ (Ato.cz, 2019.)
29
Rating: „Podíl osob z cílové skupiny (CS), které živě sledovaly průměrnou sekundu daného časového
úseku televizního vysílání na daném televizním kanálu.“ (Ato.cz, 2019.)
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Nejlepších čísel ve sledovanosti na čistě sportovním kanálu dosáhl tento pořad v roce
2012 (viz Tabulka č. 1), kdy se konaly paralympijské hry v Londýně a redaktoři
připravovali například speciální vydání, která představovala největší medailové naděje
českého paralympijského týmu nebo historii českých úspěchů. V době konání
nejvýznamnější sportovní akce pro handicapované je vidět mírný nárůst zájmu
televizních diváků, s výjimkou paralympijských her v ruském Soči, kde startovali pouze
čtyři čeští lyžaři a tým para hokejistů (Český paralympijský výbor, 2014).
Graf č. 3 Zastoupení diváckých cílových skupin – srovnání za rok 2018
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Graf č. 3 demonstruje procentuální zastoupení diváckých cílových skupin v roce
2018 ve srovnání s ČT sport. Paralympijský magazín byl nadprůměrně vyhledáván muži,
především těmi staršími nad 60 let a muži ve věku 45–59 let. Je zde vyšší procento mužů
než v publiku televize obecně (to platí i o stanici ČT sport jako takové). V porovnání s ČT
sport je v publiku pořadu zastoupen vyšší podíl starších mužů 60+ (Paralympijský
magazín 38 %, ČT sport 29 %) a stejné procento u mužů 45–59 let (20 %). Pořad
s tematikou handicapovaných sleduje i více žen nad 60 let, než je zastoupeno ve skupině
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divaček ČT sport (Paralympijský magazín 21 %, ČT sport 15 %). Podíl osob z cílových
skupin30 předkládá Tabulka č. 4.
Tabulka č. 4 Zastoupení diváckých cílových skupin – srovnání za rok 2018

Reach (abs.)

M 15-29

M 30-44

M 45-59

M 60+

ČT sport

1 951

8 511

10 719

15 597

Paralympijský magazín

216

1 743

2 820

5 327

Reach (abs.)

Ž15-29

Ž30-44

Ž45-59

Ž60+

ČT sport
Paralympijský magazín

1 370
104

4 010
698

4 445
255

7 932
2 899

Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere

V roce 2018 měl Paralympijský magazín průměrnou sledovanost31 24 tisíc diváků
ve věku 15+. Nejvyšší podíl osob z cílové skupiny, které živě sledovaly daný úsek
televizního pořadu je ze 30. května 2018 (viz Tabulka č. 5). Tento díl vykazuje
dvojnásobná čísla ve všech sledovaných hodnotách (rating, share, reach), měl premiéru
na ČT sport v 15 hodin a 40 minut a stejně jako v roce 2005, kdy byl prozatím
nejsledovanější díl v historii Paralympijského magazínu, tak ani v tomto nechyběla
reportáž o krizi paralympijského sportu v České republice, kdy více než padesát
handicapovaných sportovců podepsalo petici proti vedení Českého paralympijského
výboru a žádalo odstoupení výkonné předsedkyně Aleny Erlebachové a předsedy Ondřeje
Sejpky. Kromě této reportáže díl obsahoval ještě pět příspěvků – Celostátní hry sluchově
handicapované mládeže, Mezinárodní paradrezurní závody, Mezinárodní mistrovství
v curlingu, Florbalové mistrovství ČR žáků a Plzeňský ovál (Česká televize, 2018).
Druhým nejsledovanějším dílem z roku 2018 byl lednový Paralympijský magazín, který
byl vysílán v 18 hodin a 50 minut a dramaturg pořadu Jakub Bažant naplánoval pouze tři
reportáže – příspěvek ze sledgehokejové ligy, z mistrovství republiky v běhu na lyžích
neslyšících a poslední reportáž se týkala směřování sportu handicapovaných v České
republice. Opět se zde potvrdil vyšší zájem o investigativní reportáže ze zákulisí Českého
paralympijského výboru a svazů zastupujících jednotlivá postižení (Česká televize,
2018).
30

Reach v tisících: „Je podíl osob z cílové skupiny (CS), které strávily živým sledováním daného časového
úseku alespoň jistou předem stanovenou minimální dobu (tj. splnily tzv. podmínku reache). Minimální doba
pro započtení do Reache může být stanovena buď absolutně (např. 3 min) nebo jako poměrná část z délky
časového úseky (např. 30 %).“ (Ato.cz, 2019.)
31
Rating: „Podíl osob z cílové skupiny (CS), které živě sledovaly průměrnou sekundu daného časového
úseku televizního vysílání na daném televizním kanálu.“ (Ato.cz, 2019.)
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Tabulka č. 5 Sledovanost jednotlivých dílů Paralympijského magazínu v roce 2018

Datum

Rating (v tis.)

Share

Reach (v tis.)

31.01.2018
07.03.2018
06.04.2018
26.04.2018
30.05.2018
27.06.2018
25.07.2018
05.09.2018
26.09.2018
31.10.2018
28.11.2018
19.12.2018

21
16
6
10
41
15
9
10
13
10
6
10

0,58
1,11
0,67
0,75
4,53
1,55
0,39
0,30
1,58
0,69
0,61
0,83

40
20
13
14
76
26
17
14
22
15
7
23
Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere

1.2 Stereotypizace sportovců s handicapem
V roce 1922 publikoval Walter Lippmann svou knihu Public Opinion. Americký filozof
a novinář se v této publikaci věnuje stereotypům, díky kterým si lidé utváří pohled na
svět. Podle Lippmanna právě stereotypy ovlivňují veřejné mínění, jehož základem jsou
nepřímé, imaginární, symbolické a stereotypní obrazy faktů. Lidé používají své
předsudky k interpretaci různých zpráv a svou selektivností přináší stereotypy
a očekávání při popisu určitých událostí (Lippmann, 2004). „Stereotyp svým způsobem
deformuje původní předlohu, neboť je nejen zjednodušením, ale současně zjednodušené
rysy přehání. Jeho podstatnou vlastností je, že ho lze okamžitě poznat, obvykle díky
výrazným detailům…Stereotypy jsou konstruktivním prvkem sociální konstrukce reality –
jsou především typizovanými nositeli soudů, postojů, názorů, případně předsudků.“
(Burton a Jirák, 2001: 188–189.) Co je pro většinovou společnost normální, se velmi často
určuje na základě stereotypů, s tím jsou spojeny i předsudky, které vychází ze
zjednodušení zkušeností. Člověk získává informace, ty poté vyhodnocuje a určuje, do
jaké kategorie je zařadí na základě svých zkušeností (Pickering, 2001). Bez zdánlivě
vědomého myšlení tak jednotlivec reaguje na situaci z důvodu zvyku, který si utvořil
prostřednictvím svých životních zkušeností (Bourdieu, 2013).
Stereotypům spojeným s handicapovanými se věnuje hned několik autorů např.
Rubinová se Strauss Watsonovou (1987), Barnes (1992), Haller (1995), Berger (2008)
a v českém prostředí Němcová Tejkalová (2012). Němcová Tejkalová (2012) i Howe
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(2011) si všímají druhořadosti těchto sportovců, podle konceptů Halla (1980)
a Pickeringa (2001), kteří se touto druhořadostí zabývali u etnicky odlišných lidí.
Handicapovaní se objevují v mnoha společenských rolích. Podle Shakespeara (1999) jsou
prezentováni jako „ti druzí“ i ve filmovém průmyslu, kde se stávají nástrojem k tvorbě
emocí. Upozorňuje především na stereotyp tzv. „supermrzáka“, který statečně bojuje se
svým osudem. U diváků to má vzbudit zájem, ať už v podobě obdivu, nebo lítosti.
Ellen Rubinová a Emily Strauss Watsonová (1987) ve své studii Disability Bias
In Children’s Literature vycházely z autorské dvojice Biklen – Bogdan, která v roce 1977
popsala deset běžných stereotypů spojených se zdravotně handicapovanými. Tento popis
rozšířily Rubinová se Strauss Watsonovou ještě o jeden stereotyp (Rubin a Strauss
Watson, 1987).
1. Handicapovaný = oběť lítosti (osoba s postižením je vylíčena jako žalostná a ubohá)
2. Handicapovaný = oběť násilí (osoba s postižením se nemůže bránit, proto je to lehká
oběť trestného činu)
3. Handicapovaný = zlý (osoba s postižením je vykreslena jako zlá či zlověstná)
4. Handicapovaný = dotvářející atmosféru (osoba s postižením dokresluje atmosféru)
5. Handicapovaný = supercrip, tzv. supermrzák (osoba s postižením, která překonala
svůj handicap a zároveň zvládla to, co jiní nikoli)
6. Handicapovaný = terč posměchu (osoba s postižením musí čelit mnoha vtipům
a posměškům)
7. Handicapovaný = sám sobě nepřítelem (osoba s postižením se nedokázala vypořádat
se svým osudem a je plná lítosti a zahořklosti)
8. Handicapovaný = přítěž (osoba s postižením je prezentována jako nesamostatná
osoba, která potřebuje další lidi kolem sebe, aby se o ni postarali)
9. Handicapovaný = asexuální (osoba se zdravotním postižením není prezentována
v milostných vztazích)
10. Handicapovaný = neschopný plnohodnotného života (osoba se zdravotním
postižením není schopná se plně účastnit každodenního života)
11. Handicapovaný = normální člověk (osoba s postižením je postavena mimo komunitu
handicapovaných a je prezentována jako samostatný člověk)
Většina lidí ve společnosti je nehandicapovaná, i proto je právě postižení
považováno a vnímáno jako něco odlišného od zbytku obyvatelstva (Tejkalová, 2008).
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Blok (2007) ve svém výzkumu popsal změnu přístupu k handicapovaným osobám za
posledních třicet let, přesto podle něj zůstávají negativní stereotypy, které se objevují
v médiích, jako např. oběti (handicapovaní odkázáni na pomoc druhých), hrdinové (i přes
postižení dokázali uspět), představitelé zla (dostávají negativní role), závislí na ostatních
(o handicapované se stále musí někdo starat) atd. (Block, 2007).

1.3 Mytologie mediálního zobrazování sportovců s handicapem
„Sport je přímo osudově provázán s kulturní ideologií dané společnosti. Je tak výrazem
specifických představ, idejí, hodnot a perspektiv prostřednictvím, kterých lidé zaujímají
svoje postavení ve světě, hledají své místo v něm, vysvětlují si jeho fungování, poměřují
míru důležitostí věcí kolem sebe.“ (Sekot, 2006: 15.) Tento citát z knihy Aleše Sekota
(2006) výstižně shrnuje, že ve společnosti je vždy zapotřebí nalézt vzory a symboly
hodnot, které jsou důležité pro danou sociální skupinu, a právě hrdinové jsou lidé, kteří
dané hodnoty dodržují a vytváří. Média hrají velmi významnou roli při vzniku obrazu
hrdinů (Zdebska, 2006). Sportovní přenosy, dokumenty i zpravodajství se sportovní
tematikou mají jeden společný charakteristický prvek – dovednost vyprávět příběhy. Tuto
narativitu podtrhuje i podoba sportovních utkání, kde je přítomné napětí až do konce
zápasu. Úspěšní sportovci se tak stávají ikonami, v mnohých případech lze hovořit
o mytizaci sportovních osobností, ke kterým fanoušci vzhlíží jako ke svým životním
vzorům (Děkanovský, 2008). „Pro každodenní kontakt diváka (čtenáře) s ikonou jsou její
atributy vtěleny do stručných a snadno zapamatovatelných přívlastků a sloganů, které
posléze degenerují ve více či méně otřepaná klišé. Divák si tak může dosadit jméno
sportovce již při zaslechnutí těchto přívlastků.“ (Děkanovský, 2008: 83.) Jan Děkanovský
(2008) uvádí několik takových příkladů. U spojení „naganský Bůh“ se většině Čechů
vybaví bývalý hokejový brankář Dominik Hašek, který na turnaji století v japonském
Naganu v roce 1998 svými výkony velmi výrazně pomohl české reprezentaci k zisku
zlatých olympijských medailí. Když se řekne „vršovický dloubák“, sportovní fanoušci
vědí, že jde v tomto případě o fotbalistu Antonína Panenku (Děkanovský, 2008). Štaud
(2014) ve své disertační práci dochází k závěru, že se „v dnešní výkonové společnosti,
kde je vše exaktně měřeno, včetně úspěchu, dostávají do popředí vrcholoví sportovci, kdy
je jejich úspěch snadno prezentovatelný, pochopitelný a také měřitelný, a tudíž dobře
dostupný lidem. Sportovci tedy jednak v první polovině dvacátého století dokázali skrze
svoji slávu, schopnosti a charakterové rysy částečně nahrazovat staré hrdiny
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a nepotřebovali k tomu ani časovou rezistenci, jednak se v druhé polovině stejného století
stali marketingovými nástroji, kdy se tyto hvězdy stávaly stále potřebnějšími právě kvůli
propojení se světem marketingu a sponzoringu.“ (Štaud, 2014:151.)
To, co se dostává k publiku, nazývá Rowe (2004) „romantizovanou částí sportu“.
„Sportovní kultura, alespoň její oficiální, legitimní tvář, je vysoce romantizována,“
(Rowe, 2004: 92). I Rowe tak pracuje s pojmem „mýtus“32 Rolanda Barthese. „Mýtus
demonstruje moc přesně daných symbolů a narativů ve vyjadřování široce, samovolně
a hluboko držených přesvědčení, tak přirozených v jakékoliv společnosti, že se netřeba
obtěžovat s důkazy.“ (Rowe, 2004: 92–93.) Publikum je se sportovci spojeno především
prostřednictvím masových médií, díky kterým si utváří dojem a názor na danou sportovní
osobnost. „Je neoddiskutovatelným faktem, že se někteří úspěšní sportovci stávají obecně
známými osobnostmi a v některých případech se jejich oblíbenost a sláva mění ve
svérázný kult.“ (Děkanovský, 2008: 83.)
Halina Zdebská (2006) popsala ve svém výzkumu odklon od tradičních hrdinů
(ti podle Zdebské v minulosti ukázali odvahu a dokázali se obětovat pro ostatní, díky
tomuto velkému činu byli obdivováni svým okolím) a začala pracovat s hrdiny ze
sportovního prostředí. Pokud se totiž hrdinové neobjeví přirozeně, jak tomu bylo
v minulosti, tak si společnost své ikony vytvoří sama (Zdebska, 2006). Sportovní
komentátoři s velkou oblibou používají slovní spojení jako je např. „hrdina zápasu“,
„první hvězda utkání“ nebo „legenda“ (Štaud, 2014). Kdo se ale opravdu stává
novodobým hrdinou? Koncept sportovního hrdinství popsala Zdebská (2006) ve svém
článku nazvaném The sports hero phenomenon. Základním předpokladem ke „zrození“
sportovního hrdiny je jeho podle ní vysoká sportovní úroveň a zároveň moderní
technologie, které umožňují vidět sportovce v akci na velkých sportovních akcích např.
prostřednictvím televizních obrazovek. Důležitým ukazatelem je také popularita
sportovního odvětví v dané zemi a divácká tradice, která je dlouhodobě zakotvena
u sportovního publika (Zdebska, 2006). V českém prostředí je velmi populárním sportem
lední hokej, a právě hokejisté dodávali v minulosti českému národu odvahu, když si např.
v roce 1969 přelepili v druhém zápase mistrovství světa proti Sovětskému svazu hvězdu
32

Mýtus je podle Rolanda Barthese určitá promluva, mýtem se může stát cokoliv od psaného sdělení až po
film a objevuje se i ve sportu (Barthes, 2004).
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na národním dresu černou páskou (Sport.cz, 2019), nebo v době olympijského
hokejového turnaje v japonském Naganu, který vyvolal v České republice národní hrdost
a projevy vlastenectví byly k vidění v celé zemi (Ceskatelevize.cz, 2018). Právě v ledním
hokeji je tedy mnoho sportovců, kteří jsou nazýváni národními hrdiny. Dalším faktorem
je podle Zdebské (2016) přístup daného sportovce k pravidlům a morálním hodnotám na
sportovišti i mimo něj. Důležitý je i úspěch v ostatních sférách např. v osobním životě.
Klasičtí hrdinové museli prokázat odvahu a v mnohých případech riskovali život, až poté
se z nich stali hrdinové. To se od novodobých hrdinů sportovců neočekává, přestože jsou
některé disciplíny nebezpečné jako např. závody F1 nebo skoky na lyžích. Každý hrdina
sportovec je jedinečný a nezapadá do hodnocení běžného člověka (Zdebska, 2016).
S kritikou dnešního pojetí hrdiny přišli Ivo Jirásek a Donald N. Robertson (2010), kteří
ve své studii došli k závěru, že jsou dnešní hrdinové často považováni za vítěze i bez
ohledu na základní charakteristické rysy, které platily v minulosti. U sportovního
hrdinství platí, že ti nejlepší vítězí pomocí fyzické síly, ale velmi často dle Jiráska
a Robertsona (2010) těmto šampionům chybí odvaha, etické hodnoty a „velké srdce“.
Tištěná i audiovizuální média často pracují s příběhy sportovců a jejich úspěchů
ještě před tím, než se tito postaví na start daného závodu. Podle dosavadních výzkumů
mediálního pokrytí bývají handicapovaní sportovci nejen v těchto fázích medializace
často zobrazováni dvěma způsoby, jako „oběti“ nebo „stateční“ lidé, kteří překonávají
své potíže se zdravotním postižením, aby mohli sportovat. Veřejností jsou více vnímáni
jako oběti než jako elitní sportovci, proto je veřejnost, ve srovnání s olympioniky, k jejich
výkonům tolerantnější (Smith a Thomas, 2005). Ve společnosti jsou jednotlivci
posuzováni podle vzhledu a jsou oceňováni za mládí, mužnost, aktivitu a fyzickou krásu.
Na opačném pólu jsou postižení, kterým se často společnost vyhýbá a jsou považováni
za sociálně podřadné. Sami handicapovaní ale odmítají roli postižené osoby buď jako
předmětu lítosti, nebo zdroje inspirace (Shapiro, 1993).

1.3.1 Mýtus tzv. supermrzáka
Jedním z hlavních diskurzů, který se ve spojení s handicapovanými sportovci rozvíjí od
roku 2000, je tzv. „supercrip“ neboli „supermrzák“, který zpochybňuje představu
postižení a vyzdvihuje odvahu a vytrvalost sportovců vedoucí k úspěchu (McGillivray,
O’Donnell, McPherson a Misener, 2019). Podle Amita Kamy (2004) se model
supermrzáka vztahuje buď na osobu se zdravotním postižením žijící každodenní život,
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nebo na lidi, kteří skutečně vynikají a představují příklady handicapovaných, již mohou
překonat obtíže a stát se „normálními“ lidmi. Člověk, který se po úrazu stane zdravotně
postiženým, se s tímto osudem musí vypořádat sám a nový životní styl představuje velmi
významnou změnu v jeho dosavadním životě (Shapiro, 1993). Berger (2008) představuje
tzv. supermrzáky jako jedince, jejichž inspirativní příběhy o jejich odhodlání a tvrdé práci
dokazují, že člověk může vzdorovat osudu a dosáhnout nemožného. Tento model
zahrnuje prezentaci handicapovaných jako hrdinů na základě jejich schopnosti podávat
výkony, které jsou běžně považovány za nemožné pro osoby se zdravotním postižením.
Handicapovaní sportovci tak ale nastavují laťku pro lidi se zdravotním postižením příliš
vysoko a u nehandicapované společnost mohou vyvolávat pocit, že sociální reformy jsou
zbytečné (Hardin a Hardin, 2004), i proto je jen velmi tenká hranice mezi oceněním
úspěchů a stereotypem supermrzáka. Rozlišení musí brát v potaz historický a situační
kontext, rozsah šíření, diskurz a mnoho dalšího (Silva a Howe, 2012). Colin Barnes
(1992) přirovnává prezentaci tzv. supermrzáků ke stereotypnímu zobrazení lidí s černou
pletí, u kterých se upozorňuje na „super“ kvality např. rytmus v těle nebo výborné
sportovní výkony, aby tyto výkony vyvolaly úctu u lidí s jinou barvou kůže.
Handicapovaným jsou také připisovány téměř nadpřirozené (magické) schopnosti, např.
slepí lidé jsou zobrazováni jako majitelé šestého smyslu nebo extrémně vyvinutého
citlivého sluchu. Zdůrazněním mimořádných úspěchů postižených sportovců se
upozaďují zkušenosti „obyčejných“ lidí se zdravotním postižením, i proto Barnes (1992)
nepovažuje tzv. supermrzáky za reprezentativní komunitu zdravotně postižených a mezi
oběma skupinami zůstává podle něj velká propast.
V souvislosti s paralympijským sportem lze mediální obraz nejúspěšnějších
sportovců

s protézami

považovat

za

odpovídající

stereotypu

supermrzáků.

Paralympionici na invalidním vozíku nebo sportovci se speciálně upravenými protézami
jsou zase nyní příkladem tzv. kyborgifikace ve sportu. Kyborgifikace je přítomna
především v paralympijském sportu a z handicapovaných sportovců učinila celebrity
dosahující skvělých výkonů (Howe, 2008). Vynořili se jako nesporné hvězdy a nositelé
národní hrdosti (McGillivray, O’Donnell, McPherson a Misener, 2019). Vývoj
biomechaniky a ergonomiky za posledních 30 let zaznamenal velký pokrok. Mnoho
sportovců, kteří by v minulosti soutěžili pouze na invalidním vozíku, může nyní díky
technologickému vývoji konkurovat soupeřům ve stoje, zároveň ale tento vývoj
diskriminuje další skupinu, která si to finančně nemůže dovolit a nemůže využívat nových
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technologií na vylepšení vlastního výkonu (Howe, 2011).
Pokud dojde na střet mezi tzv. normálností a zdravotním postižením, „oni“ neboli
„ti druzí“ se často stávají „jinými“. Jsou označováni např. za blázny, monstra nebo za
supermrzáky. Silvaová a Howe (2012) tento pojem definovali jako stereotypní vyprávění
zobrazující

někoho,

kdo

musel

bojovat

proti

svému

handicapu

a

dosáhl

nepravděpodobného úspěchu (Silva a Howe, 2012). Setkání s handicapovaným člověkem
obvykle vyvolává určité emocionální reakce, po kterých si lidé udržují bezpečnou
vzdálenost, nesnaží se postiženého kontaktovat a kategorizují ho jako toho druhého. Při
konfrontaci s postiženým člověkem cítí například obdiv, soucit, strach a podobné pocity
(Thomson, 1996 Silva a Howe, 2012). To potvrzuje i Novosad (2011), který uvádí, že se
pozitivní přístup k handicapovaným projevuje empatií nebo soucitem, ale nemusí to být
jediné pocity, které lidé cítí při setkání s postiženou osobou. Často se jedná i o strach,
tedy o negativní přístup.

1.4 Celebritizace sportovců s handicapem
Pojem „celebrita“ pochází z latinského slova celebritas a znamená slávu. Celebrita je
osoba, která je ve světě známá pro to, co dokázala ve svém oboru (Klimeš, 1981: 75.)
Celebritizace stojí na důrazu médií na konkrétní osoby. Výchozí pojem definují James
Watson a Anne Hillová jako moderní verzi starého hrdiny (Watson a Hill, 2003). Daniel
Joseph Boorstin definoval celebritu jako „osobu, která je známá pro svou známost“
(Boorstin, 1992: 57). Gabler (2001) mluví o celebritě jako o známé osobnosti, která
odhalila veřejnosti zajímavý příběh. Celebrita je podle něj nový druh umění, jenž vzniká
v průběhu života, a na budování a tvorbě vyprávění se podílí celebrity samy za vydatné
podpory médií (Gabler, 2001). Známá osobnost je součástí komunity, ve které ji mohou
všichni ostatní ve společnosti hodnotit, milovat nebo kritizovat. Stává se často objektem
veřejných pomluv. Oceňují se její morální hodnoty a vkládají se do ní i různá očekávání
(Alberoni, 2006). Celebrity chtějí často získat pozornost společnosti a mají zájem o svou
vlastní slávu, proto David Giles (2000) mezi hvězdami vyzdvihl sportovce, které postavil
do kontrastu s celebritami z uměleckého průmyslu. Sportovci podle něj mohou předvést,
že jsou ve své profesi nejlepší a že je jejich sláva zasloužená. Na rozdíl od herců navíc
vystupují sami za sebe, což přispívá k větší autentičnosti a důvěře (Giles, 2000).
Lidé si potřebují najít nějaké vzory, do kterých by promítali svá očekávání a které
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by obdivovali, což se děje právě u celebrit, Boorstin (1992) to nazývá „lidskou
pseudoudálostí“. „Jednotlivci v publiku si zřejmě k masové komunikaci vytvářejí
(zástupné) vztahy, zejména vztahy k postavám, hvězdám nebo osobnostem ve fikci
a zábavě.“ (McQuail, 2002: 345.) Sportovní fanoušci se velmi často upínají ke svým
vzorům, vyplňují si tím mezery ve svém aktuálním sociálním světě (Weiss, 1996) a mají
pocit, že sportovce skutečně znají, protože o něm existuje ve veřejném prostoru velké
množství informací. Tento druh interakce se formuje během pravidelného sledování
sportovních přenosů, pořadů o dané sportovní hvězdě a vyhledávání zpráv na internetu,
jde o tzv. parasociální interakci (Meyrowitz, 2006). „Jedná se o vztah připomínající
komunikaci tváří v tvář. Diváci získávají pocit, že ty, s nimiž se setkávají prostřednictvím
televizní obrazovky, znají stejně dobře jako své přátele. Mnozí diváci propadají pocitu,
že znají určitou televizní hvězdu a rozumějí jí lépe než ostatní,“ popisuje Meyrowitz
(2006: 105). Sportovci jsou podle Millera (2013) dokonalé celebrity, protože o nich
fanoušci vědí i to, jak se chovají nebo jak vypadají v extrémních situacích, příkladem
mohou být emoce (radost, dojetí, vztek, zklamání, smutek) po závodě/zápase nebo vzhled
sportovců (Miller, 2013). Nejčastěji jsou současné celebrity právě ze sportovního
prostředí nebo ze zábavního průmyslu. Jsou velmi viditelné prostřednictvím médií
a jejich soukromý život přitahuje větší zájem veřejnosti než jejich profesní život (Turner,
2004). To potvrzuje ve své knize i Aleš Sekot (2008), který popsal, jak sportovní celebrity
poutají pozornost publika. Tento proces je však proměnlivý a nestálý. Vše záleží na
oblíbenosti daného sportovce v konkrétním časovém období (Sekot, 2008).
Sportovní celebrity bývají často nazývány legendami nebo hvězdami. I zde platí,
že právě pomocí sportovních hvězd se k publiku dostává sport. Média účelně produkují
hvězdy tím, že spoluvytváří jejich příběhy (Boyle a Haynes, 2009). „Sportovní hvězdy
jsou hrdinové, na rozdíl od pouhých celebrit,“ konstatuje Nayar (2009: 15). Takoví
sportovci mají za sebou světové výkony, museli porazit soupeře a jsou v něčem
výjimeční, proto se stávají i národními hrdiny. Příkladem může být v českém prostředí
olympijský hokejový turnaj v japonském Naganu v roce 1998, kde podceňovaný český
národní tým získal zlato. Hokejisté pod vedením trenéra Ivana Hlinky „pobláznili“
republiku. Po příjezdu je vítalo na Staroměstském náměstí přes 140 000 lidí. Brankář
Dominik Hašek se stal národním hrdinou, byl oslavován fanoušky, kteří ho chtěli vidět
jako prezidenta na Pražském hradě. Někteří ho nazývali i Bohem. Vítězství českých
hokejistů se stalo námětem písní, opery nebo např. divadelní hry. Jak uvádí Děkanovský
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(2008: 83): „Fyzická osoba sportovce je nahrazena ikonou, jež se stává virtuálním
sportovcovým alter-egem, které ale posléze může získat nad skutečnou osobou navrch
a zcela ji nahradit. Taková metamorfóza skutečné osoby v ikonu je provázena radikálním
zjednodušením a redukcí všech jejich atributů, které jsou divákovi (konzumentovi) posléze
předkládány (...) Sportovní úspěchy, které stály u počátku tohoto procesu, ustupují do
pozadí a případné prohry nebo i prohřešky jsou zcela opomenuty, pokud nemohou mít
pro vznik a posílení ikony pozitivní dopad.“
I handicapovaní sportovci patří mezi celebrity, které mají prostor v médiích
a „přitahují“ velké sponzory. Důležitým milníkem se stal rok 1994, kdy se Němka
Reinhild Möllerová33 stala prvním handicapovaným sportovcem, jenž dostal od sponzora
dar přes jeden milion dolarů. Sportovkyně s postižením byly k vidění i v lifestylových
časopisech pro muže, tou první byla už v roce 1988 Ellen Stohlová ze Spojených států
amerických. Fotky této vozíčkářky otiskl magazín Playboy (Steadward a Peterson, 1997).
Slavným handicapovaným atletem posledních let byl Oscar Pistorius. Jihoafričan
vybojoval na paralympijských hrách čtyři zlaté medaile a jednu bronzovou, účastnil se
i několika závodů, kde startoval s nehandicapovanými, např. v Římě v roce 2007 na
Golden Gala, kam byl pozván Mezinárodní atletickou federací (Oscarpistorius.com,
2010), neúspěšně se pokoušel kvalifikovat na letní olympijské hry v Pekingu v roce 2008
a Mezinárodní atletická federace mu nakonec zakázala účast na závodech
nehandicapovaných, protože testy potvrdily, že protézy, se kterými běhal, ho
technologicky zvýhodňují oproti ostatním závodníkům (Mezinárodní atletická federace,
2008). Na olympijských hrách v Londýně se ale vše vydařilo. Mezinárodní atletická
federace zrušila zákaz startu s nehandicapovanými a Pistorius závodil na olympijských
hrách jako první atlet s oboustrannou amputací v historii, v běhu na 400 m postoupil do
semifinále a celkově obsadil 23. místo (Mezinárodní paralympijský výbor, 2012). Nebyl
prvním paralympionikem na olympijských hrách, ale dostalo se mu největší mediální
pozornosti (Smith, 2015).
Podle Smitha (2015) téma supermrzáka v paralympijském vysílání televizní
stanice NBC v roce 2012 zcela chybělo. Komentátoři nemluvili o tom, že Oscar Pistorius
33

Reinhild Möllerové se ve třech letech stala nehoda, po které přišla o část levé nohy. Od roku 1990 žije
ve Spojených státech amerických s americkým reprezentantem Reedem Robinsonem (paralympijským
lyžařem). Je prozatím jedinou alpskou lyžařkou, která dokázala získat 19 medailí na zimních
paralympijských hrách. Čtyři cenné kovy vybojovala v atletice na letních paralympijských hrách
(Mezinárodní paralympijský výbor, 1992).
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musel překonat své postižení. K přesnému opaku však došlo v komentáři k závodům na
olympijských hrách. Tam byl Jihoafričan ztělesněním odlišnosti v negativním smyslu.
Nepatřil do „typického sportovního ideálu“, i když se jedná o muže heterosexuála, tak
není považován za „kompletního“ (Smith, 2015).
V minulosti byli jednotlivci se zdravotním postižením ze sportu vyloučeni kvůli
„neschopnosti“ splnit ideály související s fyzickou silou, maskulinitou a sexualitou.
Zpočátku byli mezi handicapovanými nejblíže těmto ideálům muži bílé pleti s poraněním
míchy soutěžící na invalidním vozíku (DePauw, 1997). Tělesně postižená těla jsou totiž
v rozporu s ideálem dokonalých těl (Hargreaves, 2000), ideální sportovní tělo je
reprezentováno silným, sportovním, zdatným mužem, nikoli tělem se zdravotním
postižením. Jinak se však vnímají sami handicapovaní. Někteří lidé se zdravotním
postižením o sobě tvrdí, že jejich těla jsou normální a dokonalá (DePauw, 1997). Ideál
krásy, jak je vnímán většinovou nehandicapovanou společností, je jen další překážkou
pro postižené. Fyzická stránka zde může být důvodem k oddálení společenské akceptace.
Postižení jsou totiž velmi často srovnáváni s normami dané společnosti (Novosad, 2011).

1.4.1 Jiří Ježek mezi celebritami
V českém prostředí je celebritou Jiří Ježek. Ten při své aktivní kariéře dostával největší
prostor v českých médiích ze všech postižených sportovců a jeho jméno se objevuje ve
veřejném prostoru i po skončení jeho aktivní sportovní kariéry. Celebrity jsou lidé, kteří
mají větší prostor k vystupování na veřejnosti, mají možnost vyjádřit se individuálně,
navíc se stali zpeněžitelnou komoditou, což slouží k legitimizaci politicko-ekonomického
modelu nabídky a poptávky, tedy základu kapitalismu. Jak dokazuje Jiří Ježek, i sportovci
s postižením se mohou stát celebritou, ale největší rozdíl je v zájmu médií o sport
handicapovaných. Paralympijské hry mají v televizi, v rozhlase, v tisku i na internetu
mnohem menší prostor než olympijské hry, mediální pokrytí je přitom důležitým prvkem
celebritizace, i proto se tolik hvězd mezi handicapovanými neobjevuje. Chris Rojek tvrdí,
že „celebrity se nerodí, nýbrž jsou vyráběny“ (Rojek, 2012: 27.) Za jednu z hlavních
schopností žurnalistiky uvádí Brian McNair (2004:54) „moc zviditelňovat“, tímto
výrokem se tedy podporuje tvrzení Chrise Rojeka o tom, že média vytváří celebrity,
protože dané osoby jsou médii zviditelňovány a dozví se o nich velké množství diváků,
posluchačů nebo čtenářů (McNair, 2004). Celebrity vznikají právě s rozvojem masových
médií (Turner, 2004). To byl i případ Jiřího Ježka, který se společně s manželkou Soňou
rozhodl budovat image úspěšného sportovce s handicapem. Soňa Ježková začala
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fungovat jako manažerka, vybudovala webovou stránku Jiřího Ježka, oba společně
spravují facebookový profil nejúspěšnějšího handicapovaného cyklisty v historii
paralympijských her a korigují nabídky z médií a firem. Celebrity byly vytvořeny, aby
vydělávaly peníze, jejich jméno a image využívají jak firmy, tak samotná média
(sportovní obuv, oblečení, titulní strany novin, upoutávky na pořady, promotéři lákají na
akce s oblíbenými sportovci). Ze všeho má samozřejmě užitek i samotný sportovec, který
takto vydělává nejen na svém sportovním úspěchu, ale také na zájmu o svou osobu
(Turner, 2004). Český cyklista, který dokázal získat šest zlatých paralympijských
medailí, je tváří hned několika firem, další společnosti ho podporují, a spojily tak své
jméno a logo s osobou paralympijského vítěze (Macková a Trunečka, 2015).
Pojetí celebrity se během let změnilo. Ustupuje se od klasického modelu starého
hrdiny, mezi které Boorstin řadil např. Williama Shakespeara nebo Johanku z Arku
(Boorstin, 1992). Už nejde pouze o osoby, které svou slávu získaly svou statečností nebo
jinými činy. Na základě toho, co si nyní společnost žádá, jsou vytvářeni hrdinové dnešní
doby. V televizních upoutávkách, na plakátech a na internetových stránkách, které lákaly
na paralympijské hry v brazilském Riu v roce 2016, byl Jiří Ježek vyobrazen jako hrdina
– malý kluk, který v mládí přišel o nohu a dokázal se se svým handicapem vyrovnat, začal
jezdit na kole, oblékat národní dres, vyhrávat a stal se z něj nejúspěšnější cyklista
paralympijské historie. Jiří Ježek se dostal ale i za hranice cyklistiky, byl
v publicistických a zábavných pořadech, je tváří několika firem, stojí za některými
charitativními projekty. Z malého kluka s handicapem se stal „mužem z plakátu“, kterého
sportovní fanoušci poznávají a spojují se sportem handicapovaných (Macková
a Trunečka, 2015).
Fanoušci si také vybírají, jaké informace o sportovcích k sobě „pustí“. Je na nich,
jak „vidí“ své hvězdy. Miller (2013) to popsal na osobě britského fotbalisty Wayna
Rooneyho. Položil otázku, kdo je Wayne Rooney. Je to fotbalista, který chodí do
večerních klubů, kde platí za sex, utrácí tisíce liber za krabičky cigaret a přezdívá se mu
Shrek (kvůli jeho holé hlavě), nebo je Wayne Rooney skvělý a dynamický hráč, jenž si
nechal nastřelit vlasy, aby ho netrápila holá hlava? (Miller, 2013.) Fanoušci tedy mají
hned několik možností, co si z příběhů jednotlivých sportovců vybrat. Je to tak v případě
Jiřího Ježka. Úspěšný sportovec, který přispívá na charitu a buduje si image nejlepšího
handicapovaného sportovce, nebo chudák, který přišel o nohu a lidé by ho měli litovat.
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Sportovní hvězdy musí stále hrát svou roli, proto se hlídají, když jsou zpovídány
v rozhovorech. Nezastupují pouze sebe, ale jsou také vyslanci svého sportu, sponzorů,
role celebrity, zároveň mají být i sami sebou (Boyle a Haynes, 2009). „Způsob, jakým
jednotlivec sám sebe prezentuje, jej zavazuje k určitému způsobu chování a vyžaduje od
něj, aby se vzdal všech náznaků, že je něčím jiným,“ uvádí Goffman (1999: 17). Tuto roli
musel zvládat i Jiří Ježek. V rozhovorech byl vždy usměvavý, pozitivně naladěný,
připravený, dobře odpovídal na otázky, a to i v případě, že nedosáhl na dobrý výsledek
v cyklistickém závodě.34
Autorem kategorizace celebrit, se kterou autorka dále pracuje, je James Monako
(1978), který rozdělil celebrity do tří kategorií. Do první kategorie patří hrdinové, kteří
získali svou slávu za to, co udělali. Druhou kategorii nazval hvězdy. Lidé v této skupině
získali slávu za to, co jsou. V poslední kategorii jsou pseudohvězdy,35 které získaly slávu
za to, co si o nich myslíme. Pseudohvězdy (na rozdíl od hrdinů a hvězd) nemají skoro
žádnou kontrolu nad tím, jak budou vnímány. Do mediálního světa jsou velmi často
vtaženy nedobrovolně (Monako, 1978). Jiřího Ježka, který patří do první kategorie
celebrit, znala i velká většina účastníků hloubkových rozhovorů. Reakce fanoušků
naznačují, že má Jiří Ježek ve sportovním světě handicapovaných výjimečné postavení.
Další rozdělení celebrit najdeme např. u Pringleho (2004), který rozděluje celebrity pouze
do dvou kategorií. První nazývá „opravdové celebrity“, kam patří např. slavní herci,
zpěváci a sportovci (do této kategorie by tedy spadal i Jiří Ježek). Jejich sláva vznikla na
základě toho, co opravdu umí a v čem jsou dané osobnosti dobré. Druhou kategorii
pojmenoval „každodenní celebrity“, kam patří např. účastníci reality show (jsou to tzv.
„lidé z ulice“), kteří se mezi celebrity dostali velmi rychle, a naopak jejich sláva netrvá
příliš dlouho (Pringle, 2004).
Celebritizaci handicapovaných se věnovala autorka disertační práce v článku
s Ondřejem Trunečkou, ve kterém se zaměřili na mediální obraz Jiřího Ježka (Macková
a Trunečka, 2015). Článek srovnával počet příspěvků v hlavních sportovních
zpravodajských relacích v České televizi (Branky, body, vteřiny) a na TV Nova
(Sportovní noviny) a za pomoci kvalitativní analýzy zkoumal obsah příspěvků (pro

34

Autorka disertační práce prošla všechny zprávy o Jiřím Ježkovi v Brankách, bodech, vteřinách (Česká
televize) a Sportovních novinách (TV Nova) od roku 2000 do roku 2014.
35
Pseudohvězdy – v originále „quasar“. Toto slovo bylo odvozeno od „quasi-stellar objects“ (vesmírné
objekty, které se podobají hvězdám).
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výzkum byla zvolena veřejnoprávní televizní stanice a jedna soukromá). Autory zajímalo,
jakým způsobem je Ježkův příběh zveřejňován (zdali jde pouze o konstatování jeho
sportovních úspěchů, nebo jestli dané médium zajímá i jeho životní příběh, popř. jak
dlouho informovali o životním příběhu). Ve svém výzkumu se autoři snažili odpovědět
právě na otázku, zda je Jiří Ježek celebritou. Sledovali přitom vybraná média v letech
2000–2014 (v roce 2000 získal Jiří Ježek svou první zlatou paralympijskou medaili),
zkoumali, jak často se o Jiřím Ježkovi informuje, zdali je rozdíl mezi tzv.
„paralympijským rokem“ a rokem bez paralympijských her, nebo jaké informace se
ve zprávách zdůrazňují – jeho sportovní úspěchy z vrcholných akcí, jeho soukromý život
nebo jiné činnosti – a zda se ve sportovních zprávách opakuje jeho životní příběh o ztrátě
dolní končetiny, nebo už se tento fakt vynechává (Macková a Trunečka, 2015).
Pomocí obsahu analyzovaných sportovních zpráv z tohoto článku (Macková
a Trunečka, 2015) lze prokázat, že obraz Jiřího Ježka prošel během čtrnácti let
významnou transformací. Němcová Tejkalová (2012) vysvětluje ve své knize Ti druzí
sportovci. Mediální stereotypizace a rámcování handicapovaných v tisku v letech 1948–
2008, jak a proč média informují o handicapovaných sportovcích: „Rámec softnewsovosti
se projevuje v mediálním obrazu absencí výsledků, pozdě publikovanými informacemi,
důrazem na kuriozity místo sportovních výkonů a také jedním z aspektů personifikace her,
kterým v tomto kontextu rozumíme příběhy o handicapu a celebritizaci v kombinaci
s dehandicapizací. Rámec ochranářství má jednak podobu kritiky společenské situace
postižených, jednak obdivu k handicapovaným sportovcům a zároveň soucitu s nimi
a také apologetiky sportu postižených, kterou lze dále rozlišit podle jednotlivých
sledovaných období na obhajobu prováděnou přímo novináři, poté funkcionáři,
a nakonec samotnými sportovci.“ (Němcová Tejkalová, 2012: 150.)
Macková s Trunečkou (2015) konstatovali, že Česká televize odvysílala 53 zpráv
o Jiřím Ježkovi v období od roku 2000 do roku 2014. Většina z nich byla vysílána během
„paralympijských let“ (2000, 2004, 2008 a 2012). V těchto čtyřech letech je trend nárůstu
reportáží zcela patrný a reportáže poukazují na úspěch českého sportovce. Nejvyšší počet
(10 zpráv) pochází z roku 2012, kdy se konaly paralympijské hry v Londýně, kde Jiří
Ježek vyhrál časovku a ve stíhacím závodě na 4 km na dráze byl stříbrný. Zlatá medaile
znamenala šestý nejcennější kov pro tohoto sportovce na paralympijských hrách, což
udělalo z Jiřího Ježka nejúspěšnějšího cyklistu v historii her. Český handicapovaný
sportovec zaznamenal další životní úspěch, ani po paralympijských hrách v brazilském
49

Rio de Janeiru v roce 2016 nikdo z cyklistů Jiřího Ježka v počtu cenných kovů nepřekonal
(Macková a Trunečka, 2015). Nejvyšší počet zpráv, mimo paralympijský rok, se o Jiřím
Ježkovi objevilo v roce 2014 (viz Graf č. 4), kdy měl český handicapovaný cyklista
nehodu na mistrovství světa v americkém Greenville. Byl v ohrožení života, deset dní ho
doktoři udržovali v umělém spánku. Reportáže v České televizi informovaly o jeho
zlepšujícím se zdravotním stavu, o převozu do Prahy a také o jeho společenských
aktivitách, když se např. účastnil otevření nového hřiště pro děti v motolské nemocnici
v Praze atd. (Macková a Trunečka, 2015).
Graf č. 4 Počet zpráv o Jiřím Ježkovi v pořadu Branky, body, vteřiny (Česká televize)
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Zdroj: Macková a Trunečka, 2015

V případě vysílání veřejnoprávní televize je vidět nárůst od roku 2005. Tento
nárůst je ve dvou kategoriích – silnější v dobách paralympijských her, slabší v mezidobí.
Ve sportovním zpravodajství soukromé televizní stanice (TV Nova) se o Jiřím Ježkovi
informovalo nejvíce v roce 2014 (Macková a Trunečka, 2015), kdy měl vážnou nehodu
na mistrovství světa (viz Graf č. 5), zároveň jde o rok, kdy se nekonaly paralympijské
hry. Druhým vrcholem je rok 2004 (paralympijské hry v Aténách). Styl sportovních
reportáží je u obou televizních stanic odlišný. Televize Nova preferuje emotivnější
příběhy, což odpovídá definici Němcové Tejkalové (2012), která popisuje v mediálním
obrazu handicapovaných sportovců důraz na kuriozity místo sportovních výkonů
a výsledků. Editor Sportovních novin, Petr Plintovič, vysvětlil v článku Mackové
a Trunečky (2015) vysoký počet zpráv o Jiřím Ježkovi v roce 2014, kde televizní stanice
Nova informovala především o jeho zranění. Plintovič popsal, že Ježek patří mezi
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celebrity, má za sebou velké sportovní úspěchy, proto jeho výsledky a společenské
události zařazují do vysílání (Macková a Trunečka, 2015).
Graf č. 5 Počet zpráv o Jiřím Ježkovi v pořadu Sportovní noviny (TV Nova)
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Zdroj: Macková a Trunečka, 2015

Obsah zpráv o Jiřím Ježkovi se od roku 2000 změnil. Obě televizní stanice
opakovaly příběh o tom, jak přišel o nohu, pouze v prvních letech celého období, poté už
o něm ve zpravodajství informovaly pouze jako o úspěšném sportovci (Macková
a Trunečka, 2015). Jiří Ježek je nejen handicapovaný sportovec, ale i celebrita. Jeho
jméno je spojováno s mnoha reklamními projekty a společnostmi. Počet sponzorů
a spolupracujících firem stoupal s jeho úspěchem. Hamish Pringle (2004) ve své knize
Celebrity sells mluví o celebritě jako o osobě, která je lidem důvěrně známá a někteří s ní
chtějí komunikovat s cílem dodat komunikaci přidanou hodnotu díky imagi a pověsti
dané osoby (Pringle, 2004).
I některé české firmy chtěly spojit své jméno s osobou handicapovaného
sportovce. V důsledku úspěchu na paralympijských hrách v Aténách v roce 2004 se stal
profesionálním cyklistou a počet sponzorů se zvýšil na devatenáct, po skončení
paralympijských her v Londýně (2012) se stal nejúspěšnějším cyklistou v historii
paralympijských her a počet sponzorů opět rostl. V roce 2014 jich měl dvacet tři
(Macková a Trunečka, 2015). Právě silný příběh je velmi důležitý pro dosažení zájmu
médií a mediálního pokrytí (Braudy, 1997), což Jiří Ježek splňuje. Se ztrátou dolní
končetiny se vypořádal, začal závodit, později vyhrávat a díky tomuto příběhu je jeho
jméno i dobrým prodejním artiklem. Popularita Jiřího Ježka přesahuje podle Mackové
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a Trunečky (2015) svět sportu.
„Sponzorství individuálních sportovců je téměř výhradně doménou vrcholového
sportu. Osobnost sportovce zde figuruje jako záruka kvality a úspěchu, spojovaná
s výrobkem nebo výrobcem,“ konstatuje Sekot (2006: 231). Důležitý je tedy vztah mezi
celebritou a firmou, která si ji pro svou reklamu zvolila. Čím bližší vztah k sobě mají, tím
lépe může reklama působit na zákazníky. „Celebrity se těší velmi vysokému povědomí
veřejnosti a lidé jsou schopni si je velice lehce vizualizovat, protože jim jsou důvěrně
známé. A pokud je celebrita pečlivě vybraná tak, aby se hodila ke značce, poskytne tak
smysluplnou rezonanci a pozitivní náladu vedoucí k vytvoření úspěšného vztahu,“
popisuje Pringle (2004: 61). Velké firmy jsou i součástí sportu handicapovaných,
takovým příkladem může být automobilová společnost Toyota, která je partnerem
Mezinárodního paralympijského výboru i jednotlivých národních týmů (Mezinárodní
paralympijský výbor, 2015), přesně dle toho, co uvádí Sekot (2006: 243): „Medializace
sportu je dnes provázána s ekonomií. Velké korporace jsou ochotny investovat stovky
milionů na reklamu a sponzorství významných sportovních událostí proto, že tím šíří
kulturní poselství, na které lidé rádi slyší.“
Výzkum, který provedli Macková s Trunečkou (2015), poukázal na popularitu
Jiřího Ježka. O českého handicapovaného sportovce měly zájem střední i velké
společnosti, jež si ho vybraly do svých reklamních kampaní, a stal se také hostem
několika zábavných pořadů ve veřejnoprávní televizi i na soukromých stanicích. Objevil
se také v reportážích, které se věnovaly společenským tématům (například charitativní
akce), a v roce 2014 byl navržen časopisem Esquire na „Muže roku“. Jiřího Ježka si
vybíraly sportovní organizace i jako moderátora (například při vyhlášení „Nejlepšího
handicapovaného sportovce roku“) a v roce 2015 vydal jako spoluautor autobiografickou
knihu Frajer. Příběh Jiřího Ježka, paralympijského vítěze v cyklistice. To vše podporuje
skutečnost, že Jiří Ježek je celebritou (Macková a Trunečka, 2015).
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2 Výzkum publika televizního sportovního vysílání
Zahraniční výzkumy týkající se sportovců s handicapem nejčastěji uplatňovaly
kvalitativní analýzu (Hardin, 2003; Kama, 2004; Howe, 2008; Howe, 2008; Thomas
a Smith, 2008; Berger, 2008; Hargreaves a Hardin, 2009; Willson a Khoo, 2013; Ellis
a Goggin, 2015; Butle a Bissell, 2015; Jackson et al., 2015; Bartsch et al., 2018;), která
bere v úvahu nejen kontext, ale také zkoumanou situaci a podmínky, jež ji ovlivňují. Pro
tuto disertační práci autorka zvolila auditoriální výzkum publika sportovních obsahů.
Ve svých odborných publikacích se televiznímu diváctví věnují například Morley (1986),
Barwise a Ehrenberg (1988), Lull (1990), Livingstone (1990), Silverstone (1994),
Wenner a Gantz (1998), Bird (2003), Raney (2004).
Otázkou publika a jeho výzkumu se začali vědci zabývat koncem osmdesátých let
dvacátého století (Bird, 2003). Přístupy k jeho zkoumání i teoretické koncepty prošly
historickým vývojem. Fenoménu televizního diváctví se věnovali už akademici
z Frankfurtské školy (Morley, 1992). Historicky se výzkum publika vyvíjel ve dvou
tradičních pojetích: kvantitativní vycházející zejména ze standardizovaných metod
(například průzkumy a analýzy) a kvalitativní tradice, která se opírá převážně
o individuální a skupinové rozhovory nebo zúčastněná pozorování (Patriarche et al.,
2014). V posledních letech je zájem o výzkum publika ještě markantnější, a to především
z důvodu měření skutečného a potenciálního dosahu publika pro účely reklamy, prodeje
nebo chování televizních diváků (McQuail, 1997): „Veškerý výzkum sdílí obecnou
charakteristiku, kterou pomáhá ‚konstruovat‘, ‚lokalizovat‘ nebo ‚identifikovat‘ jinak
amorfní, posunující se nebo nepoznatelný sociální subjekt,“ (McQuail, 1997: 15).
McQuail (1997) dále zdůrazňuje, že použité metody konstrukce publika se značně liší,
a proto zavedl typologii zaměřenou více na ekonomickou problematiku výzkumu
publika. Tato strukturální tradice se zaměřuje na velikost a dosah publika, přičemž cílem
takovýchto výzkumů je například také popis sociodemografické struktury příjemců
a jejich preferencí. Primární výzkumnou metodou jsou dotazníková šetření nebo
dlouhodobá panelová šetření (audiometry, peoplemetry). Behavioristická tradice se
zabývá především mediálními účinky na publikum, a je tedy propojena s výzkumnými
technikami sociální psychologie. Sociokulturní přístup zdůrazňuje mediální využití jako
odraz určitého sociokulturního kontextu a zkušeností, tato tradice zahrnuje například
analýzu mediálních obsahů nebo výzkum aktivního publika (McQuail, 1997). Podle
53

výzkumu Rogera Silverstona (1994) ale už nemůže být pojem aktivního diváka udržován,
protože již nemá jasnou referenci. Aktivita zde znamená příliš mnoho odlišných věcí pro
velké množství diváků. S aktivním publikem pracoval už v roce 1973 jamajský teoretik
kulturálních studií a sociolog Stuart Hall, který v eseji Encoding/Decoding
(Kódování/Dekódování) popisuje, jak jsou mediální zprávy zakódovány a následně
publikem dekódovány a interpretovány na základě osobních zkušeností, kulturního
prostředí a ekonomického statusu. Publikum je v tomto případě aktivní a samo musí
zakódovanou zprávu pochopit a dobře rozklíčovat (Hall, 1980).
Ve výzkumech publika se rozlišují dva základní pohledy na publikum, a to podle
dominantního (behaviorálního) a alternativního (kritického) paradigmatu. Dominantní
paradigma bylo v minulosti velmi uznáváno, jeho teoretická východiska vychází ze
sociologie, sociální psychologie či informatiky. Podle tohoto přístupu je publikum
pasivní, pouze přijímá mediální obsah, a je tedy chápáno jako produkt. Naproti tomu
alternativní paradigma zastává názor, že si publikum samo vybírá mezi jednotlivými
mediálními obsahy. Toto paradigma využívá kulturální a kvalitativní metody zkoumání,
které byly využity i při tvorbě této disertační práce (McQuail, 2009). Kulturální studia
vytvořila postupem času dva odlišné přístupy k publiku. První byl ovlivněn Foucaultem
a dalšími poststrukturalisty a předkládá názor, že svět může být chápán pomocí diskurzu.
Publikum je v tomto případě nejlépe pochopeno prostřednictvím analýzy textů. Naopak
druhý přístup se zaměřuje na etnografické metody, jako je například pozorování
účastníků nebo etnografický rozhovor (Whannel, 1998).
V posledních letech se velmi výrazně vyvíjelo i publikum sledující sportovní
klání. Sport se totiž stal jedním z významných aspektů běžného každodenního života.
„Sport, ať již v podobě vlastního aktivního sportování populace, či v podobě jako
‚pasivní‘ divácké konzumace, je jedním z důležitějších sociálních jevů, jež zasahuje jak
například od ekonomiky, politiky, tak ovlivňuje i umění a modifikuje výchovu,“ uvádí
Slepička a kol. (2010: 11). K tradičnímu diváckému sportu, kdy je sportovní fanoušek
fyzicky přítomný v hledišti, přibyl divácký televizní sport, při kterém je fanoušek mimo
dějiště dané události a sportovní obsah se k němu dostává pouze pomocí televizní
obrazovky (Laichman, 2003), jak popisuje také Sekot (2003: 262): „Rozvoj komunikační
techniky elektronických médií umožňuje sledovat sportovní události bez fyzické
přítomnosti v místě dění. Sport se tak v krajní poloze stává virtuálně přitažlivým super
masovým divadlem.“ Toho využívají podle Slepičky (2010) i mnozí sportovci, kteří na
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sebe strhávají pozornost nejen diváků na stadionu, ale také u televizních obrazovek,
například charakteristickou oslavou vítězství: „Mají často charakter předem
připraveného ‚uměleckého vystoupení‘ i s určitou estetickou hodnotou či až
choreograficky upravovaných gest některých závodníků…“ (Slepička a kol., 2010: 15.)
Televize je součástí rodinného systému a její způsob užívání v rodině má důsledky
na budování rodiny a také na to, jak rodina funguje jako sociální jednotka v prostoru
a čase (Morley, 1986; Morley, 1992; Silverstone, 1994). Vztah mezi rodinou a televizí je
často prezentován jako primárně negativní se špatným dopadem na chod domácnosti
a rodinné vztahy. Podle Morleyho (1986) jde ale toto tvrzení obrátit. Televize zajišťuje
rodinným příslušníkům vzájemné setkání, společně strávené chvíle, aktivity a prostor pro
konverzaci. Televize je tak používána záměrně k vzájemné rodinné interakci.
Godmanová (1983) k tomu dodává, že se před televizní obrazovkou, která je středem
domácnosti, dělají důležitá rozhodnutí, určují se pravidla, probíhá zde řešení konfliktů
nebo si členové rodiny vyjadřují vzájemnou náklonost (Godman, 1983). Televize
zahrnuje pozitivní pocity bezpečí a sounáležitosti (Silverstone, 1994), ale stala se také
nástrojem k potrestání potomků při jejím zákazu (Godman, 1983). Obrazovka přináší do
interiéru svět (Silverstone, 1994) a poskytuje rozptýlení a relaxaci při minimálních
nákladech (Livingstone, 1990). „Televize se tak stává členem rodiny v metaforickém, ale
také v doslovném smyslu, pokud je začleněna do každodenního vzorce domácích
sociálních vztahů, a pokud je zaměřena na emocionální nebo kognitivní energii,
uvolňující nebo obsahující napětí, nebo poskytující pohodlí nebo pocit bezpečí. Stává se
také členem rodiny, pokud vyjadřuje dynamiku interakce rodiny, dynamiku genderově
založených identit a vztahů nebo dynamiku měnícího se postavení ve světě, když děti
vyrůstají a opouštějí domov, nebo když se živitelé rodiny stanou nezaměstnanými či
zemřou.“ (Silverstone, 1994: 40.) Podle Morleyho (1986) a Lulla (1990) hrají důležitou
roli při kontrole televizního obsahu v domácnosti otcové rodin, kteří určují daný program.
Výzkumy ukázaly, že lidé sledují televizi také jako únik od běžných starostí,
vyplnění volného času nebo pro zábavu (Morley, 1986 Barwise a Ehrenberg, 1988
Livingstone, 1990), kam patří z velké části i sledování sportovních programů. Raney
(2004) předkládá dvě teoretická vysvětlení sportovního diváctví. V prvním případě se
jedná o diváky, kteří jsou ovlivněni svými preferencemi. Záleží jim pouze na úspěchu
jejich oblíbeného sportovce nebo klubu – jsou potěšeni z vítězství, a naopak zklamáni

55

z prohry (průběh hry pro ně není zajímavý). Na druhou stranu právě průběh hry nebo
soutěže je tím nejpodstatnějším pro druhou skupinu sportovních diváků. Čím je sportovní
událost dramatičtější, tím je to pro ně zajímavější. „Sport dnes patří k nejsledovanějším
programovým složkám všech televizí: komerční i veřejně právní.“ (Sekot, 2003: 140.)
Velké sportovní události, jako například olympijské hry, mistrovství světa ve
fotbale nebo severoamerický Super Bowl, patří k nejsledovanějším pořadům ve všech
státech, kde se tyto soutěže vysílají (Whannel, 1998). Televize navíc nabízí divákům jiný
úhel pohledu, než by měli přímo na sportovišti, kromě opakovaných záběrů je k dispozici
i velmi detailní pohled do tváří závodníků. Ochuzeni jsou naopak o atmosféru z hlediště
(Slepička a kol., 2010). Televize rozhoduje o obsahu svého vysílání, nabízí záběry
z různých kamer, kterými mimo jiné ovlivňuje, co bude divák sledovat, a audiovizuální
média ovlivňují i podobu různých sportovních disciplín. Kvůli televizi přišla celá řada
nových pravidel, například zkrácená hra v tenise, odstranění tzv. ztrát ve volejbale,
úprava pravidel proběhla i v závodech F1 nebo v lyžování, kde vznikly nové sprinterské
disciplíny (Děkanovský, 2008). Těmto změnám se neubránil ani sport handicapovaných,
a to zejména na paralympijských hrách a světových a evropských šampionátech, kde
dochází ke sloučení kategorií kvůli televizním přenosům (méně kategorií znamená méně
vysílacích hodin/kratší čas soutěží).
Sportovní diváctví se liší od každodenního sledování televize. U olympijských
her, nebo v českém prostředí při sledování mistrovství světa v ledním hokeji, se schází
přátelé a rodina, aby významnou sportovní událost prožili společně, stejně jako další
oslavy a důležité události, na kterých nechybí jídlo a pití (Wenner a Gantz, 1998).
V kontextu vzrůstající popularity sportu handicapovaných se tento model dá uplatnit i na
diváky paralympijského sportu, kteří se nejčastěji ztotožňují s těmito sportovci
prostřednictvím své národní identity (Bartsch et al., 2018). Nárůst televizních diváků
sledujících sport postižených je patrný hlavně po paralympijských hrách v Pekingu v roce
2008 (Mezinárodní paralympijský výbor, 2019). V médiích jsou často odkrývány životní
příběhy postižených sportovců, okolnosti jejich úrazů nebo vypořádávání se se všemi
sportovními i životními překážkami. Osudy handicapovaných sportovců, jako je
například cyklista Jiří Ježek nebo bývalý automobilový závodník a pilot Formule 1
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Alessandro Zanardi36, motivují (Jackson et al., 2015; Bartsch et al., 2018). Diváci tak
díky podobným příběhům neztrácí podle Olivera a Hartmanna (2010) víru v těžkém
životním období. Sportovci často bývají příkladem silných lidských hodnot, silné vůle,
sebeobětování a překonávání překážek. Hallová (2015) říká, že diváctví může být
smysluplné, může inspirovat a předávat zkušenosti. Inspirací pro televizní diváky jsou
také sportovci se zdravotním postižením. Ti, kteří překonávají překážky, ať už se jedná
o čas, výkon nebo soupeře, bývají často příkladem silné vůle, velkého odhodlání
a vytrvalosti. Všechny tyto vlastnosti mohou diváka inspirovat (Hall, 2015).
Wenner a Gantz (1998) provedli studii, která ukázala, že prožitky ze sportovního
diváctví mohou být stejné jak u žen, tak u mužů, pokud jsou jejich zájem a fanouškovství
srovnatelné (tento jev potvrzují i výsledky předkládané disertační práce). Rozdílné jsou
pouze návyky u sledování sportovních přenosů nebo sportovního zpravodajství. Gantz
a Wenner (1991) provedli studie, ze kterých vyplývá, že si muži před vysíláním zjišťují
více informací o dané soutěži, jsou naladěni na událost ještě před jejím začátkem
(například díky konzumaci alkoholu) a diskutují o tom, co se děje na televizní obrazovce,
častěji než ženy. Muži o sobě také více hovoří jako o fanoušcích a vybírají si sportovní
programy záměrně. Vedle toho se ženy na sport velmi často dívají z důvodu zapnuté
televize nebo proto, že dané sportovní klání sleduje jejich rodina nebo přátelé (Gantz,
2012). Muži nechtějí být při sledování televize rušeni a kolem sebe musí mít vše potřebné,
včetně občerstvení. Ženy naopak většinou pokračují v konverzaci nebo vykonávají
domácí práce, mezi které patří například žehlení. Pouhé sledování televize považují za
ztrátu času (Morley, 1986).
Několik rozdílů mezi divačkami a diváky je možné nalézt i po skončení přenosu,
kdy ženy zůstávají u televize a sledují další program, i když to neměly v plánu, zatímco
muži se stále věnují danému zápasu/soutěži a vyhledávají opakované záběry, čtou
informace o daném klubu nebo sportovci a slaví také úspěch v případě výhry, nebo se
naopak dostaví zklamání v případě prohry jejich oblíbeného klubu, sportovce či
reprezentace (Gantz a Wenner, 1991). Diváci sportovního programu se tedy jednoznačně
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Alessandro Zanardi je bývalý italský automobilový závodník a pilot Formule 1, kterému byly po nehodě
v roce 2001 amputovány obě dolní končetiny. Zůstal u sportu a začal závodit na handbiku (kolo s ručním
pohonem). Na paralympijských hrách v Londýně v roce 2012 se vrátil na automobilový okruh Brands
Hatch, kde dříve bojoval se soupeři ve svém monopostu, a vybojoval zde dvě zlaté medaile a jednu
stříbrnou. O čtyři roky později zopakoval medailový zisk i na paralympijských hrách v brazilském Riu
(Mezinárodní paralympijský výbor, 2020).
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odlišují od ostatních diváků a fanoušků telenovel a seriálů, a to především díky rituálům,
které mají před sledováním zápasu/turnaje a po něm (Gantz et al., 2006).
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3 Metodologická východiska a metodika výzkumu
Disertační práce se snaží zmapovat reakce lidí na prezentaci handicapovaných sportovců,
zejména paralympioniků, v České televizi (na ČT sport, ČT1 a ČT24) skrze životní
zkušenost respondentů (Wardle, Boyce, Baron, 2009). Na základě rešerše literatury
a znalostí autorky byly stanoveny okruhy témat o sportu postižených, ze kterých vzešly
hlavní výzkumné otázky:
VO 1: Jak diváci vnímají sportovce s handicapem?
VO 2: Obdivuje publikum tyto sportovce, nebo je naopak lituje?
VO 3: Co říkají diváci o prezentaci paralympijského sportu?
VO 4: Existují nějaké rozdíly mezi prezentací sportovců s postižením a bez postižení?
VO 5: Jsou v reportážích důležité životní příběhy handicapovaných sportovců?
VO 6: Má sport handicapovaných smysl?
Pro výzkum zvolila autorka práce dvě metody – hloubkové polostrukturované
rozhovory s dvaceti respondenty a následně focus groups (skupinové rozhovory).
Individuální rozhovory sloužily jako doplňková metoda a metoda předvýzkumu. Od
dvaceti respondentů získala autorka disertační práce inspiraci pro skupinové rozhovory
a ověřila správné zacílení výzkumných otázek. Publikum bylo rozděleno do pěti stejně
velkých skupin (v každé skupině bylo deset respondentů / televizních diváků).
Kombinace hloubkových polostrukturovaných rozhovorů a skupinových rozhovorů vedla
ke zmapování televizních diváků a jejich reakcí na para sport.
V kapitole v této kapitole se autorka věnuje hloubkovým polostrukturovaným
rozhovorům (3.1), jejich následné realizaci při výzkumu disertační práce (3.1.1) a také
scénáři, který byl použit u těchto rozhovorů (3.1.2). Kapitola 3.2 popisuje focus group,
provedení skupinových rozhovorů (3.2.1) a připravený scénář (3.2.2), podle kterého
postupovala moderátorka všech pěti focus groups (autorka disertační práce).

3.1 Hloubkové polostrukturované rozhovory
Podle Bowera (1973) je rozhovor jedním z nejúčinnějších nástrojů, jak zjistit, co si lidé
myslí o daném problému nebo situaci, a podle Brymana (2016) je také pravděpodobně
nejpoužívanější metodou v kvalitativním výzkumu. Tato metoda je aplikována například
v sociologii, psychologii, pedagogice nebo v mediálních studiích a žurnalistice (Reichel,
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2009). „Charakter vzájemné interakce mezi komunikačními partnery je standardně
vnímán jako výměna nositelů dvou rolí, ale vhodně vedený hloubkový rozhovor má vlastní
(nepřipravenou, nenaplánovanou a snad i nenaplánovatelnou) dynamiku a komplexitu,
v níž se komunikační role obou partnerů mohou střídat,” popisuje Sedláková (2014: 213).
Polostrukturované, někdy také označované jako semistrukturované, řízené rozhovory
nebo rozhovory s návodem, jsou volnější než strukturované, ale naopak organizovanější
než rozhovory nestrukturované (Sedláková, 2014). Polostrukturovaný rozhovor má oproti
nestrukturovanému nebo plně strukturovanému množství výhod a minimalizuje
nevýhody obou krajních forem rozhovoru (Reichel, 2009), je tedy nejrozšířenější
podobou metody rozhovoru, zároveň je náročnější na přípravu než nestrukturovaný.
Bryman (2016) rozděluje interview jinak a tvrdí, že i přes nárůst termínů popisujících
druhy rozhovorů v kvalitativním výzkumu, jsou pouze dva hlavní typy rozhovorů, a to
nestrukturovaný a polostrukturovaný. Vědci podle něj používají v mnoha případech
dokonce i jednotný název „kvalitativní rozhovor“, aby se předešlo zmatení čtenářů.
„Rozhovor je do určité míry strukturovaná konverzace, kterou badatel řídí pomocí
hlavních, navazujících a pátracích otázek,“ uvádí podobný náhled Švaříček a Šeďová,
(2014: 160). Tazatel si musí vytvořit soubor témat (okruhů) a otázek, které jsou pro
rozhovor závazné, ale důležitým aspektem takového interview je i umění reagovat na
odpovědi respondenta a pokládat doplňující otázky (Miovský, 2006).
Hloubkový polostrukturovaný rozhovor má předem daný scénář (soubor témat)
a poté volně přidané otázky, které přinášejí detaily, a rozhovor se tak pomocí navazujících
otázek prohlubuje. Pořadí otázek a jejich formulace mohou být pozměněny (Lindlof
a Taylor, 2011). Jejich cílem je, aby se respondent rozmluvil o zkušenostech, dojmech
a názorech na dané téma. Důležitá je také příprava tzv. dynamických otázek, které
pomáhají udržet interakci mezi výzkumníkem (tazatelem) a respondentem, motivují
odpovídajícího k dalšímu vyprávění, udržují přirozený tok rozhovoru a napomáhají
snižovat

emocionální

napětí

(Švaříček

a

Šeďová,

2014).

Hloubkové

nebo

nestrukturované rozhovory jsou nejvhodnějším řešením pro individuální přístup
k respondentovi, protože tazatel může přirozeně obsáhnout téma do detailů. Naproti tomu
za nástroj pro zachycení kolektivního přístupu k tématu jsou považovány rozhovory
skupinové (Vincente-Miraño, 2014).
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3.1.1 Realizace hloubkových polostrukturovaných rozhovorů
Autorka disertační práce vybrala dvacet respondentů pro hloubkové polostrukturované
interview podle charakteristik příslušných focus groups, které jsou také součástí výzkumu
(respondenti hloubkových polostrukturovaných rozhovorů nejsou součástí focus groups).
Dotazovaní byli vybráni, stejně jako účastníci focus groups, metodou sněhové koule.37
Tento řetězový výběr sloužil k získávání nových kontaktů na účastníky výzkumu
(Jeřábek, 1993). Metoda sněhové koule byla kombinována také s tzv. graduální
konstrukcí vzorku. Výzkumný vzorek byl vytvořen i s ohledem na téma a výzkumné
otázky tak, jak konstatují Švaříček a Šeďová (2014: 73): „Vzorek není vytvořen
v jednom momentě, nýbrž v souladu s cirkulární logikou v průběhu sběru dat a jejich
analýzy stále rozšiřován a redefinován. Výzkumník se znovu a znovu ptá, jaká další
skupina případů by mohla vzhledem k jeho problému přinést nějaké nové informace.
Vzorkování je ukončeno, jakmile je dosaženo teoretické nasycenosti, což znamená, že
nově zahrnuté příklady již nepřinášejí žádné nové a nepředpokládané informace.“
Kontakty na první respondenty, kteří viděli/sledují sport postižených, poskytly
autorce svazy handicapovaných sportovců, poté byli pomocí účelového výběru vybráni
respondenti splňující kritéria výzkumu a další dotazovaní přibývali pomocí metody
sněhové koule (z těchto respondentů byli opět vybíráni ti, kteří mohli téma rozšířit,
obohatit a prohloubit). Respondenti byli vybíráni také z rodinných příslušníků
handicapovaných sportovců (od těchto informantů měla autorka disertační práce největší
očekávání, protože se jedná o lidi, kteří se setkávají s postiženými sportovci prakticky
denně, žijí v jedné domácnosti s handicapovaným člověkem, a jejich pohled na sport
postižených by se proto mohl lišit např. od diváků, kteří sportovce s postižením neznají
ani z televize). Pro účely disertační práce byly provedeny také rozhovory právě s diváky,
kteří sport handicapovaných nikdy neviděli (nesledují sport postižených, kontakty na ně
byly získány prostřednictvím sociální sítě Facebook), dále byli zvoleni sportovci
s postižením (respondenti byli handicapovaní sportovci, kteří se účastnili evropských
a světových pohárů, mistrovství Evropy, světa nebo paralympijských her). Výběr se
zaměřil i na lidi, kteří někdy sport handicapovaných v televizi sledovali (alespoň jednou
viděli Paralympijský magazín na ČT sport a sport handicapovaných zaznamenali
37

Metoda sněhové koule (Snowball Sampling) získává respondenty pomocí nominování dalších osob.
Začíná u jednoho nebo více dotazovaných, a poté využívá jejich sociálních vazeb ve společnosti (Miovský,
2003).
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i ve zpravodajství České televize), a v neposlední řadě byli mezi respondenty i postižení,
kteří nesportují na vrcholové úrovni (handicapovaní, kteří nejezdí na vrcholné akce pro
postižené sportovce a sportují pouze ve volném čase pro zábavu).
Tabulka č. 6 Respondenti polostrukturovaných hloubkových rozhovorů38

Pohlaví

Věk

Zařazení

Datum

M ísto

Muž 1
Muž 2
Muž 3
Muž 4
Muž 5
Muž 6
Muž 7
Muž 8
Muž 9
Muž 10
Žena 1
Žena 2
Žena 3
Žena 4
Žena 5
Žena 6
Žena 7
Žena 8
Žena 9
Žena 10

40

divák sportu handicapovaných

13.05.2016

Praha - pracoviště respondenta

24

divák sportu handicapovaných

13.05.2016

Praha - pracoviště respondenta

52

divák sportu handicapovaných

07.06.2016

Praha - kavárna

63

divák nesledující sport handicapovaných

08.06.2016

Praha - kavárna

60

muž s postižením

20.06.2016

Česká Lípa - kavárna

21

rodinný příslušník handicapovaného

23.06.2016

Rumburk - kavárna

26

muž s postižením

23.06.2016

Rumburk - kavárna

32

handicapovaný sportovec

24.06.2016

Praha - kavárna

41

rodinný příslušník handicapovaného

09.10.2017

Praha - kavárna

27

divák sportu handicapovaných

13.10.2017

Fakulta sociálních věd

22

divačka nesledující sport handicapovaných

08.06.2016

Praha - kavárna

35

divačka sportu handicapovaných

32

rodinný příslušník handicapovaného

20.06.2016

Česká Lípa - kavárna

28

handicapovaná sportovkyně

25.06.2016

Praha - kavárna

24

žena s postižením

27.06.2016 Praha - pracoviště respondentky

63

divačka sportu handicapovaných

28.06.2016 Praha - pracoviště respondentky

41

divačka nesledující sport handicapovaných

05.10.2017 Praha - pracoviště respondentky

11.06.2016 Praha - pracoviště respondentky

38

žena s postižením

06.10.2017

Praha - kavárna

30

divačka nesledující sport handicapovaných

13.10.2017

Fakulta sociálních věd

36

rodinný příslušník handicapovaného

17.10.2017

Pardubice - kavárna

Zdroj: Vlastní výzkum autorky disertační práce

Rozhovory probíhaly s každým respondentem zvlášť (viz Tabulka č. 6),
dotazovaní neznali odpovědi ostatních dotazovaných, aby nedošlo k následnému
ovlivnění výpovědí. Bylo vybráno klidné místo pro bezproblémový průběh rozhovoru.
Interview bylo nahráváno na mobilní telefon pomocí aplikace diktafonu a všichni
respondenti byli seznámeni s informacemi o využití získaných dat a s výzkumným cílem
disertační práce (Creswell, 2013). Témata byla připravena předem, ale ke každému
respondentovi se přistupovalo individuálně a při dotazování tazatelka reagovala na jejich
odpovědi. Cílem hloubkových polostrukturovaných rozhovorů bylo přiblížit pocity
respondentů při sledování sportu handicapovaných v pořadech a ve zpravodajství České
televize a zjistit názory respondentů na postižené sportovce.
Interview s respondenty probíhala na různých místech v Praze, České Lípě,
38

Barevné provedení v Tabulce č. 6 Respondenti polostrukturovaných hloubkových rozhovorů
koresponduje s barvami použitými v Tabulce č. 7 Skupinové rozhovory (focus groups).
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Pardubicích a Rumburku (na Fakultě sociálních věd, v kavárnách nebo na pracovištích
respondentů) tak, aby se účastníci cítili dobře a okolí neovlivňovalo jejich výkon při
odpovědích (Lindlof a Taylor, 2011). Délka interview se pohybovala v rozmezí od
49 minut do 1 hod. a 12 min. (účastníkům rozhovoru byl individuálně poskytnut dostatek
času na odpovědi). Autorka disertační práce ujistila informátora, že v rozhovoru
neexistují dobré nebo špatné odpovědi. Rozhovor byl zahájen nepřímou otázkou, která
uvedla respondenta do tématu, během rozhovoru používala autorka i pozitivní zpětnou
vazbu. Nahrávací zařízení bylo zapnuto po celou dobu rozhovoru a v průběhu vznikly
i terénní poznámky, které jsou důležité pro orientaci v rozhovoru a k následným
doplňujícím otázkám (Lindlof a Taylor, 2011).

3.1.2 Scénář hloubkového polostrukturovaného rozhovoru
Pořadí otázek při polostrukturovaném rozhovoru je možné zaměňovat a současně je
možné přidávat další otázky. Rovněž časový harmonogram může být pozměněn.
Rozhovor lze rozdělit podle Miovského (2006) do čtyř fází, ale hranice mezi těmito
fázemi nebývají u polostrukturovaného rozhovoru pro vnějšího pozorovatele zřejmé.
Tématem výzkumu, a tedy i rozhovorů, bylo Vnímání handicapovaných sportovců,
zejména paralympioniků, televizními diváky. Nejprve proběhla první fáze — příprava na
rozhovor a úvodní část interview (příprava okruhů/otázek pro rozhovor, příprava
techniky / nahrávacího zařízení, navázání kontaktu s respondentem, informování
o průběhu a účelu rozhovoru). Dále následovala druhá fáze, tedy upevnění kontaktu (zde
bylo potřeba udržet motivaci respondenta, klást „zahřívací otázky“ a pozvolna přejít
k jádru rozhovoru). Třetí fází bylo jádro rozhovoru (v této části jsou tematické okruhy,
které jsou přímo spojeny s výzkumem, jde o nejdůležitější otázky pro disertační práci).
Kromě základních otázek, které byly předem připraveny, pokládala tazatelka i doplňující
otázky. Ty mohly výpověď respondenta zpřesnit, posunout nebo objevit nové téma. Znění
základních otázek bylo následující:


Jak vnímáte sportovce s handicapem? (Obdivujete postižené sportovce,
vyvolávají ve vás lítost nebo nemáte ani jeden z těchto pocitů?)



Zajímají vás v televizních reportážích životní příběhy handicapovaných
sportovců? (Co se jim stalo za úraz? Jak to překonávají?)



Jak jsou handicapovaní sportovci prezentováni v médiích? (Je rozdíl mezi
televizním zpracováním příspěvku o sportovcích se zdravotním postižením
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a sportovcích bez postižení?)


Má vrcholový sport handicapovaných smysl?



Objevují se v reportážích nějaké stereotypy typické pro handicapované (např.
my vs. oni, koncept jinakosti/odlišnosti)?



Je mezi handicapovanými sportovci někdo celebritou?

Čtvrtou fází pak byl závěr rozhovoru (ukončení započatého tématu, prostor pro
vyjádření respondenta k otázkám i průběhu rozhovoru a rozloučení).

3.2 Focus group
Zatímco výhodou individuálního rozhovoru je především hloubka informací, které jsou
získány od respondenta (Berger, 2016), u focus group je to interakce mezi účastníky
skupinového rozhovoru. „Hodinu a půl dlouhá diskuse ohniskové skupiny o velikosti 810 lidí poskytne zhruba desetinu informací z množství, které by mohl každý jednotlivý
účastník sdělit při stejně dlouhém individuálním rozhovoru.“ (Morgan, 2001: 25.) Proto
se autorka disertační práce rozhodla kombinovat tuto metodu s interview. Nejprve byly
provedeny hloubkové polostrukturované rozhovory, jež autorce disertační práce poskytly
množství informací a námětů, které byly jednak cenné pro výzkum, jednak mohly být
využity při realizaci focus group, jež patří v humanitních a sociálně-vědních oborech ke
klasickým metodám.
Bogardusův popis skupinových rozhovorů vznikl dokonce už v roce 1926 a jde
o nejranější publikaci na toto téma (Morgan, 2001). Tato metoda je nejčastěji využívána
u výzkumů politické a marketingové komunikace, reklamy a také u výzkumu publika
(Brennen, 2013). Metodika focus group je nyní zahrnuta v sociálních vědách jako jeden
z centrálních nástrojů kvalitativního šetření (Hennink, 2007). Potvrzuje to i Trampota
s Vojtěchovskou (2010: 215): „Pro zkoumání vnímání mediálních obsahů různými
skupinami příjemců – lišícími se například sociodemografickým zařazením, profesí, nebo
etnickou příslušností – je vhodná metoda ohniskových skupin, neboli focus groups […].“
Základním účelem výzkumu realizovaného formou focus group je identifikovat několik
různých pohledů na zkoumané téma a porozumět problematice z pohledu samotných
účastníků (Hennink, 2007). Focus group v sobě kloubí dvě metody – skupinový rozhovor
a „zaměřený“ rozhovor, do kterého byli respondenti vybráni za nějakým účelem,
z nějakého důvodu (Bryman, 2016). I z těchto důvodů se o focus group často hovoří jako
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o skupinových rozhovorech. Technika focus group vychází z odlišných názorů účastníků
a jejich vzájemné interakce (Korbel, 1991; Fern, 2001; Sedláková, 2014) a pro získávání
dat u kvalitativních výzkumů bývá velmi často uváděna jako jedna z progresivních metod
(Miovský, 2006). Dokáže totiž odpovědět na otázky: jak příjemci chápou mediální
sdělení, jak ho interpretují a jak reagují na dotazy ostatních účastníků skupinového
rozhovoru. Ve focus group zajímá výzkumníka především to, jak mezi sebou lidé ve
skupině interagují. Rozdíl mezi metodou focus group a skupinovým rozhovorem však
není vůbec jednoznačný a oba termíny se velmi často zaměňují a používají se pro
označení stejné věci (Bryman, 2016). I autorka disertační práce je používá jako
synonyma.
Základní podmínkou pro úspěšné fungování této techniky je jednoznačná definice
tématu celého výzkumu a výzkumné otázky. Skupinové rozhovory jsou nástrojem pro
získávání názorů, informací a dat k danému tématu od určitých skupin, které mají sdílené
zájmy nebo se vyznačují charakteristikou dané skupiny (např. rodinní příslušníci
handicapovaných sportovců nebo diváci, kteří sledují paralympijský sport). Skupinové
rozhovory jsou vhodné pro výzkum souhrnných témat, která mohou u informantů
vyvolávat mnoho různých pocitů a odkazovat na různé zkušenosti (Hiber, 1991; Fern,
2001; Morgan, 2001; Brennen, 2013). „FG má charakter polostrukturovaného rozhovoru
a scénář je rozčleněn podle probíraných témat do samostatných okruhů otázek. Kromě
otázek je součástí FG i časový harmonogram, který určuje, jak dlouho se danému okruhu
věnovat,“ přibližuje konkrétní realizaci focus group Sedláková (2014: 237).

3.2.1 Realizace skupinových rozhovorů
Po přípravě scénáře, jednotlivých okruhů a některých otázek je nutné vybrat vhodnou
místnost, zajistit techniku (videokamera / mobilní telefon, diktafon / mobilní telefon)
a drobné občerstvení. Kromě toho je součástí přípravy i výběr participantů (účastníků
focus group). Pro účely této disertační práce bylo využito techniky sněhové koule.
Účastníci byli vybíráni podle několika specifických kvót, tak aby vyhovovali skupinovým
rozhovorům rozděleným do pěti skupin (Sedláková, 2014). První kontakty na diváky
Paralympijského magazínu poskytly jednotlivé svazy sdružující handicapované
sportovce, poté byla využita metoda sněhové koule a diváky, kteří nikdy sport
postižených neviděli, zajistila autorka disertační práce pomocí sociální sítě Facebook.
Podle Ferna (1982), Morgana (2001) nebo Henninka (2007) se ideální počet účastníků
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focus group nachází v rozmezí od šesti do deseti (popř. dvanácti) členů. Větší skupiny
jsou vhodnější pro sdílení informací (Fern, 2001). Pro zajištění validity výzkumu by se
počet skupin měl pohybovat mezi třemi až pěti, v celkovém počtu focus groups však
převažuje záměr skupinového rozhovoru, rozdělení do příslušných skupin a kvalita
získaných dat nad počtem focus groups (Miovský, 2006; Lindlof a Taylor, 2011).
Pro výzkum bylo publikum, které čítalo padesát televizních diváků, rozděleno do
pěti skupin (viz Tabulka č. 7). První skupina zahrnovala deset rodinných příslušníků
handicapovaných (vrcholových sportovců i nesportovců), kteří sport handicapovaných
sledovali. Druhá skupina byla složena z deseti diváků Paralympijského magazínu nebo
diváků, kteří alespoň občas sledují sport handicapovaných a nemají v blízké rodině39
člověka s postižením. Třetí skupiny se účastnilo deset lidí, kteří nikdy sport
handicapovaných v médiích neviděli a nemají v blízké rodině postiženého. Ve čtvrté
skupině diskutovalo deset sportovců s handicapem, kteří sportují na vrcholové úrovni
a účastní se mistrovství Evropy nebo světa, evropských a světových pohárů či
paralympijských her. A do posledního skupinového rozhovoru bylo vybráno deset
postižených lidí, kteří nesportují na vrcholové úrovni (nikdy se neúčastnili mistrovství
Evropy, světa ani paralympijských her).
Tabulka č. 7 Skupinové rozhovory (focus groups)

Focus group

Charakteristika skupiny

Focus group 1

rodinní příslušníci handicapovaných
(sledující sport handicapovaných)

10

11.04.2018 1 hod. 32 min.

Focus group 2

diváci nesledující sport handicapovaných
(nemají v blízké rodině člověka s
postižením)

10

12.04.2018 1 hod. 37 min.

Focus group 3

diváci sledující sport handicapovaných
(nemají v blízké rodině člověka s
postižením)

10

25.04.2018 1 hod. 40 min.

Focus group 4

postižení lidé (nesportující na vrcholové
úrovni)

10

15.06.2018 1 hod. 10 min.

Focus group 5

handicapovaní sportovci (sportující na
vrcholové úrovni/účastníci ME, MS, EP,
SP nebo paralympijských her)

10

11.10.2018 1 hod. 43 min.

Počet účastníků Datum

Délka

Zdroj: Vlastní výzkum autorky disertační práce

39

Autorka disertační práce formuluje blízkou rodinu pomocí občanského zákoníku, který se vztahuje na
osobu blízkou a nabízí tuto definici: „Osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo
partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen ,partner‘); jiné osoby v poměru
rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmou, kterou utrpěla
jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby
sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.“ (§22 odst. 1. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.)
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Vzorek padesáti lidí v pěti skupinách je malý na to, aby mohly být výsledky
reprezentativní (Hiber, 1991), ale dobrým výběrem respondentů a přesným utvořením
skupin se validita výsledků zvyšuje. Pro ukázky sportu handicapovaných bylo záměrně
vybráno vysílání veřejnoprávní televize (ČT sport, ČT1/ČT24) kvůli největšímu objemu
takto tematicky zaměřené odvysílané produkce (jak již bylo dříve uvedeno, na programu
ČT sport je vysílán Paralympijský magazín – jediný televizní pořad v České republice
zaměřený na handicapované sportovce).
Čtyři skupinové rozhovory probíhaly na Fakultě sociálních věd (u kulatého stolu,
kde respondenti seděli do půlkruhu, z důvodu dobrého výhledu na videa, která byla
součástí focus group, a všech účastníků na sebe navzájem). Jedna ohnisková skupina
s postiženými, kteří nesportují na vrcholové úrovni, se konala v kinosále Jedličkova
ústavu v Praze (část respondentů studuje právě na této škole, byl zde zajištěn zcela
bezbariérový vstup). Při realizaci a následném přepisu se pracovalo se dvěma nahrávací
zařízeními (diktafonem a mobilním telefonem, který sloužil jako kamera), k dispozici
bylo i drobné občerstvení.
Moderátorkou všech pěti focus groups byla autorka disertační práce, dále byla
přítomna pomocná moderátorka Ing. Mgr. Kateřina Turková, zajišťující plynulý průběh:
zapínala nahrávací zařízení (diktafon), obsluhovala mobilní telefon, dále kontrolovala,
zdali se účastníci vyjádřili ke všem tématům. Nejdelší focus group trvala jednu hodinu
a 43 minut a jednalo se o skupinu sportovců s handicapem, kteří sportují na vrcholové
úrovni. Většina českých reprezentantů se navzájem znala, což napomohlo dobré
a uvolněné atmosféře a intenzivní interakci mezi účastníky této skupiny. Nejkratší dobu,
jednu hodinu a deset minut, probíhala skupinová debata s handicapovanými, kteří
nesportují na vrcholové úrovni. Nejtěžším úkolem pro moderátorku bylo rozmluvení
všech účastníků, což se v každé skupině nakonec podařilo, a respondenti vyjádřili své
názory na jednotlivá témata týkající se sledování sportu handicapovaných.
Stejně jako ostatní metody, tak i skupinové rozhovory mají své výhody a nevýhody:
„Hlavní výhodou FG je možnost flexibility vedení jednotlivých šetření umožňující
moderátorovi modifikovat připravené otázky, okamžitě reagovat na výpovědi informantů
i upřesnit nejednoznačná sdělení.“ (Sedláková, 2014: 240.) Další výhodou je například
diskuze všech účastníků, jejich následná argumentace a otevření debaty o dalších
tématech. V neposlední řadě focus group patří také mezi rychlé a levné metody pro
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získávání dat (Trampota a Vojtěchovská, 2010). Díky skupinové interakci a dynamice
může výzkumník využít kromě výpovědí respondentů také komunikaci mezi nimi. Velmi
žádoucí je rozmanitost ve skupinové diskuzi (té je docíleno dobrým složením skupiny),
jež ovlivňuje soudržnost skupiny a kompatibilitu. Realizace focus group přináší i několik
rizik. Někteří dotazovaní mohou odpovídat podle přesvědčení, jak by byli rádi, aby je
druzí viděli, nikoli podle skutečnosti (Krueger a Casey, 2009). Ústředním členem týmu
je moderátor, jehož úkolem je řídit skupinovou diskuzi tak, aby bylo dosaženo
dostatečných informací k naplnění výzkumných cílů (Hennink, 2007 Fern, 2001).
Výzkumník (tazatel) může narazit na situace, na které bude muset reagovat
bezprostředně. Například skupina může být hodně konfliktní, a moderátor tak musí
prokázat velkou zkušenost s vedením a řízením rozhovorů a okamžitě reagovat na
vzniklou situaci. I když je při skupinovém rozhovoru kladen velký důraz na spontánní
reakce účastníků focus group, hlavní slovo má nezbytně vždy moderátor, který by měl
být schopný debatu uřídit a získat co nejvíce informací, reakcí i emocí od frekventantů.
S tímto úkolem moderátora debaty souvisí i velké riziko, které představuje jednotlivec
neodpovídající na otázky a reagující pouze na výpovědi ostatních (Fern, 2001 Hennink,
2007 Sedláková, 2014). Tazatel nesmí jednat z pozice moci ani vlivu a musí být opatrný,
aby nepodsouval odpovědi účastníkům. Moderátor si musí dát pozor na sebeovládání
a řeč těla, tyto záležitosti by totiž mohly prozradit respondentům souhlas nebo nesouhlas
s daným tématem (Krueger a Casey, 2009; Brennen, 2013).
Diskuze ve focus groups pro tuto disertační práci byla vždy vedena tak, aby se
všichni z malé sociální skupiny zapojili do debaty, právě interakce skupiny je velkým
přínosem focus group, výpovědi ostatních účastníků pomáhají jedinci vybavit si detaily
a další informace, které by ho jinak nenapadly. Rizikem je v tomto případě sociální
dominance některých jedinců ve skupině, kteří by mohli ubírat čas na odpovědi ostatním
účastníkům (Fern, 2001 Trampota a Vojtěchovská, 2010 Berger, 2016). Dalším úskalím
by mohlo být také vytvoření přirozeného dialogu mezi účastníky (Vincente-Miraño,
2014). Moderátor má za úkol pokládat doplňující otázky, aby bylo vše co nejvíce
zpřesněno a výzkumník měl k dispozici detailní informace o daném tématu (Trampota
a Vojtěchovská, 2010) a moderátorka v tomto výzkumu prezentovaných skupinových
rozhovorů nakonec všechna úskalí překonala.
Pomocí techniky focus group výzkumník získá nejen data, ale pomůže mu to
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i porozumět náhledu dotazovaných na zkoumané téma (Brennen, 2013; Sedláková,
2014). Po sběru dat je důležité jejich následné zpracování: „FG je podobně jako
individuální rozhovory technikou sběru dat, nevypovídá tedy nic o způsobech jejich
zpracování. Těch se nabízí více, od rozsáhlých interpretativních analýz až po velmi
redukující kvantifikující shrnutí. Základem práce s daty je opět jejich převod do psané
podoby.“ (Sedláková, 2014: 248.) Po realizaci všech focus groups následoval přepis
videozáznamu a nahrávek z diktafonů.
Videozáznam se tvoří kvůli velkému množství respondentů a orientaci, kdo je
zrovna u slova. Diktafon je zde jistícím prvkem, který může výzkumník použít, když je
videozáznamu hůře rozumět (Bryman, 2016). S přepisy celých focus groups pak následně
pracuje výzkumník při zpracování daného tématu.

3.2.2 Scénář skupinového rozhovoru
Focus group musí mít předem daný scénář, kterého se moderátor po celou dobu
drží. Pro tvorbu následujícího scénáře skupinového rozhovoru byla adaptována předloha
Renáty Sedlákové (2014).
Téma výzkumu:
Vnímání handicapovaných sportovců, zejména paralympioniků, televizními diváky
1. Uvítání všech zúčastněných, poděkování za účast, představení výzkumu.
2. Vysvětlení, jak bude focus group probíhat, jaká bude role moderátorky, jaký prostor
budou mít účastníci, co se od nich očekává a jaký je cíl focus group.
3. Osobní část (představení účastníků focus group – jaké mají koníčky, zájmy,
sportují/nesportují aktivně, jak často sledují sport v televizi).
4. Ukázka sportovního zpravodajství České televize (Branky, body, vteřiny
z 5. prosince 2017, kde byla reportáž o výsledcích českých handicapovaných plavců
na mistrovství světa)40.
 Všiml si někdo, že tam byla i reportáž o sportu handicapovaných?
 Byla daná reportáž stejná nebo odlišná od těch ostatních?
 Je něco, co vás na reportáži zaujalo?

40

Pořad Branky, body, vteřiny není z důvodu vysílacích práv na webu České televize (v iVysílání), je
k dispozici v osobním archivu autorky disertační práce.
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 Jak na vás působila reportáž o sportu handicapovaných mezi ostatními reportážemi?
 Vídáte reportáže o handicapovaných sportovcích v televizi často?
 Jak často se objevují reportáže o postižených sportovcích v televizi?
 Vybaví se vám nějaký typický sport pro handicapované?
 Znáte handicapované sportovce?
5. Ukázka reportáží z Paralympijského magazínu č. 1 (témata reportáží: Paralympionici
mají svou poštovní známku, Medailonek Kamila Vašíčka, První česká handbikerka
na paralympiádě, Strakonice cup).41
 Vyvolala ve vás nějaká reportáž emoce? Která reportáž ve vás vyvolala nejsilnější
emoce, jaké a proč?
 Jak byste ohodnotili jednotlivé reportáže?
 V jaké roli tam vystupují sportovci s postižením?
 Jsou vám handicapovaní sportovci sympatičtí?
 Vadilo vám na nich něco?
 Zaznamenali jste v reportážích nějaké stereotypy?
6. Ukázka

reportáží

z Paralympijského

magazínu

č.

2

(témata

reportáží:

Sledgehokejisté na paralympijské hry, Evropský pohár v cyklistice42, Ohlédnutí za
průběhem paralympijských her v Riu43).
 Můžete převyprávět, o čem jednotlivé reportáže byly?
 V jaké roli tam vystupují sportovci s handicapem?
 Můžete srovnat jednotlivé reportáže navzájem?
 Objevily se zde nějaké stereotypy?
7. Komunikační test:
 Jsou reportáže o handicapovaných sportovcích vytvářeny jinak než ostatní
sportovní reportáže?
 Je v nich něco, co vám vadí?
 Je podle vás někdo z handicapovaných sportovců celebritou? Pokud ano, kde jste

41

Paralympijský magazín byl odvysílán 31. srpna 2016. On-line k dispozici na webu České televize:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10207467257-paralympijsky-magazin/216471290250008/
42
Paralympijský magazín byl odvysílám 25. října 2017. On-line k dispozici na webu České televize:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10207467257-paralympijskymagazin/217471290250010/obsah/590031-evropsky-pohar-v-cyklistice
43
Paralympijský magazín byl odvysílán 28. září 2016. On-line k dispozici na webu České televize:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10207467257-paralympijsky-magazin/216471290250009/
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ho viděli mimo Paralympijský magazín a sportovní zpravodajství?
 Chcete slyšet v reportážích životní příběhy handicapovaných sportovců?
 Kolik prostoru by měli mít handicapovaní sportovci v médiích v porovnání se
sportovci bez postižení?
 Má vrcholový sport handicapovaných smysl? Pokud ano, v čem ho spatřujete?
8. Prostor k závěrečnému vyjádření (každý účastník dostal prostor, aby se k ukázkám
Paralympijského magazínu a sportovního zpravodajství ještě vyjádřil).
9. Poděkování za účast a rozloučení.
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4. Analytická část
V analytické části představíme výsledky výzkumu, které přinesly skupinové rozhovory
(focus groups) a polostrukturované hloubkové rozhovory. V pěti skupinových
rozhovorech zazněly názory celkem padesáti lidí, kteří byli rozděleni podle předem
daných pravidel, dalších dvacet lidí vyzpovídala autorka práce v individuálních
rozhovorech v první fázi výzkumu.
Výsledky jsou rozděleny do kapitol, které vzešly z tematického uspořádání
informací z odpovědí respondentů focus groups a individuálních rozhovorů. Kapitola
4.1 Způsob zpracování reportáží o paralympijských sportovcích je věnována
porovnání příspěvků o handicapovaných a nehandicapovaných, čím se liší, zdali existují
stereotypy spojené s mediální prezentací sportu handicapovaných, jak diváci hodnotí
reportáže o paralympijském sportu, zdali se zajímají o životní příběhy postižených
sportovců nebo jak rozumí klasifikaci atd. 4.2 Vizuální atraktivita handicapovaných
sportovců upozorní na vnímání těchto sportovců v komparaci s ideálem krásy.
Na otázku, zdali diváci handicapované litují nebo obdivují, odpoví kapitola
4.3 Hrdinové, nebo chudáci? V následující části nazvané 4.4 Celebrity mezi
handicapovanými a různorodost jejich vnímání se disertační práce věnuje českým
hvězdám mezi sportovci s postižením. Poslední kapitola 4.5 Má sport handicapovaných
podle publika smysl? představuje postoje publika k významu a účelu vrcholového sportu
handicapovaných.

4.1 Způsob zpracování reportáží o paralympijských
sportovcích
Jak popsala Němcová Tejkalová (2012), část textů, které vznikají o sportu
handicapovaných,

se

velmi

podobá

klasickým

sportovním

reportážím

o nehandicapovaných a způsob zpracování bývá velmi podobný, což nejprve potvrdili
i diváci v individuálních hloubkových polostrukturovaných rozhovorech, ve kterých
mluvili o totožném nebo skoro shodném zpracování v porovnání s ostatními sportovními
reportážemi a upozorňovali pouze na malý mediální prostor, který mají právě
handicapovaní sportovci v českých médiích. Tvorba Paralympijského magazínu byla pro
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jednoho respondenta dokonce záslužnou činností. Muž (3)44 řekl: „Po čtyřiceti letech
komunismu, kdy vlastně o handicapovaných nikdo neviděl, neslyšel nic. Byli to lidi úplně
na okraji společnosti, vytěsněni bolševikama úplně mimo veškerou realitu. Je to
neuvěřitelně záslužná činnost, že se o těchto lidech ví, že se o nich veřejnost dozví, jak
žijou, jaký mají problémy a všechno. A že jsou schopný podávat ty výkony, jaké podávají,
což myslím, že je úplně to nejdůležitější.“
Stejné zpracování (jako mají reportáže o nehandicapovaných) zmiňovali i oslovení
televizní diváci, kteří se zapojili do skupinových rozhovorů. Do ukázek, promítaných na
skupinových rozhovorech, bylo zařazeno hlavní sportovní zpravodajství České televize
(Branky, body, vteřiny), ve kterém byla jedna reportáž o sportu handicapovaných.
Vrcholový sportovec s handicapem (1)45 reagoval kladně na zpracování reportáže: „Za
mě asi stejný, jen většina těch reportáží je teda výrazně kratších, co já vím. A já to osobně
vnímám tak, že je to propagace jakéhokoliv sportu handicapovaných, takže za mě jedině
dobře. Já to vnímám jako důležitou zprávu, ale to je můj úhel pohledu. Ale prostě většina
těch posledních zpráv je výrazně kratších, nejen ze sportu handicapovaných.“ Ve stejné
skupině, tedy mezi vrcholovými sportovci s handicapem, se objevilo i porovnání
s ostatními sporty, které nepatří v České republice k těm nejpopulárnějším, proto
vrcholový sportovec s handicapem (4) hodnotil množství reportáží o handicapovaných
v hlavní zpravodajské relaci pozitivně: „Já si možná myslím, že je to tak úměrný tomu,
o čem by se dalo vysílat. Ani moc, ani málo, že je to tak akorát. Protože co mají říkat
stolní tenisti nebo hasiči – zdraví? Ti tam nejsou skoro vůbec. V Brankách (Branky, body,
vteřiny pozn. autorky) třeba.“
Reportáž odvysílaná na ČT1 a ČT24 informovala o mistrovství světa v para plavání
z Mexika, kde neměla Redakce sportu České televize svého reportéra a záběry přebírala
pouze z agenturního zpravodajství (Associated Press) z předešlého závodního dne
(ve zpravodajství tedy nebyly aktuální záběry z daného závodu). Reportáž popisovala
vítězství Arnošta Petráčka v závodě na 50 metrů znak v kategorii S4 a zisk mistrovského
titulu. Ve stejném závodě plaval i další Čech Jan Povýšil, který skončil na páté příčce.
Absence

výpovědí

nového mistra světa

44

vadila ve skupině

diváků sportu

Označení respondentů vychází z Tabulky č. 6 Respondenti polostrukturovaných hloubkových rozhovorů
na straně 62.
45
Autorka disertační práce dala každému členovi v dané skupině číslo, aby zachovala anonymitu
respondentů ve skupinových rozhovorech i v individuálních rozhovorech.
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handicapovaných, již hovořili obecně o kratších stopážích nebo o velmi krátké stopáži.
Divačka sportu handicapovaných (9) hodnotila zpravodajství bez výpovědi vítěze
závodu: „Hm, u těch zdravých by tam byly rozhovory s těmi účastníky. Kdežto v tomhle
případě to bylo takový jasný, stručný.“ Vrcholový sportovec s handicapem (3) reagoval
na neaktuální záběry, kterými byla reportáž pokryta: „No, dobrý, ale když vezmu ty
záběry, co tam byly, tak to byly obrázky z toho předchozího dne, nebyly aktuální. Ale jinak
dobrý.“ Handicapovaný (1) upozorňoval nejen na kratší stopáž této reportáže, ale také
na nižší mediální zájem o sport handicapovaných. „Byla o dost kratší. Upřímně, mě hodně
mrzí, že když to vezmu, tak kromě Paralympijského magazínu se moc prostoru
handicapovaným sportovcům nedostává, a to je podle mě špatně, protože zdraví sportovci
to třeba dělají pro peníze – nebo nemusí, ale mají z toho určitý výnos, ale handicapovaní
sportovci to dělají z lásky k tomu sportu.“
Několik dotazovaných ze skupinových rozhovorů, kterým se promítal celý pořad
Branky, body, vteřiny, nesouhlasilo s rozhodnutím editora a moderátora hlavní sportovní
zpravodajské relace o zařazení této reportáže na předposlední místo (následovala už jen
tzv. „tečka“, která je ve většině případů reportáží stavějící více na příběhu než na
sportovním výsledku). Pořadí reportáže viděli jako problematické především rodinní
příslušníci handicapovaných. Ti hodnotili toto rozhodnutí jako špatné a opět se zde
objevilo porovnání se sportem nehandicapovaných. Rodinný příslušník (1) komentoval
pořadí reportáží a upozorňoval na významnost akce typu světový šampionát: „První
dojem? Že to bylo prostě vrcholový, kdežto tamty soutěže jako hokej byly nižší soutěže
než nějaké mistrovství světa.“ Tento názor podpořil i další rodinný příslušník (4), který
stanovisko rodinného příslušníka (1) rozšířil a okomentoval i absenci para plavání
z mistrovství světa v tzv. headlinu, tedy ve stručném přehledu, který v úvodu Branek,
bodů, vteřin poutá na nejzásadnější věci tohoto pořadu v daný den: „Mistr světa by měl
být jako první. Nic proti fotbalu a hokeji, ale to je, bych řekl, nejvýznamnější výsledek
z celejch těch zpráv. No, a vlastně ani nebyl v tý upoutávce na začátku. Tam bylo, že
budou curleři, že byli házenkáři. Ale nebyla tam upoutávka, že bude nějakej mistr světa,
plavec.“ Manželka handicapovaného (rodinná příslušnice (9)) mluvila i o pouhé
povinnosti ze strany České televize: „Jen taková zmínka, aby se neřeklo, jako borec na
konec. Ani pořádně žádný jméno.“ Názor o špatné skladbě Branek, bodů, vteřin zazněl
i v Jedličkově

ústavu,

kde

probíhala

skupinová

diskuze

s handicapovanými.

Handicapovaný (7) sice pochválil zpracování reportáže, ale stejně jako ve skupině
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rodinných příslušníků kritizoval neadekvátní zařazení zprávy z mistrovství světa na
předposlední místo zpravodajské relace: „První, co mě napadá, tak že ty reportáže jsou
zpravidla poslední. A jestli si dobře pamatuju, tak tam padlo něco o zisku cenných kovů
z mistrovství světa. A je to běžně až za extraligovou házenou, prostě, kdyby někdo
v běžným plavání získal u nás mistrovský titul, tak to bude určitě jedna z prvních zpráv.
Jinak teda zpracování reportáže je dobré, přijde mi plnohodnotné. Sport
handicapovaných se objevuje sporadicky, musí to být tedy už obr úspěch na světové
úrovni.“
Divačka nesledující sport handicapovaných (9) kritizovala česká média, která
podle ní neinformují o vrcholných akcích pro handicapované sportovce dostatečně,
i proto sport postižených podle svého názoru v televizi nezaznamenala: „Mně přijde jako
že Samková vyhrála dvě medaile a dělalo se z toho hrozný haló a všichni jsme to věděli
a už mě to přestalo i bavit to téma, a když někdo přiveze medaili z paralympiády, tak to
v podstatě ani nikde nezaznamenám, což je docela smutný.“ Zazněly i názory, že by se
mezi sportem handicapovaných a nepostižených neměly dělat žádné rozdíly. Rodinná
příslušnice (6): „Já bych jednou chtěla, aby to bylo braný stejně jako u zdravých, ten
sport. A když se nominujete na nějakou soutěž, tak prostě musíte být nejlepší.“
Diváci velmi často poukazovali na absenci pravidelného vysílání sportu
handicapovaných ve sportovním zpravodajství a upozorňovali na menší možnosti
v oblasti sponzorství. Diváci sportu handicapovaných a rodinní příslušníci si
uvědomovali rovnici mezi sponzory a mediálním prostorem, který sportovci s postižením
dostávají, a právě menšímu mediálnímu zájmu připisují menší zájem firem a jednotlivců
o sponzorství. Divák sportu handicapovaných (7) komentoval: „Samozřejmě, mají
menší mediální prostor, takže pokud to nemají ty firmy nějak zvýhodněné, tak nemají
důvod jim dávat ty peníze, protože nejsou vidět. Když to vezmu z pozice nějakého
korporátu, tak nebudu dávat peníze na něco, co nedává žádný užitek. Nebo tak něco.“
Divák sportu handicapovaných (6) zmínil: „Určitě, jim (sponzorům, pozn. autorky)
nejde o ten příběh. Jde o to, že když daj peníze fotbalovému týmu, tak uvidí svoje logo
sedmkrát týdně všude. Oproti tomu, pokud to daj tomu cyklistovi, tak jestli je třeba
reklama, ale ty prostředky pro ně nejsou tak dobře vynaložený, dá se říct.“ Rodinný
příslušník (3) doplnil: „Tak primárně když se to bude víc medializovat, tak přijde spousta
sponzorů, bude se víc propagovat ten sport. Přijdou nový lidi a nový možnosti pro ně
a tak. Takže podle mě by toho mělo být víc a víc zpopularizovaný.“
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Divák sportu handicapovaných upozornil i na srovnání prezentace České televize
a italské veřejnoprávní televize. Za úspěchem počtu odvysílaných hodin v zahraniční
televizi podle něj stojí dobrá práce Italského paralympijského výboru. Divák sportu
handicapovaných (7) doplnil: „Já si myslím, že to často není jen o České televizi, ale
o tom daném svazu, protože když si vezmete příklad dejme tomu sportu z tělocvičny, to
znamená florbalu, jakou neuvěřitelnou práci tam udělal vlastně ten úsek marketingu, když
to tak řeknu. Jak to dokáže podpořit, a pak i v uvozovkách vnutit České televizi, tak to je
neuvěřitelné, co se z toho dá uvařit. Na druhou stranu, když pak člověk jede do Itálie
a sleduje tam zpravodajství RAI, to je veřejnoprávní televize, tak když byla paralympiáda,
tak to zpravodajství bylo oproti veřejnoprávní České televizi opravdu několikanásobně
větší. Jako o dost, no.“
Dosah nejstarší zpravodajské relace v České republice (Branek, bodů, vteřin) si
uvědomila i divačka sportu handicapovaných (8). Sledovanost tohoto pořadu na ČT1
a ČT24 je několikanásobně větší, než je tomu ve specializovaném magazínu o sportu
handicapovaných (Paralympijský magazín), který není vysílán v tak atraktivních časech
jako právě Branky, body, vteřiny. Divačka sportu handicapovaných (8) sdělila
myšlenku, jak získat větší množství diváků sportu handicapovaných právě pomocí
zpravodajství: „To jsou ty krátký rychlý šoty, který jsou potřeba udělat na míru Brankám,
bodům, jo. To znamená, že tam není příběh, anebo je tam příběh hrozně zrychlenej.
A Paralympijský magazín, případně i jiný magazíny, dávají příběhy, dávají informace, je
to nezbytný. A pokud se na tohle podaří navázat, že někoho zaujme vrchol v Brankách,
bodech, a pak se eventuálně prokliká k Českýmu poháru v handbike, tak to je vítězství na
poli českýho sportu handicapovaných. Protože pokud se to neobjeví v Brankách, bodech
a nebudou tam vidět ty topíci – sledgehokej nebo lyžaři teď z Pchjongčchangu, tak si ten
Paralympijský magazín prostě nikdo nerozklikne, protože nebudou o tom sportu skutečně
vůbec nic vědět.“ O popularizaci sportu handicapovaných mluvil i vrcholový sportovec
s handicapem (4), který si ale uvědomuje nízkou kvalitu českých soutěží pro sportovce
s postižením. „Já si myslím, že v Paralympijským magazínu na rozdíl od jinejch
komerčních reportáží moc klišé a tlaku na handicap není. Jinde je to kolikrát jen
o charitě, ale je to strašně těžký, protože někdy vlastně kolikrát není o čem točit. Já chápu
Paralympijský magazín jako součást veřejnoprávní služby. Že je tu kruh sportovců
a jejich fanoušků, tak pro ně to je. Ale kdyby šlo o popularizaci sportu handicapovaných,
tak by se většinou musely natáčet reportáže ze zahraničních soutěží, protože fakt jako
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sorry – tady to nemá žádnou úroveň.“

4.1.1 Životní příběh, nebo sportovní výsledky?
U zpravodajství o handicapovaných sportovcích není neobvyklé, že chybí výsledky,
informace o daném sportovním klání se ke čtenářům i televizním divákům dostávají
pozdě a redaktoři vybírají pro své reportáže v mnohých případech pouze zajímavosti
(Němcová Tejkalová, 2012). Opravdu ale televizní diváky zajímají více výsledky
z daného závodu/zápasu nebo chtějí znát osobní stránku sportovce včetně životního
příběhu? Výzkumná zpráva prof. Silka (2019) potvrzuje, že životní příběhy sportovců
s postižením jsou důležitou součástí vysílání britské televizní stanice Channel 4. Příběhy
o tom, co se sportovcům stalo, jak přišli ke svému handicapu, jak ho překonali, mohou
veřejnost vzdělávat v otázkách souvisejících se zdravotním postižením (Silk a kol.,
2019), což se potvrdilo i v této disertační práci. V individuálních rozhovorech
převažovala zvědavost, popřípadě potřeba slyšet v reportážích životní příběh
handicapovaných

sportovců.

Handicapovaný

sportovec

(muž

(8))

prozradil

v hloubkovém polostrukturovaném rozhovoru potřebu životního příběhu v reportáži.
Muž (8): „Ten příběh je důležitý, protože tam prostě je!“ Žena (9) se během rozhovoru
zamyslela nad tím, co může příběh u diváka spustit: „Příběh o tom, co se danému
sportovci stalo, je v reportáži zajímavý. Může to přitáhnout pozornost, ale možná právě
proto je to potom o lítosti.“ Žena (2) prozradila i další důvod, proč převažoval názor na
existenci příběhů v jednotlivých reportážích: „Musím říct, že mě má zvědavost přemáhá
a hodně mě zajímá, jaké mají osudy.“ Zvědavost pociťoval i handicapovaný muž (5),
který prozradil: „Jsem taky postižený a ty příběhy mě zajímaj. Stalo se to mou mladickou
nerozvážností, tak mě zajímá, jak jsou na tom ostatní.“
Z individuálních rozhovorů vyplynulo, že mohou životní příběhy i inspirovat,
motivovat a pomáhat. To potvrdil například muž (2): „Příběhy jsou v dnešní době
nedílnou součástí sportovní publicistiky. Je otázkou, zda je to dobře, nebo ne. Nicméně
zrovna v tomto případě se domnívám, že určitě ano. Právě překonávání překážek,
vzepření se osudu, je ohromně inspirativním prvkem pro každého člověka. Nemusí být
handicapovaný, ale síla příběhu, který zaznamená prostřednictvím Paralympijského
magazínu, mu může nějak pomoci v životě. Odhodlat se k něčemu, začít si věřit a bojovat.
Každý z nás překonává nějaké překážky.“ Muž (2) dodal: „Paralympijský magazín na
mě občas vyskočí, když projíždím web České televize, takže jsem ho párkrát viděl a jednou
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jsem si ho vyhledal kvůli ragby na vozíku. Podle mě je to docela vyvážený. Myslím tím to,
jak se mluví o příběhu a o sportu. Přeci jen se ty sportovci od těch, co sledujeme normálně
na stadionech, liší, takže je i trochu výchovný slyšet, co se jim stalo.“
Osmnáct respondentů v individuálních rozhovorech chtělo slyšet životní příběh
sportovce, ať už ve zpravodajství nebo v pořadu Paralympijský magazín. Pouze dva
názory se lišily. Otec handicapované (muž (9)) byl jediný, kterého zajímaly pouze
výsledky a výkony sportovců s postižením: „Příběh mě nezajímá. Vlastně ani nezjišťuji
příběhy vozíčkářů, které osobně znám. A je to asi proto, abych se případně nevhodně
nedotknul nějaké bolístky.“ Stejné výsledky získala skupina akademických pracovníků
ze čtyř univerzit, která ve své studii potvrdila, že diváci vnímají příběhy související se
zdravotním postižením převážně pozitivně, ale pro část publika byly životní příběhy
zbytečné a rozptylující od elitního sportu (Silk a kol., 2019). Někde uprostřed byl se svým
názorem na životní příběh handicapovaných sportovců dvaapadesátiletý muž (muž (3)),
který sice netoužil po historce o daném sportovci, ale byl si vědom, že to bez této
informace úplně nejde: „Ty příběhy jsou samozřejmě smutný a člověk to kolikrát ani
slyšet nechce. Komu se chce poslouchat taková nějaká tragédie, ale asi to k tomu patří.
Ty lidi jsou tím postižením nakopnutí, když to teda zvládnou, protože ne všichni to
zvládnou. Vidím to třeba u Jirky Ježka. Sám jezdím na kole, tak toho Ježka a všechny
ostatní, kdo na tom kole s tím postižením jezdí, můžu jen obdivovat, protože vím, že já
bych jim nikdy nestačil, a to jsem samozřejmě zdravej.“
Autorka disertační práce tak mohla tyto zjištěné informace ověřovat
i ve skupinových rozhovorech (focus groups), kde byla touha po příbězích jednotlivých
sportovců také patrná. Rodinný příslušník (8) považoval vyprávění sportovců
o postižení za důležité, protože je považoval za lidi, kteří mu jsou blíže, zná jejich
prostředí a žije s handicapovaným člověkem, takže se o toto téma zajímá. „Já si myslím,
že příběh je zajímavej u všeho, nejen u paralympijskýho sportu. A protože ty
paralympioniky hodně znám osobně, tak já ten příběh znám, ale některé neznám, tak mě
ten příběh zajímá. Protože ti běžní sportovci jsou moc daleko, znám je jenom z televize.
A tihle lidi jsou pro mě bližší, protože je často potkávám, živější, ten příběh je pro mě
zajímavej.“
Díky příběhům sleduje sport handicapovaných matka postižené dcery, i to může být
cesta, jak přilákat více televizních diváků. Rodinná příslušnice (2): „Pro mě jako ne
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úplně sportovního fanouška je tohle třeba zajímavější právě díky těm příběhům.“ Zmínka
o postižení byla důležitá pro diváka nesledujícího sport handicapovaných (4), který
tvrdil, že někdy je postižení málo viditelné a uváděl příklad s reportáží o plaveckém
soustředění před paralympiádou v roce 2016 ve Strakonicích. „Já mám ještě docela
problém s tím, vnitřně by mě to zajímalo jakoby vždycky uvést, prostě jaký handicap ti
lidi mají, protože třeba já nevím, já bych na těch plavkyních nepoznal, který mají
handicap.“
Mezi diváky sportu handicapovaných chtěli pouze dva lidé z deseti dotazovaných
slyšet ve zpravodajství i ve specializovaném magazínu jen o sportovních výkonech.
Všichni ostatní chtěli naopak znát i osobní stránku daného sportovce. Divák sportu
handicapovaných (7) prozradil: „Kdybych pravidelně sledoval Paralympijský magazín,
tak by mě trošičku naštvalo, jak se tam neustále opakuje to vysvětlování pravidel, ty
kategorie. A také mi tam právě chyběl víc popis toho děje, jak to třeba probíhalo, jejich
třeba nějaké příběhy, víc z toho prostředí toho daného sportu, z toho průběhu daného
sportu. Protože když se člověk podívá na ty ostatní magazíny, tak se taky neustále
neopakuje, že se hraje fotbal na dva poločasy, na dvě branky, jo. Ale chápu, že někdy po
čase je to potřeba, když se na to podívá někdo nezainteresovaný, ale jinak si myslím, že
by ten čas šel vyplnit právě těmi příběhy.“ Ještě jednoznačnější to bylo ve skupině
handicapovaných, kteří nesportují na vrcholové úrovni. Tam vyžadovali příběh sportovce
všichni přítomní a společně mluvili o motivaci pro postižené. Handicapovaný (2) řekl:
„Je dobrý na úvod říct jednu větu o tom, co se jim stalo, proč jsou handicapovaní. Divák
se tak trochu dostane do děje. To je pěkný.“ Handicapovaný (1) dodal: „Příběhy jsou
pro mě jedna z nejdůležitějších částí toho magazínu.“
Příběh může mít podle některých i výchovný charakter a může také pomoci najít
nové sportovce. Právě o tom mluvila například manželka handicapovaného. Rodinná
příslušnice (9): „Příběh je určitě strašně důležitej nejen pro ty lidi, kteří v okolí nemaj
nikoho takovýho, aby se o to začali zajímat, ale i pro ty postižený, aby získali informace
o tom, co všechno můžou dělat. Protože existujou určitě ti, co to nevědí, nemají odvahu,
a ten příběh jim může dát návod, jak se třeba do toho zapojit. Myslím, že je to potřeba,
hodně.“ Rodinná příslušnice (7): „Já bych teda o ten příběh stála. My jsme tady všichni
lidi, co máme v okolí člověka s postižením, takže víme, o čem mluvíme. Ale otázka je:
Když se na to podívá někdo z mých přátel, bude ho to zajímat? A je ta televize jako
výchovná? Má nás to vychovávat? Protože třeba ten pohled na tu dívku, jak hraje
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tu bocciu, ačkoliv s těma lidma fyzicky pracuju, jsem fyzioterapeut, tak není tak krásnej
jako na Gabrielu Soukalovou. Není prostě, objektivně. A chtějí se na to ty lidi koukat?“
Zde se ve skupině rodinných příslušníků projevila zkušenost se soužitím s postiženou
osobou. Rodinná příslušnice (6) také souhlasila s vysíláním příběhů, a to hlavně kvůli
menší bariéře mezi handicapovanými a nehandicapovanými. „Já si myslím taky, že by se
to mělo vysílat, protože čím víc se to bude vysílat, tím víc to budeme brát jako normální.
Mně to třeba normální už přijde, ale ti, co nemají někoho takovýho kolem sebe, to jako
normální neberou. Ale zároveň si myslím, že na ty handicapovaný sportovce by měl být
stejný pohled jako na zdravý, takže ten příběh bych do těchto reportáží nedávala. U těch
známých ten příběh víme, a věnovala bych tomu třeba jiný pořady tomu příběhu a zároveň
z objektivního pohledu.“
Přesto, že někteří tvrdili, že jsou příběhy důležité i mimo sport handicapovaných,
jako tomu bylo například u vrcholového sportovce s handicapem (2), který řekl:
„Příběhy jsou ale strašně důležitý. I u toho zdravýho sportovce, třeba když je fotbalista
z nějaký chudý americký vesnice a najednou hraje UEFA, to je příběh,“ tak se objevoval
i názor rozlišovat novinářský žánr. „Asi bych to rozlišila. V Brankách, bodech je to
o sportu, tak jen krátce bych to uvedla, ale u Paralympijskýho magazínu už člověk ví, na
co jde koukat, tam třeba i ty lidi zná, tak tam bych ty příběhy uvedla. Ale třeba příběh
Jirky Ježka, tak ten, koho to zajímá, tak ho každý už zná, takže ten bych už nezmiňovala,“
řekla rodinná příslušnice (10).
Mezi respondenty se ale našli i lidé, kteří o životní příběh nestáli. Šlo buď
o postižené osoby, nebo o rodinné příslušníky handicapovaných, a potvrdil se tak názor
rodinného příslušníka (muž (9)) z individuálních rozhovorů, který byl jako jediný proti
zveřejňování příběhů. I ve focus group se objevili rodinní příslušníci, kteří o příběhy
nestáli. Jako například rodinný příslušník (3), který to okomentoval takto: „Tak je to
sport, ne příběh. Pro mě je to důležité, ale spíš jakoby přiblížení toho handicapu, kterej
maj, a jak to ovlivňuje ten sport. Aby si člověk dokázal taky trochu představit, jako jak je
to jiný, náročný, co musí překonávat. Protože samozřejmě ne vždycky to z těch obrázků
je vidět, ten druh a míra postižení.“
Divačka sportu handicapovaných (9) si na jednu stranu uvědomuje, že právě
vyprávění příběhu přebije výsledky daného sportovce: „Když je k té reportáži nabalena
ta story, tak nám vlastně spíš utkví v hlavě: Jé, ten chudák, ten postiženej. Na člověka
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padne ta emocionální deka o tom příběhu, člověku, postižení, a vlastně člověk zapomene
na to, že je to vlastně sportovec, že něco dokázal, něco udělal,“ na straně druhé jí ale
vadila absence příběhu ve zpravodajství (v Brankách, bodech, vteřinách), které bylo
pouze o úspěchu českého plavce v podobě zlaté medaile. „Možná tam chybí ta story. Já
nevím, sleduju, jak Plzeň postupuje poháry, jo. Tak kouknu, poslechnu si zprávy, jsou
další, jsem zvědavá, jdu dál. Tady je to prostě kusá informace – byli na mistrovství světa,
Mexiko. Něco tam proběhlo, dobrý.“ K tematice příběhů, jak ve zpravodajství, tak
v pořadu Paralympijský magazín, se divačka sportu handicapovaných (9) několikrát
vrátila a chtěla více informací z daného sportu: „Bavíme se o tom, že jsou handicapovaní,
a vlastně mi přijde, že tam není takový důraz na ten sport jako takový. Já se na ně snažím
koukat víc jako na sportovce než jako na ty chudáky postižený lidi, protože oni sportujou,
a vlastně sportujou mezi sebou. S těmi postiženými, kteří mají, ne… jak bych to řekla…
nezávodí proti zdravým. Takže pro mě, i s tím, co dělám, musím počítat s tím, že pro mě
je to sportovec, a takhle tam je. Já bych třeba uvítala, kdyby v tom Paralympijském
magazínu bylo víc o těch soupeřích, o tom sportu, třeba i o těch podmínkách, který mají
k tomu sportu a tak dále, než vlastně o tom postižení, i když to je to, co naláká lidi, ale
kdybych chtěla sledovat Paralympijský magazín, tak by bylo dobré, aby tam bylo víc
o tom sportu. Jako je to u těch zdravých, jak kdo trénuje a tak.“
Celkový důraz na příběhy může být dán i tím, jak se proměnil způsob zpracování
sportovních událostí (Boyle, 2006 Toney, 2013), kdy výsledky ustupují do pozadí
i u sportu nehandicapovaných, a diváci jsou tedy zvyklí na jiný způsob zpracování
a u tohoto tématu je ta potřeba znát příběh daného sportovce o to výraznější.

4.1.2 Nepřehledná klasifikace handicapovaných sportovců
V individuálních hloubkových polostrukturovaných rozhovorech se respondenti zaměřili
na nepochopení klasifikací a také na neznámé paralympijské sporty (například goalball,
boccia nebo volejbal sedících), a proto podle nich nemůže být taková reportáž tolik
o detailech, ale spíše o obecných věcech a pravidlech. To znamená, že v mnoha případech
pak není důležitý výsledek, ale spíše informace o daném sportu nebo klasifikačním
zařazení sportovce. Žena (1): „Sport sice moc nesleduju, ale na zprávy koukám a nikdy
jsem neslyšela o boccie, to až teď, ale ve zprávách se to určitě neobjevuje. Možná je to
škoda, protože by nám to pak nepřišlo tolik jiný.“ S těmito sporty se poprvé setkali
i účastníci skupinových rozhovorů. Potvrdilo se tedy, že prezentace sportů, jako je
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například boccia, ve zpravodajských pořadech není tak rozsáhlá, aby to zaznamenali
i diváci, kteří nesledují pořad (např. Paralympijský magazín) zaměřený na sport
handicapovaných. Dcera handicapovaného (rodinná příslušnice (6)) pak mluvila
ve skupině rodinných příslušníků o tom, že by bylo ideální neupozorňovat na postižení
ani na klasifikace: „Jen bych to nerozlišovala na zdravý a handicapovaný. Čím víc to
budeme dělit, tak tím větší tam bude ta prohlubeň. Měli by být spolu v tom vysílání, to mi
vadí.“
Neznalost klasifikací ale dělala problém především u lidí, kteří nesledují sport
handicapovaných a nemají nikoho handicapovaného v blízké rodině. U této skupiny
nastal problém u reportáže z Branek, bodů, vteřin, kde nebyla vysvětlena klasifikace,
a tak se někteří pozastavovali nad stylem plavání Arnošta Petráčka, který k pohybu
ve vodě používá trup a plaval v kategorii, kde jsou například i vozíčkáři (jako je další
český handicapovaný plavec Jan Povýšil), kteří již k plavání používají horní končetiny.
Divák nesledující sport handicapovaných (8) mluvil právě o tomto problému. „Mně
přišlo, že tam nebyly vysvětlený pravidla, že tam byli lidi, co plavali znak rukama, a on
plaval jen nohama, jestli vlastně ten sport je fér, když některý používaj ruce.“ Díky
tomuto komentáři vznikla debata ohledně klasifikací a plaveckých stylů, do které se
zapojila i divačka nesledující sport handicapovaných (9): „Ale oni říkali, že to je volný
styl, můžeš asi, co můžeš.“ Divák nesledující sport handicapovaných (1) pak přišel
s reakcí, že někteří plavci ve finále mohou plavat i jinak než Arnošt Petráček, přesto
soutěží v jedné kategorii o jednu sadu medailí. „Jo jasně, některý maj ruce.“ Neznalost
jednotlivých kategorií se projevila i u skupiny, která sport handicapovaných
na televizních obrazovkách již dříve zaznamenala. Divák sportu handicapovaných (6)
se nejprve zamýšlel nad tím, jak plavou všichni v jedné kategorii, a poté vyslovil i obdiv
českému plavci: „No, některý ty lidi, některý z nich měli normálně ruce a nohy a on je
porazil, i když si myslím, že je to pro něj větší výkon bez těch rukou než pro ty ostatní, ale
je to jenom můj názor.“ Vrcholovým sportovcům pravidla klasifikace problém nedělala,
naopak si reportáž ve většině pochvalovali a přišlo jim vše dostatečně vysvětlené.
Vrcholová sportovkyně s handicapem (10) uvedla: „Mně se to líbilo moc, protože
se tam snažili vysvětlit něco o handicapovaným sportu, protože ho lidi neznají. Kdyby to
bylo kratší, nedávalo by to smysl. Takhle je to ideální.“ Zde se potvrzuje, že velmi záleží
na prostředí, v jakém se respondenti pohybují. Hallův model kódování/dekódování
dokazuje, že není sdělení publikem vnímáno stejně. Jedinec zprávu totiž dekóduje podle
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vlastních interpretačních rámců (Hall, 1980), proto sportovcům připadají klasifikace
jasné a srozumitelné, protože zařazení do jednotlivých skupin dobře znají a orientují
se v něm poměrně snadno. Naopak diváci nesledující sport handicapovaných se bez této
znalosti v klasifikacích orientují obtížně a je pro ně nepochopitelné například zařazení
českého plavce Arnošta Petráčka, který nepoužívá k plavání horní končetiny a plave
trupem, do stejné kategorie jako sportovce s horními končetinami. Pro televizní diváky
bez zdravotního postižení je snazší pochopit viditelné fyzické postižení než handicap,
který vidět není (Silk a kol., 2019), jak je tomu ve vodě u poškození páteře, kdy navenek
je tělo sportovce „kompletní“.

4.1.3 Problémy v českém paralympijském hnutí
Jak bylo patrné z tabulek sledovanosti Paralympijského magazínu na stranách 34 a 37,
patří v něm k nejsledovanějším reportáže o zákulisí paralympijského hnutí. Proto byla
mezi ukázkami zařazena i reportáž Paralympionici mají svou poštovní známku
(z 31. srpna 2016). Příspěvek o paralympijské známce, ve kterém vystupovala i výkonná
předsedkyně Českého paralympijského výboru Alena Erlebachová, vyvolal velmi
negativní emoce u vrcholových sportovců s handicapem. Na otázku: Jaká reportáž ve vás
vyvolala nějaké emoce? zaznělo od vrcholového sportovce s handicapem (4): „Asi
Alena Erlebachová.“ K tomuto názoru se připojili i další. Vrcholový sportovec
s handicapem (3) doplnil: „Pokaždý, když ji vidím mluvit, tak to ve mně vyvolá emoce,
že jo.“ Negativní reakci vyvolala reportáž, ve které vystupovala Alena Erlebachová
i u jedné respondentky ve skupině diváků, kteří sledují sport handicapovaných. Divačka
sledující sport handicapovaných (9): „Já právě čím déle se zabývám paralympijským
sportem, tím větší emoce ve mně vzbuzuje třeba ta úvodní reportáž s tou paní v tom bílém
(Alena Erlebachová měla na sobě bílou košili pozn. autorky) a to je asi trošku mimo.“
Handicapovaní sportovci upozorňují na aktivity Českého paralympijského výboru
už delší dobu a dávají najevo svou nespokojenost. Své názory projevili například
v rozhovorech pro Aktualne.cz, ze kterých následně vznikl článek Volba nového předsedy
Českého paralympijského výboru vyvolala mezi reprezentanty rozruch, kde čeští
reprezentanti upozorňují na špatnou komunikaci vedení se sportovci, neexistující
koncepci směřování ČPV, kritizují marketingové aktivity a absenci většího množství
sponzorů, požadují nové stanovy (stávající stanovy platí od roku 2015, pozn. autorky)
a lepší podmínky pro vrcholové sportovce. Negativně se v článku o novém předsedovi
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(Ondřeji Sejpkovi) a stávající výkonné předsedkyni (Aleně Erlebachové) vyjádřili
paralympijští medailisté, mistři světa a další reprezentanti (Aktualne.cz, 2016).
Nespokojenost s vedením Českého paralympijského výboru vyvrcholila otevřeným
dopisem volajícím po odstoupení právě výkonné předsedkyně Aleny Erlebachové
a předsedy Českého paralympijského výboru Ondřeje Sejpky. Dopis podepsalo více než
60 vrcholových sportovců a funkcionářů (Aktualne.cz, 2018). Po otevřeném dopise
vznikla facebooková stránka Budoucnost ČPV, kde se do diskuzí zapojují sportovci
s handicapem a upozorňují na některé aktivity Českého paralympijského výboru, které
jsou podle nich chybné (Facebook.com, 2020).

4.1.4 Paralympijský magazín
Paralympijský magazín je pravidelný měsíční magazín České televize, ve kterém mohou
diváci nalézt reportáže, novinky a zajímavosti z významných českých i zahraničních akcí
ze sportu handicapovaných. Výhodou tohoto televizního formátu je delší stopáž
jednotlivých příspěvků oproti sportovnímu zpravodajství, což se projevuje na charakteru
reportáží, které vysvětlují více pravidla nebo přibližují příběhy handicapovaných
sportovců. Během focus groups byly divákům zprostředkovány tyto reportáže:
Paralympionici mají svou poštovní známku, Medailonek Kamila Vašíčka, První česká
handbikerka na paralympiádě, Strakonice cup, Sledgehokejisté na paralympijské hry,
Evropský pohár v cyklistice, Ohlédnutí za průběhem paralympijských her v Riu.46
Rodinný příslušník (4) konstatoval: „Já si myslím, že všechny ty reportáže jsou skvělý.
Tohle přesně by se mělo pustit do lidí, co s tím nemají zkušenosti. Tohle je věc, která
v naší společnosti není cool, proto se to nedává do televize – nebo ne tak často. A každá
ta reportáž je hustá, prostě hlavně ty starší lidi. Ten kluk, co celoživotně sportoval, byl
naprosto v pořádku a pak skončil bez hybnosti na vozejku. To jsou věci, díky kterým si ty
lidi najdou cíl, aby vlastně přežili. Aby prostě měli chuť dál vstávat. Prostě každá ta
reportáž je skvělá.“ Divák nesledující sport handicapovaných (7) hodnotil práci
redaktorů Paralympijského magazínu: „Většinou je někdo lituje, tady je nikdo nelitoval,
46

Zdroje: Paralympijský magazín odvysílaný 31. srpna 2016. On-line k dispozici na webu České televize:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10207467257-paralympijsky-magazin/216471290250008/,
Paralympijský magazín odvysílaný 25. října 2017. Online k dispozici na webu České televize:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10207467257-paralympijskymagazin/217471290250010/obsah/590031-evropsky-pohar-v-cyklistice, Paralympijský magazín
odvysílaný 28. září 2016. Online k dispozici na webu České televize:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10207467257-paralympijsky-magazin/216471290250009/
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takže za mě dobrý.“
Sledovat sport handicapovaných v televizi bylo hodně důležité především pro
skupinu postižených, která ve vrcholových sportovcích s handicapem vidí své vzory.
Handicapovaný (1) řekl proč: „Že je to na nich vidět, že jim ten sport pomáhá. A pro
některé, kteří nesportují, to může být právě ta motivace.“ Na tento názor reagovali i další
handicapovaní s vidinou určité naděje. Handicapovaný (3) dodal: „Díky tomu vidím, že
je možné sportovat.“ Handicapovaný (2): „Vyvolává to ve mně pocit naděje, že bude líp.
Všechny reportáže ve mně vyvolaly pocit radosti, euforie a štěstí.“
Někteří diváci dokonce považovali sport handicapovaných za zajímavější než
vrcholový sport nehandicapovaných. Divačka nesledující sport handicapovaných (3)
vysvětlovala: „Mně přišla (reportáž, pozn. autorky) jakoby hrozně lidská, protože když
se koukám na hokejisty, tak v těch Brankách, bodech, vteřinách mě to prostě nebaví,
protože oni tam mluví tak namachrovaně, to mě prostě nebaví, ale na tohle bych se třeba
dívala, kdyby to dávali normálně třeba po zprávách nebo tak.“
Oblíbenost sledge hokeje / para hokeje47 byla patrná i u diváků ve focus groups.
Divák nesledující sport handicapovaných (1) mluvil o tomto sportu pozitivně: „Sledge
hokej mi přijde nejzajímavější.“ A dodal: „Ten sledge hokej, to je jako strašně líbivej
sport, mně se třeba líbí, jako oni si to prostě prohazujou, to je jako strašně hezký.“
Handicapovaný (7) vyslovil přání, aby se z tohoto sportu vysílaly přímé přenosy:
„Dovedu si představit, že kdyby se čas od času udělal živý přenos ze sledgehokejové
extraligy, tak třeba nevím, jaká je sledovanost těch divizních hokejových přenosů nebo já
vím, že je to víceméně legrace, okresní přebor, ale dovedu si představit, že sledovanost
toho sledge hokeje by mohla být srovnatelná.“ Vrcholový sportovec s handicapem (1)
o reportáži z kvalifikačního parahokejového turnaje řekl: „Standardní delší reportáž ze
sportu, standardně natočený. Kromě toho, že IPC (Mezinárodní paralympijský výbor
pozn. autorky) odmítlo natáčet para hokej ve Švédsku, takže ta kvalita záběrů je hrozná
z toho Švédska a je jich tam pár, ostatní je sestřih z paralympiád. Ale to vím já, normální
člověk to neví. Ty špatný záběry byly ty aktuální, ty hezký z paralympiád, ale bohužel tam
nebyl nikdo, kdo by byl schopný to natočit, kromě několika Švédů, kteří se do toho vložili

47

V roce 2018 došlo ke sjednocení všech názvů paralympijských sportů a název sledge hokej nahradil para
hokej. Původní pojmenování tohoto sportu vycházelo z názvu speciálních saní, které se používají pro pohyb
na ledě. (Paraostrava.cz, 2020)
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a natočili aspoň tohle. To ale není samozřejmě výtka vůči České televizi. Bylo to dobrý,
bylo to zábavný. Myslím, že to vzbudilo nějaký emoce.“ Divák nesledující sport
handicapovaných (4) naopak stejnou reportáž vnímal jinak: „Moc rozhovorů a málo
toho hokeje.“
Ve spojitosti se sledge hokejem respondenti ve skupinových rozhovorech
poukazovali na reportáž z Paralympijského magazínu, která řešila sbírku na para
hokejisty, aby mohli jet na kvalifikační turnaj o účast na paralympijských hrách. Bez této
sbírky by na turnaj neodcestovali (iRozhlas.cz, 2017). Divák sportu handicapovaných
(7) komentoval tuto situaci takto: „Třeba ti sledgehokejisté, přestože jsou reprezentanti,
tak nemají určité podmínky pro to, aby reprezentovali, když už jsou to reprezentanti.
A takhle, že je to spíš jako smutné vzhledem k tomu, co vlastně dělají, a že už se rozhodli
tamtomu věnovat.“ Rodinný příslušník (1) položil otázku: „Dovedete si představit
českej národní hokejovej tým, že by měl problém někam vyjet?“ S otázkami pokračovala
i další dotazovaná, rodinná příslušnice (10): „Nebo že by musel někdo chodit ještě do
zaměstnání, aby vůbec mohl ten sport dělat?“ Nikdo na tyto otázky nemusel odpovídat
a všem ve skupině bylo jasné, že momentální situace v českém sportu handicapovaných
není uspokojivá, což bylo zřejmé právě z těchto dotazů a z mimiky a gest ostatních členů
ve skupině.
Při sledování Paralympijského magazínu se ukázala oblíbenost para hokeje (sledge
hokeje). Publikum ve všech focus groups hodnotilo tento sport velmi kladně a diváci
konstatovali, že se jedná o atraktivní sport, který by rádi sledovali v televizi více. Para
hokej má skoro stejná pravidla jako klasický hokej, výjimky jsou u trestů nebo u vybavení
(např. dvě hokejky, které zároveň slouží k pohybu na ledě), proto je para hokej pro diváky
srozumitelným sportem. Někteří respondenti porovnávali výpovědi sportovců
s handicapem a nepostižených sportovců a vyzdvihovali především skromnost
vrcholových sportovců s handicapem. Debatu vyvolala reportáž o sbírce na účast české
reprezentace na kvalifikačním turnaji na paralympijské hry, kdy se především rodinní
příslušníci zamýšleli nad podmínkami paralympijského sportu v České republice a opět
ho porovnávali se sportem nehandicapovaných. Na většině respondentů z této skupiny
bylo vidět znepokojení a na některých dokonce naštvanost u tohoto tématu. Spokojeni
nebyli především s tím, že se vrcholovým sportem handicapovaných nedá uživit a skoro
všichni paralympionici musí chodit do zaměstnání, jako například bronzový medailista
z paralympijských her v Riu, stolní tenista Jiří Suchánek, který má dokonce tři pracovní
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úvazky (Info.cz, 2019).
Sport patří k nejsledovanějším televizním pořadům (Sekot, 2003) a v posledních
letech je na vzestupu i popularita sportu handicapovaných. V České republice to
například dokazuje vysoká sledovanost parahokejového mistrovství světa v Ostravě 2019
nebo studiový pořad vysílaný živě při příležitosti zimních paralympijských her
v Pchjongčchangu 2018 na ČT sport (viz kapitola 1.1 Sport handicapovaných v médiích).
V médiích vyhledává vrcholné akce handicapovaných větší množství diváků, jejich
znalost tohoto sportovního odvětví je ale rozdílná. Každý z nich mediální sdělení vnímá
jinak (Whannel, 1998; Raney, 2004), což bylo vidět i u tématu Paralympijského
magazínu napříč všemi skupinovými rozhovory. Ve focus group vrcholových sportovců
s handicapem byla vidět větší informovanost, znali pozadí reportáží, uvědomovali si, že
například u reportáže ze sledgehokejového turnaje byly použity záběry od organizátorů,
proto byla kvalita jiná než u zbytku Paralympijského magazínu. Naopak tyto
tzv. „zákulisní informace“ neměli diváci, kteří nesledují sport handicapovaných, proto
v této skupině docházelo ke kritice malého množství záběrů a většího počtu rozhovorů.

4.2 Vizuální atraktivita handicapovaných sportovců
Důležitou součástí televizního zpravodajství a publicistiky je i vizuální stránka daného
sportu nebo sportovce. Handicapovaní sportovci jsou porovnáváni se sportovci bez
handicapu, a nesplňují tak ideál krásy většinové společnosti (Novosad, 2011).
V západních společnostech je kladen důraz především na mladistvost a estetiku fyzické
dokonalosti a štíhlost, proto se sportovci s tělesným postižením snadno mohou cítit
v rozpacích, stejně jako ti, kteří se na postavu handicapovaného dívají (Hargreaves,
2000). Za ideální sportovní tělo je považováno to mužské se svaly, nikoli tělesně
postižený jedinec (DePauw, 1997). Hargreavesová (2000) dodává, že postava
handicapovaného nebo handicapované je dokonce v rozporu s ideálem popisovaných
dokonalých těl. Tělesná konstrukce paralympijských sportovců je navíc neustále
porovnávána s nepostiženými sportovci, stejně jako jejich výkony (Vanlandewijck
a Thompson, 2011). Přesto DePauwová (1997) dodává, že někteří handicapovaní jsou
se svými těly spokojeni a považují je za normální, což potvrzuje i Apelmová (2017), která
provedla rozhovory s handicapovanými sportovkyněmi, z nichž vyplynulo, že mají
ze svého těla radost. Tato radost je spojena s fyzickou aktivitou, která ukazuje schopnost
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dosáhnout cíle („můžu“) i přes svůj handicap („jsem stejná jako všichni ostatní“).
Handicapované sportovkyně se snažily, aby je diváci nebrali jako oběti osobních tragédií,
ale jako fyzicky zdatné sportovkyně (Apelmo, 2017).
S ideálem krásy byl v disertačním výzkumu porovnáván například Arnošt Petráček,
když se divák sportu handicapovaných (1) vyjadřoval k reportáži z Branek, bodů,
vteřin a popisoval neobvyklý plavecký styl Arnošta Petráčka (viz Obrázek č. 4): „Musím
třeba říct, že mě mnohem víc zaujala ta vizuální stránka, že tím, jak je to jako neobvyklý,
tak se soustředím na ten výkon víc než na to, co říká ten reportér.“ Dva diváci vyslovili
dokonce

obavy

o zdraví

českého

reprezentanta.

Divák

nesledující

sport

handicapovaných (7) to okomentoval takto: „Já jsem měl čestně strach, že se utopí, já
se omlouvám, ale mně to připadalo, že se utopí.“ Divák nesledující sport
handicapovaných (1) souhlasil: „Já taky.“
Obrázek č. 4 Arnošt Petráček

Zdroj: Aktualne.cz/Reuters

Nejvíce kritičtí byli k vizuální stránce českého reprezentanta vrcholoví sportovci.
Vrcholový sportovec s handicapem (4) vyslovil přání na prezentaci i dalších plavců
kvůli vizuální podobě Arnošta Petráčka. „Za mě, když už teda máme tolik času, tak bych
tam střihl ještě někoho jinýho, alespoň dva druhy toho handicapu. A to mi říkají i lidi
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z venku. Protože ten Arnošt, ač je fajn, tak nepůsobí v tý vodě příliš hezky, takže kdyby
tam plaval třeba Honza (Jan Povýšil pozn. autorky), tak…Mně jde o ten vizuál. To už
se bavíme o tom, abychom tomu sportu handicapovaných udělali co nejlepší promo, ale
je super, že to tam vůbec je.“
Nejsilnější emoce napříč všemi skupinami vyvolala reportáž o boccie (Česká
televize, 2016), která patří k typickým sportům pro handicapované. Boccia
je paralympijským sportem, jenž mohou hrát i lidé s těžkým handicapem s asistentem
a speciálními pomůckami. Smyslem této hry, pocházející z Itálie, je umístit míčky své
barvy co nejblíže k bílému míčku (Česká federace boccii, 2019). V reportáži s názvem
Medailonek Kamila Vašíčka přiblížil autor, jak tato hra vypadá, poté trenérka vysvětlila
pravidla a detailně bylo popsáno i rozdělení do jednotlivých kategorií. Kateřina Cuřínová
v rozhovoru prozradila, že se jí splnil sen, protože se kvalifikovala na paralympijské hry
do Ria 2016. O Kamilu Vašíčkovi se diváci dozvěděli i životní příběh, on sám pak nejprve
vysvětlil, jak se k tomuto sportu dostal a jaké byly jeho ambice pro paralympijské hry
v brazilském Riu. Divák nesledující sport handicapovaných (4) komentoval vizuální
stránku hráčů boccii a byl překvapen, že i s tímto handicapem se dá aktivně sportovat,
i když za asistence další osoby. „Mně asi jako by uvízlo v hlavě to, jak házeli tím míčkem,
protože přece jen to, že už člověk vídá, že si člověk dokáže představit, že bez nohy se plave,
ale jako že lidi, kteří se prostě můžou hejbat jenom takhle, tak jako i ty maj taky nějaký
sporty, o tom jsem vůbec neslyšel, tak to mě asi zaujalo, absolutně nejvíc.“ Rodinný
příslušník (8) řekl o tomto sportu: „Pro mě třeba emocionálně hodně silný je ta slečna,
Kateřina, tu já znám, měl jsem jí ve škole, a jak říkám, moje studentky některý teď taky
hrajou bocciu. A jako já to s nima prožívám hodně, uvolňuju je, že můžou jet na závod,
a píšeme si přes Facebook, kolikátý jsou, a takovej ten klasickej online, kdy všichni
sledujou hokej a fotbal, tak my takhle sledujeme zápasy v boccie.“
Silné emoce při pohledu na hráče boccii pociťovali i handicapovaní sportovci, kteří
tento sport velmi dobře znají například z paralympijských her. Vrcholový sportovec
s handicapem (1) se zamýšlel nad tím, jak boccia působí na většinovou společnost,
protože ji hrají lidé s nejtěžším postižením. „Jako pro mě nejvíc emotivně působila ta
boccia. Ale vlastně si vůbec nejsem jistej, jak to působí na nehandicapovanou společnost,
která nemá s tím sportem nic společnýho. Vyvolalo to největší emoce, protože jsou tam
ukázaný maximálně hraniční handicapy, sportovci, kteří by se k jinému sportu těžko
dostávali, protože jsou takhle postižení. A jako…mně se to líbilo, ale je tam ta otázka, jak
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to působí na ostatní. Jako ta boccia je náročná, já jsem to jednou zkusil a netrefil bych
se ani náhodou, a to mám ruce poměrně zdravý. Tak mám tyhle pocity.“ Vrcholový
sportovec s handicapem (5) prozradil své pocity při pohledu na Kamila Vašíčka, který
se neobejde bez asistence a svůj elektrický vozík ovládá pouze ústy. „Ve mně to vyvolala
taky určitě ta boccia, ale kvůli tomu klukovi, když se vžiju do té jeho situace. I když já
jsem poměrně vysoce postiženej kvadruplegik, tak představit si, že mám jenom hlavu,
tak…“
Ve skupině diváků, kteří sport handicapovaných minimálně několikrát sledovali,
došlo na překvapení, kdy dva respondenti očekávali horší mluvený projev právě u Kamila
Vašíčka (viz Obrázek č. 5), který musí ke hře používat speciální pomůcky a asistenta,
poté, co nejprve slyšeli špatně artikulovat Kateřinu Cuřínovou (viz Obrázek č. 6), hrající
bez tzv. rampy a bez speciální helmy. Všechny tyto skutečnosti vedly diváky k myšlence,
že právě Kamil Vašíček bude mluvit hůře, protože jeho fyzické postižení je větší než
u Kateřiny Cuřínové, i proto byli překvapeni, že ve skutečnosti tomu tak není.
Obrázek č. 5 Kamil Vašíček

Zdroj: Vysílání České televize (ČT sport)
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Obrázek č. 6 Kateřina Cuřínová

Zdroj: Vysílání České televize (ČT sport)

Divačka sportu handicapovaných (10) uvedla své první dojmy z tohoto sportu
a z dané reportáže: „Jak jsem to předtím neznala, tak když jsem to viděla prvně, tak to ve
mně vyvolalo strašný emoce, nevěděla jsem, že je to jakoby možný tohle. A vážně mě taky
překvapilo i to, že jsem si myslela, že když mluvila ta první slečna, tak jsem si myslela, že
ten pán na tom bude ještě hůř, i třeba s tou řečí a tak, a byl pak jako úplně normální, to
mě třeba taky překvapilo.“ Divák sportu handicapovaných (6) tento názor sdílel také:
„Já jsem na tom stejně. Přesně to jsem si říkal, když jsem poslouchal tu slečnu, tak jsem
přemýšlel, jak na tom bude ten pán, a ačkoliv byl v té horší fyzický skupině, tak na tom
byl mentálně úplně jako v pořádku.“
Pro rodinné příslušníky, ani pro některé vrcholové sportovce, není boccia
atraktivním sportem určeným pro televizní vysílání. Rodinná příslušnice (6):
„Každopádně to asi není nejvíc atraktivní sport, na jakej by se lidi chtěli koukat.“ Tento
názor ještě doplnila o větší detaily, které přiblížily důvody, proč není podle části
účastníků focus groups boccia atraktivním sportem. Rodinná příslušnice (6) mluvila
o neakčním sportu a porovnávala to s dalšími paralympijskými sporty: „Mně přijde, že
všichni jsou stejní, všichni podávaj stejný, skvělý výkony, ale pro mě je ten sport takovej
nudnej. Kdežto když se podívám třeba na ukázku z paralympiády, tak mi to přijde
zajímavější. Že ten nemá ruku, ten nohu, dělají stejnej sport, každý to dělá jinak. Mně
přijde, že se nikdo nedívá jen tak třeba na bocciu. Nebo nevím, ale je tam menší
pravděpodobnost toho.“ Vrcholový sportovec s handicapem (3) přemýšlel o publiku,
91

pro které se vyrábí pořad o sportu handicapovaných – Paralympijský magazín, protože
on jako vrcholový sportovec neměl potřebu slyšet v reportážích životní příběh, a také
nechtěl sledovat sporty jako například boccia, kterou nepovažoval za sport vhodný pro
televizní vysílání: „To mě napadlo, komu je Paralympijský magazín určený. Protože jako
já nemusím se koukat na bocciu, a nemusím slyšet srdceryvnej příběh, ale když na to bude
koukat moje babička, tak chce slyšet ten příběh.“ Poznámka vrcholového sportovce (3),
o tom, kdo sleduje Paralympijský magazín, částečně koresponduje s procentuálním
zastoupením diváckých cílových skupin, které pro tuto disertační práci poskytla
společnost ATO – Nielsen Admosphere. Paralympijský magazín byl nadprůměrně
vyhledáván muži, především těmi staršími nad 60 let, a při porovnání s ČT sport je
v publiku pořadu zastoupen vyšší podíl této divácké věkové skupiny (Paralympijský
magazín 38 %, ČT sport 29 %) a platí to i u žen (viz Graf č. 3).
Mezi prezentovanými reportážemi ve focus groups byly dva příspěvky z plavání.
První představila mladé české sportovkyně, které se chystaly na své první paralympijské
hry (Česká televize, 2016), a naopak druhá reportáž popisovala medailisty z těchto her,
mezi kterými byla i Běla Třebínová (nyní už bývalá reprezentantka v plavání). Ta měla
před úspěšnou paralympiádou několikaletou pauzu, kdy nestartovala na vrcholných
akcích. Na paralympijských hrách v Riu v roce 2016 vybojovala stříbro a bronz (Česká
televize, 2016). Ve skupině rodinných příslušníků proběhla debata odkazující na velkou
podobnost se sportem nehandicapovaných, protože v několika záběrech nebyl handicap
patrný. Rodinný příslušník (3) zmínil: „Kdybychom třeba slyšeli jen audio, tak ty slečny,
co mají jet plavat, tak mají tu klasickou sportovní mluvu, říkaj…No, ta medaile visí hodně
vysoko. Doufám, že se dostanu aspoň do finále a chovají se stejně jako ti jiní olympionici,
takže kdybychom to jen slyšeli, tak vůbec nebudeme vědět, že jsou to nějaký
handicapovaný plavkyně.“ Rodinný příslušník (4) k tomu dodal: „Musím říct, že když
jsem koukal na ty plavce – plavkyně, tak jsem si říkal, co tam dělaj. Nevšiml jsem si toho
handicapu.“ Záběr kamery při rozhovoru nejčastěji snímá respondenta v detailu (hlava,
ramena), proto není v mnohých případech handicap viditelný. Toho si všiml divák
nesledující sport handicapovaných (8) i u jedné z následujících reportáží, kterou
okomentoval: „Mně přišlo třeba zajímavý, že v momentě, kdy byl jako vždycky záběr do
půl těla, ten rozhovor, tak vypadali jako zdraví lidi, třeba ten pán takovej šedovlasej, taky
mluvil o tom závodním kole, tak to jsem si říkal, to je takovej táta od rodiny, co si prostě
zajel cyklistiku, a že smazává ten handicap mezi zdravýma a nezdravýma.“
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Na neviditelnost handicapu a jeho možné skrývání upozornila autorka disertační práce
s Františkem Gélou ve výzkumu I have been to Paralympics. Have you noticed me?, který
byl prezentován na konferenci EASS 2018 ve francouzském Bourdeaux. Výzkum
se zabýval fotografiemi prezentovanými na facebookových stránkách Českého
olympijského a paralympijského výboru. Z výsledků vyplynulo, že se Český
paralympijský výbor více zaměřuje na sport než na prezentaci emocí po skončení soutěží
a ve většině případů nebylo z fotografií patrné, že se jedná o handicapovaného sportovce
(Géla a Macková, 2018).
U druhé reportáže z plavání, ve které vystupovala Běla Třebínová (viz Obrázek
č. 7) se diváci, kteří nesledují sport handicapovaných pozastavovali nad tělesnou
konstitucí české sportovkyně. Stejně jako u televizního příspěvku z Branek, bodů, vteřin,
i zde si diváci všímali vizuální stránky sportovců s handicapem, kteří nesplňují ideál krásy
a dokonalých těl, jak ho popisovala například Hargreavesová (2000).
Obrázek č. 7 Běla Třebínová

Zdroj: Vysílání České televize (ČT sport)

Divák nesledující sport handicapovaných (7) konstatoval: „Mě třeba strašně
překvapilo, jakou ta česká plavkyně měla postavu, protože takhle já si prostě
nepředstavuju vrcholového sportovce. Aby měl sportovec takovou postavu, to jsem
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nečekal.“ Divačka nesledující sport handicapovaných (10) reagovala: „Tak oni říkali,
že měla pětiletou pauzu, tak…“ (následně se zasmála, pozn. autorky). Odlišná tělesná
stavba (od profesionálních sportovců bez handicapu) není přitom u postižených sportovců
ničím neobvyklým.
Jeden z vrcholových sportovců s handicapem upozornil mimo jiné i na pohled
veřejnosti, která si ve společnosti handicapovaných více všímá lidí s viditelným
postižením. Vrcholový sportovec s handicapem (1) komentoval některé reakce
veřejnosti: „Na Sportovci roku po Soči se jednou mluvilo o sledge hokeji, přišel Šlégr
a říkal, jak to bylo super, že nám gratuluje, ale mě si ani nevšiml, protože jsem stál. On
se chlubil, jak nám držel palce a sledoval to, že mi to přišlo tak konzumní. A ještě si
neodpustím…já úplně nesnáším ty řeči těch politiků o paraolympiádě, tak se mi otevírá
kudla v kapse. To jsou lidi, který o tom nic neví a jen z nich tohle vypadne.“ Sportovec
upozornil nejen na přehlížení postižení v momentě, kdy je skryto (v tomto případě protéza
pod dlouhými společenskými kalhotami), ale také na nedbalé sledování parahokejového
turnaje, protože dodal, že kdyby Jiří Šlégr paralympijské hry sledoval pozorně, tak by ho
poznal i jako stojícího. Dále bylo kritizováno nesprávné označení vrcholné akce českými
politiky, kteří chybně používají slovo paraolympiáda, namísto paralympiáda.
Viditelnost handicapu hraje roli i při získávání sponzorů, bez kterých se vrcholoví
sportovci neobejdou.48 Právě ve focus group s vrcholovými sportovci se projevilo, jak
důležitý je druh postižení a viditelnost handicapu při hledání sponzorů. Vrcholová
sportovkyně s handicapem (6) oznámila ostatním ve skupině: „Teď to neberte špatně,
ale třeba já, když jdu za sponzorem, tak mi nic nedaj, protože na mně není handicap vidět.
Radši to dají vozíčkáři, na kterým je to vidět a můžou to propagovat.“ Vrcholový
sportovec s handicapem (2) doplnil: „Ano, ten handicap prodává. Když je to vidět, tak
je to lehčí. Když je na Ježurovi (Jirkovi Ježkovi, pozn. autorky) vidět, že tu nohu očividně
nemá, tak je to něco, čím se můžou pochlubit. Třeba Eva (Eva Datinská49, pozn. autorky,

48

V České republice je jen minimální počet opravdových profesionálů, tedy sportovců, kteří nemusí chodit
do zaměstnání a naplno se věnují pouze tréninku a svému sportu. Mezi ně, po mistrovství světa v para
hokeji v Ostravě, nově patří většina českých para hokejistů (Česká televize, 2020).
49
Handicapem Evy Datinské je pravostranná hemiparéza po dětské mozkové obrně. Ke sportu ji přivedla
kamarádka v lázních v Železnici. Ve 14 letech se zúčastnila prvních zahraničních závodů na
paralympijských hrách v Sydney v roce 2000. V Aténách už získala bronz ve vrhu koulí a stejný výkon
zopakovala i v roce 2008 v Pekingu. O čtyři roky později v Londýně byla také bronzová a v brazilském
Riu v roce 2016, kde se účastnila už svých pátých paralympijských her, rozšířila svou medailovou sbírku
o další bronz (Aktualne.cz, 2016).
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viz Obrázek č. 9) má prostě smůlu.“
Obrázek č. 9 Eva Datinská (roz. Berná)

Zdroj: Vysílání České televize (ČT sport)

Obrázek č. 9 dokazuje, že handicap Evy Datinské není viditelný. Patrný je až při
zkoumání její chůze (mírně dopadá na pravou nohu) a handicap pravé ruky je také zřejmý
až při bližším pohledu nebo například při podání ruky.50
Kromě vizuální stránky postižených sportovců je důležitým faktorem i podoba
sportu handicapovaných. Už v individuálních rozhovorech bylo zřejmé, že atraktivita
sportu, jeho dynamika a napínavý průběh jsou pro diváky důležité. Na některé sporty
reagovali respondenti pozitivně, na jiné negativně. Žena (4): „Já jsem někdy dost
překvapená, jak třeba reagují kamarádi. Docela jsem je na sport handicapovaných
naučila koukat, takže jsem na sebe docela hrdá. Ale zase některý ty zápasy nebo závody
jsou fakt hustý. Koukněte třeba na sledge hokejisty, to je prostě pěknej sport.“ Jak bylo
popsáno výše, nejvíce emocí vyvolala boccia, kde soutěží sportovci i s kombinovaným
postižením a jde o sport, který hrají lidé s těžkým handicapem s možností asistenta (Česká
50

Osobní zkušenost autorky disertační práce s českou reprezentantkou Evou Datinskou.
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federace boccii, 2019). Na „druhé straně“ stojí para hokej, ten je naopak považován za
sport, který se nejvíce podobá sportu nehandicapovaných, což potvrdili i respondenti
v kapitole 4.1.4 Paralympijský magazín. Svou oblíbenost u fanoušků a televizních diváků
prokázal na domácím světovém šampionátu v roce 2019, kdy zápasy českého týmu
vyprodaly několikrát Ostravar Arénu (Paraostrava2019.cz, 2019) a semifinále proti
Spojeným státům americkým bylo dokonce na ČT sport nejsledovanějším pořadem51
sportovního kanálu dne 3. května 2019.

4.3 Hrdinové, nebo chudáci?
Lítost nebo obdiv k handicapovaným sportovcům. To jsou dva pocity, které nejčastěji
zaznívaly v individuálních rozhovorech i v těch skupinových. Supermrzáci, kteří
překonali svůj handicap, a navíc dosáhli velkého úspěchu ve světě sportu. Toto
stereotypní vyprávění, které definovali Silvaová s Howem (2012), se nejprve objevilo
v polostrukturovaných hloubkových rozhovorech, ve kterých převládal spíše obdiv
handicapovaných sportovců nad lítostí, poté se uznání potvrdilo i ve focus groups.
Rodinný příslušník postiženého chlapce muž (9) dokonce mluvil o tom, že by
handicapovaní sportovci mohli být příkladem pro všechny ostatní. „Obdivuji
handicapované sportovce. Vnímám je jako vzory pro společnost.” Odhodlání ocenila
i žena (9), která handicapované sportovce okomentovala takto: „Obdivuji, že našli sílu
jít dál i přes handicap a sportují.“
V některých případech se ukázalo, že se pocity u respondentů mění nebo pociťují
oba pocity, jak lítost, tak obdiv. Příkladem může být muž (10), který prozradil: „Cítím
obojí. Jednak je mi líto, že se jim něco stalo, protože podle mě tím mají život těžší, a proto
je obdivuju, že na to kašlou a sportují.“ Svůj pohled na handicapované sportovce změnil
muž (1), postupně začal brát sport postižených jako další sportovní odvětví. „V minulosti
se ve mně oba přístupy míchaly. Převažoval obdiv. Nyní už k tomuto druhu sportu
přistupuji jako ke každému jinému. S určitou nadsázkou řečeno: Kategorii
handicapovaných vidím podobně jako třeba váhové kategorie ve vzpírání. Je logické, že
v nižší váze nevzepřou tolik, co v supertíze, ale nevidím důvod kvůli tomu jednu vůči druhé
nějak přeceňovat nebo podceňovat.“ Velmi emotivní výpověď poskytl v individuálním
rozhovoru dvaapadesátiletý muž, který měl zkušenosti se sportem handicapovaných jako
51

Autorka disertační práce disponuje informacemi týkajícími se sledovanosti jednotlivých pořadů, díky
svému působení v Redakci sportu České televize.
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divák a několikrát sledoval jejich vrcholné soutěže, popř. viděl reportáže ve zpravodajství
České televize. Muž (3) řekl: „Já se přiznám. Nemůžu si pomoct a ty lidi musím litovat.
Člověk se dokáže vžít do jejich situace a nemůžu říct, že je beru jako zdravé lidi. Oni
si prošli peklem. Samozřejmě, že je na jednu stranu i obdivuju, ale musím je i litovat,
protože ten život nemají lehký. Nežijí tak, jak žijeme my, mají jiný život. O to víc je tedy
musí člověk obdivovat.“ Vzhledem k tomu, že muž (3) použil v rozhovoru, že se k lítosti
přiznává, automaticky očekává, že společenské vnímání je nastavené tak, že by
handicapované litovat neměl, což je na této odpovědi také zajímavé.
I v individuálních rozhovorech zazněly názory, ve kterých respondenti
handicapované pouze litovali. Dokonce o dojímání mluvila třiašedesátiletá žena, která
sport handicapovaných několikrát zaznamenala, jak ve zpravodajství České televize, tak
v Paralympijském magazínu. Žena (6) řekla: „Když sleduji sport handicapovaných, tak
se cítím špatně. Určitě je lituju. Nemají to v životě jednoduché. Když vidím, jak například
člověk, který nemá ani jednu ruku, se věnuje lukostřelbě, je mi to líto. Jsou to lidi, kteří
neměli v životě štěstí. Někdy mě to hodně dojímá.“
Velmi podobně pak mluvili i diváci ve skupinových rozhovorech. Po zhlédnutí
reportáží ze zpravodajství České televize a z Paralympijského magazínu byly
u respondentů k vidění emoce. U někoho osudy handicapovaných sportovců vyvolaly
lítost, jiní o postižených mluvili jako o hrdinech, u dalších diváků se pocity míchaly.
I když si někteří uvědomovali, že právě tyto pocity oddalují plnohodnotné „začlenění“,
a hovořili o tom, že chtějí, aby byli sportovci s handicapem bráni jako sportovci bez
postižení, sami se pocitů lítosti nebo obdivu nevyvarovali. O velké vnitřní síle mluvila
například divačka nesledující sport handicapovaných (10), která podotkla: „Já teda
obdivuju, že v sobě najdou tu sílu, upnou se na něco, a to je podle mě vede dál, to, že drží.
Nedokážu si představit sebe na jejich místě.“ Divačka sportu handicapovaných (3)
mluvila o svých zkušenostech, které načerpala právě při práci s postiženými sportovci:
„Mně jsou sympatičtí, že prostě dokážou překonat ten svůj handicap. Od té doby, co
se pohybuju v tomhle prostředí, tak už si na nic nestěžuju, že by mi něco nešlo, bolelo
a tak dále. A fakt je hlavně obdivuju, ať už mají jakýkoliv handicap – nemají ruku, nemají
nohu, a prostě jedou, bojujou, a to je mi sympatické.“ Ve skupině, kde lidé už sport
handicapovaných někdy zaznamenali, nebo ho dokonce sledují, nebyl tento názor
ojedinělý, i pro dalšího diváka sportu handicapovaných (4) jsou postižení sportovci
vzorem. „Mně třeba přijde, že jsou nám docela vzorem. Jako, že člověk si stěžuje na
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spoustu bolístek, a když vidí, čím si oni procházejí a co ještě můžou dokázat, tak je to
úplně jiný náhled na život.“
Obdiv byl znát i ve skupině rodinných příslušníků nebo handicapovaných.
Handicapovaný (2) je na vozíku, možná i proto může posoudit, jak náročný je vrcholový
sport pro handicapované. I on mluvil o uznání: „Obdivuju, že tomu ten člověk dal tu píli
a energii. A ještě k tomu – kdyby to bylo víc v televizi, tak by nevznikal u většinové
společnosti ten mýtus, že jenom bereme sociální dávky a nic neděláme. Tady by právě
viděli, že jo, že něco vykonáváme.“ Rodinný příslušník (1) poznamenal: „Já ty sportovce
obdivuju všechny. Tady je vidět, že prostě mají chuť do života, mají chuť něco dělat.“
Handicapovaný (1) představil svůj názor, se kterým ve skupině handicapovaných
souhlasili všichni přítomní. Nikdo v této focus group si nepřál, aby jejich okolí
projevovalo soucit a lítost nad jejich osudem. S handicapem už se řada z nich narodila
a ti, kteří mají za sebou nějakou nehodu, se se svým postižením učí nebo naučili žít: „Za
mě prostě u nás lítost není na místě. Ať už ten vozíčkář dělá sport, nebo nedělá, tak my
prostě žijeme normální život. Ač to tak možná nevypadá, tak já jsem prostě šťastnej. A to,
že mám čtyři kolečka navíc, mi v tom nebrání. Ano, nemůžu dělat některé věci, některé
věci mě budou mrzet asi do konce života, ale já jsem takhle spokojenej a šťastnej. Takže
by to mělo být spíš o tom vyvolávat obdiv a já ty lidi obdivuju, protože dostat se na
paralympiádu je jeden velkej sen, a to si myslím nejen pro handicapované sportovce, ale
celkově. Takže za mě obdiv.“
A o lítost nestáli ani vrcholoví sportovci, kteří se sami v reportážích České televize
objevují. Vrcholový sportovec s handicapem (2) své kolegyně a kolegy také obdivoval
a pochvaloval si, že právě dobré výkony jsou nejlepší propagací sportu handicapovaných:
„Reportáž o handicapovaných je super, to jsou frajeři. To tomu udělá největší reklamu.“
Ve skupině rodinných příslušníků padlo i několikrát slovo hrdina, přesto účastníci focus
group nechtěli, aby se právě toto spojení „handicapovaný hrdina“ dostávalo do
zpravodajství, protože jsou si vědomi, že právě upozorňování na něco neobvyklého
podporuje stereotypní přístup a poukazuje na jinakost. Rodinná příslušnice (6) k tomu
uvedla: „Jsou to hrdinové, jsou výjimeční, poprali se s tím, ale to si člověk uvědomuje
spíš sám. A nemělo by se to v těch normálních zprávách tak moc připomínat, ten pohled
by měl být úplně stejný.“ Sportování handicapovaných považovali za skvělé a mluvili
v superlativech. Matka postižené dcery (rodinná příslušnice (2)) dodala: „Je to
obdivuhodný, to jako bez debat. Obdivuju je teda všecky.“
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Jak bylo popsáno v kapitole 1.3.1 Mýtus tzv. supermrzáka, lidé si od
handicapovaných osob udržují odstup a setkání s nimi vyvolává emoce, mezi které patří
i soucit (Thomson, 1996 Silva a Howe, 2012), a právě lítost se v reakcích na reportáže
o handicapovaných objevovala také velmi často. Divačka nesledující sport
handicapovaných (2) to okomentovala takto: „Když jsem se koukala na ty reportáže, tak
jsem cítila lítost. Je mi jich líto.“ Do této skupiny patřili lidé, kteří sport handicapovaných
nesledují a mnozí z nich viděli vrcholové sportovce s postižením úplně poprvé. Soucit
a lítost

tak

byly

v této

skupině

nejznatelnější.

Divačka

nesledující

sport

handicapovaných (3) sice zmínila i lítost, ale pak mluvila o tom, jak na ni handicapovaní
působili v reportážích: „Možná nějaká lítost tam je, ale v těch reportážích působili tak
jistě a sebevědomě, že jsem to tady nepociťovala.“ Divačka nesledující sport
handicapovaných (10) si byla vědoma toho, že handicapovaní o lítost nestojí, přesto se
ani ona neubránila tomuto pocitu: „Já s tím zápasím, protože já bych je ráda litovala, ale
zároveň vím, že oni to hrozně nesnášej.“ Osudy handicapovaných sportovců nebyly
lhostejné ani divákům, kteří už sport handicapovaných zaznamenali. I zde padala slova
jako lítost, smutek atd. Divák sportu handicapovaných (7) popsal vztah
k handicapovaným při sledování reportáží: „Na jedné straně taková určitá… nevím, jestli
lítost, ale něco takového. A potom taky to uvědomění, že v podstatě každému se může něco
stát, to samé jako tomu druhému, co tam byl, a pak člověk může hledat v uvozovkách
nějaký smysl, jak jít dál, jak pokračovat, a ten sport třeba může být jednou z věcí.“
Lítost se změnila v obdiv u jednoho z rodinných příslušníků. Ten nejprve litoval
mladé sportovce (lítost zde byla znatelná při odmlčení), pak následoval obdiv. Rodinný
příslušník (1): „Mladý lidi bez ruky, bez nohy, nepohyblivý končetiny… Já ty lidi
obdivuju.“ Vývoj u svých pocitů zaznamenali i diváci, kteří sport postižených v médiích
zaznamenali. Divák sportu handicapovaných (7), který nejprve sportovce litoval, ale
během dalších ukázek z Paralympijského magazínu svůj názor změnil a posunul
se z lítosti na obdiv: „Ono se to asi hodně vyvíjí. Nejdřív si člověk řekne: jé, to jsou
chudáci, ale pak zas, že to jsou fakt borci. Takže je to asi nějaký vývoj během toho
sledování.“ Z počátku se lítost dostavila i u divačky sportu handicapovaných (9), která
je pravidelnou divačkou Paralympijského magazínu a s handicapovanými pracuje: „Na
začátku jsem pár závodů normálně večer doma obrečela, zvlášť nějaký ty děti, když vidíte,
jak se snaží, padaj, a tak.“
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Pouze v několika málo případech diváci sportovce s handicapem ani nelitovali ani
je neobdivovali. Divačka nesledující sport handicapovaných (5) řekla: „Mně ani nějak
nenapadlo je litovat, protože mají nějaké cíle, jdou si za tím, jsou v Riu. Jako víc bych
litovala nějakého Honzu, co celý život jen sedí na gauči a nic nedělá, než je.“ Divák
nesledující sport handicapovaných (1) zmínil: „Já je nelituju.“ Tyto případy byly ale
opravdu spíše výjimkou. Vrcholová sportovkyně s handicapem (6) se s lítostí moc
často ve své kariéře nesetkala a prozradila jeden z důvodů, proč to tak může být. „Jelikož
to na mně (handicap, pozn. autorky) není ani moc poznat, tak mě teda doopravdy
nelitujou. Spíš se ptají, co mi jako je.“
Individuální rozhovory s dvaceti respondenty ukázaly směr, na který se poté
autorka disertační práce zaměřila ve skupinových rozhovorech, v nichž pouze ve třech
jednotlivých případech necítili diváci lítost nebo obdiv. Největší překvapení se dostavilo
po focus group s rodinnými příslušníky. U této skupiny autorka disertační práce
předpokládala, že diváci žijící v blízké rodině s handicapovanými budou více prosazovat
rovné zacházení, neutrální pocity a touhu po začlenění do většinové společnosti, což se
nestalo, a i oni velmi často zmiňovali obdiv, hrdinství, úctu atd. Právě mýtus
tzv. supermrzáka (Howe, 2011) a zmiňované hrdinství může vést i k celebritizaci
handicapovaných sportovců.

4.4 Celebrity mezi handicapovanými a různorodost jejich
vnímání
Celebritizaci se věnovalo několik autorů (např. Boorstin, 1992; Giles, 2000; Gabler,
2001; Watson a Hill, 2003; Alberoni, 2006), o tomto tématu spojeném
s handicapovanými psala i autorka disertační práce s Ondřejem Trunečkou (2015),
a právě tato studie prokázala to, že handicapovaný cyklista Jiří Ježek (viz Obrázek č. 8)
patří ke sportovním celebritám. Toto zjištění potvrdili i účastníci individuálních
a následně skupinových rozhovorů. Respondenti v hloubkových polostrukturovaných
rozhovorech neměli k dispozici žádné televizní ukázky ze zpravodajství ani
z Paralympijského magazínu, takže byli odkázáni pouze na to, co se jim v daný moment
vybaví. Muž (3) zmínil Jiřího Ježka během rozhovoru několikrát a nejúspěšnějšího
cyklistu paralympijských her považoval za celebritu: „Zrovna Jirka Ježek je příkladem
celebrity. Všichni, co sledují sport, a teď nemyslím sport handicapovaných, ale sport
obecně, tak jeho jméno určitě znají. Z Ježka se celebrita stala, a to si myslím, že u nás to
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ještě neplatí tolik jako v těch západních zemích, v těch rozvinutých. Tam se k těm lidem
chovají víc jako rovný k rovnému. Ať je to ve školách, na pracovištích a v tom sportu
taky.“ Žena (7) si sice nevybavila jméno, ale Jiřího Ježka dokázala velmi dobře popsat.
„Já na sport skoro vůbec nekoukám a na ten s postiženýma vůbec, takže je pro mě těžké
zamyslet se, jestli někoho znám, ale vím, že je tam nějaký cyklista bez nohy, co byl i u Šípa
(v pořadu Všechnopárty, pozn. autorky).“
Obrázek č. 8 Jiří Ježek

Zdroj: Archiv Jiřího Ježka

O celebritě měli jasnou představu i ve skupině vrcholových sportovců. Vrcholový
sportovec s handicapem (2) jasně definoval, kdo je podle něj celebrita. „Jediná
celebrita handicapovaného sportu je Ježura (Jiří Ježek, pozn. autorky). To je prostě, když
uděláš nějakou anketu, tak 90 % lidí řekne: Jirka Ježek, ale jako potom je tady ta druhá
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garnitura, kde si myslím, že je Honza (Jan Povýšil, pozn. autorky), Drahoš (David
Drahonínský, pozn. autorky). A hokejisti, jako celej tým. Vy jste jedinej týmovej zimní
sport,52 o kterým se dá mluvit, tak to prostě je.“ Vrcholová sportovkyně s handicapem
(10) zopakovala stejná jména: „Jirka a Honza asi nejvíc (Jiří Ježek a Jan Povýšil, pozn.
autorky). Skrz sociální sítě a u Honzy fotky53.“ Vrcholový sportovec s handicapem (5)
dodal: „Když se zmíním o para cyklistice nebo sportu handicapovaných, tak první, koho
lidi znaj, je prostě Jirka Ježek.“ Vrcholový sportovec s handicapem (3) vyjmenoval
více úspěšných paralympioniků, ale za celebrity označil účastnici deaflympijských her54
Terezu Kmochovou a nejúspěšnějšího českého paralympionika Jiřího Ježka. „To je
prostě hrozně jednoduchý, že jo. Drahoš, Jirka, spousta lidí zná teď Arnošta (Arnošt
Petráček, pozn. autorky), Michala Starka znaj a z hlubší historie občas někdo zná
Martina Němce a lidi, co se pohybují kolem fotbalu a basketu, znaj lidi jako Sýkoru…
a tak. Ale jako vyloženě celebrity tady máme Terku Kmochovou55 a Jirku Ježka.“ Více
jmen zaznělo i od divačky sportu handicapovaných (3), dodala: „Jirka Ježek je náš
nejznámější handicapovaný sportovec, bych řekla, pro mě. Nejúspěšnější, nejvíc vidět,
nejvíc medailí. A Jirka je ještě známý tím, že se zamotal i do toho zdravého sportu.“ Jiří
Ježek, David Drahonínský, Michal Vápenka nebo Martin Zach, tato jména se objevila
i ve skupině handicapovaných. Nejčastěji pak zaznělo jméno šestinásobného
paralympijského vítěze Jiřího Ježka. Například handicapovaný (2) zmínil: „Jiří Ježek,
ten je nejzajímavější.“
Jiřího Ježka zaznamenali respondenti ve skupině diváků sportu handicapovaných
i mimo sportovní reportáže (např. ve společenských rubrikách různých magazínů nebo
v bulvárním tisku), což účastníci focus groups připisovali právě jeho popularitě
a označovali

českého

handicapovaného

cyklistu

za celebritu.

Divák

sportu

handicapovaných (6) objasnil: „Já jsem třeba Jirku Ježka zaregistroval v kauze, kdy

52

Ve focus group s vrcholovými sportovci byl přítomen i jeden para hokejista, proto ho další účastník
tohoto skupinového rozhovoru takto oslovil.
53
Jan Povýšil je kromě sportovce také fotografem (Megapixel.cz, 2020).
54
Deaflympijské hry jsou vrcholnou akcí pro neslyšící sportovce, které se konají (stejně jako paralympijské
hry) jednou za čtyři roky a nepatří pod Mezinárodní paralympijský výbor (Český paralympijský výbor,
2019).
55
Tereza Kmochová je nejúspěšnější neslyšící sportovkyní na deaflympijských hrách. Ve své kariéře
vybojovala česká lyžařka prozatím osm zlatých, šest stříbrných a jednu bronzovou deaflympijskou medaili.
Stejně jako Jiří Ježek, tak i Kmochová závodí s nehandicapovanými sportovci. Startovala na mistrovství
světa v alpském lyžování nebo na světové zimní univerziádě, kde brala zlato v týmové disciplíně (Terezakmochova.cz, 2019).
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jeden ten fotbalista, Limberský, naboural opilý, tak pak tu slovní přestřelku56. Nevím, tam
jsem ho třeba zaregistroval jinak než jako cyklistu, ale jako člověka.“ Divačka sportu
handicapovaných (8): „Čímž se dostáváme k tomu, že je to celebrita. Když plzeňští
fanoušci zmínili Ježka na tribuně, tak to bylo oboustranně vtipný.“
Velmi jednotně se k otázce celebritizace stavěla skupina rodinných příslušníků,
která se na odpovědi shodla. Rodinný příslušník (9): „Jiří Ježek.“ (ostatní účastníci
skupinového rozhovoru souhlasně přikyvovali, pozn. autorky).
Jiné to bylo ve skupině, která nikdy neviděla sport handicapovaných
ve zpravodajství České televize nebo v Paralympijském magazínu. I v této focus group
zazněly otázky: Je podle vás někdo z handicapovaných sportovců celebritou? Pokud ano,
kde jste ho viděli mimo Paralympijský magazín a sportovní zpravodajství? Jméno Jiřího
Ježka zde zaznělo jednou a respondenti si to vysvětlovali různě. Divačka nesledující
sport handicapovaných (10) prozradila: „Možná že je to i tím, tedy mně to aspoň tak
přišlo, že oni jsou vlastně strašně takoví skromní, jiní, nebo přišli mi, že se vyjadřují jinak
než klasičtí sportovci, možná tím to je, že se nepotřebujou objevovat v nějakých
časopisech a nepotřebujou, aby se o nich psalo v jiný spojitosti.“ Divák nesledující sport
handicapovaných (8) si Jiřího Ježka vybavil: „Já ho (Jiřího Ježka, pozn. autorky) znám
vždycky jako siluetu na tom kole, kdy má tu svoji protézu.“
Ve skupině vrcholových sportovců se strhla velmi zajímavá debata. Jak už bylo
popsáno výše, padla zde různá jména, nicméně převažoval cyklista Jiří Ježek. Specifická
znalost paralympijského sportovního prostředí se ukázala v momentě, kdy jedna

56

Jiří Ježek reagoval na svém facebookovém profilu na kontroverzní oslavu gólu českého fotbalového
reprezentanta Davida Limberského, který předváděl řízení vozidla poté, co měl týden před touto událostí
autonehodu pod vlivem alkoholu. Jiří Ježek k této události napsal: „Mám radost, že v integraci
hendikepovaných sportovců patříme ke světové špičce. Už nikoho nepřekvapí, že třeba já pravidelně
závodím se zdravými. O mentálně postižených se sice mluví a píše méně, ale v jejich začleňování jsme snad
ještě dál. Vždyť kde jinde to mohou nadaní sportovci s inteligenčním znevýhodněním dotáhnout až do
reprezentace. Významnou práci na tomto poli odvádí Viktoria Plzeň a Fotbalová Asociace, konkrétně třeba
v případě pana Limberského.“ (isport.blesk.cz, 2015). Celá kauza měla pokračování, protože na toto
vyjádření reagovalo vedení plzeňského klubu i fanoušci tohoto sportu. Opět se tak objevilo jméno Jiřího
Ježka na webu isport.blesk.cz a na dalších serverech, včetně těch zpravodajských (např. Aktualne.cz, 2015).
Fanoušci na tribuně vytvořili transparent „Ježek má vztek, že nemůže pít i do druhý nohy“. I na to reagoval
šestinásobný paralympijský vítěz na svém facebookovém profilu, a tím celou kauzu uzavřel: „Díky
fanouškům Viktorie Plzeň za vtipnou reakci na moji kritiku chování D. Limberského. Mám radost, že humor
ještě žije! Takhle to má vypadat!! A protože Viktorka včera vyhrála, gratuluju a dám si na jejich zdraví
dneska i do druhý nohy...“ (Sport.tn.nova.cz, 2015.)
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z respondentek v této skupině zmínila jméno Martina Zacha57, což se ukázalo jako
kontroverzní téma, a následovala poměrně dlouhá debata o jeho osobě. Vrcholoví
sportovci, kteří mají za sebou mistrovství Evropy, světové šampionáty a paralympijské
hry neuznávají tohoto sportovce, který bývá často označován jako paralympionik, i když
na této vrcholné akci nikdy nestartoval. Tato skutečnost vadí vrcholovým sportovcům
i u Jaroslava Petrouše58. Vrcholový sportovec s handicapem (3) okomentoval tyto dva
sportovce: „Kdo mi připadá jako anticelebrita, jako antireklama, tak to je Petrouš
a Zach. Lidi, který nemaj za sebou výsledky ani historii a prodávaj, nevím co. To je prostě
špatně.“ Negativní emoce vyvolala zmínka o Martinu Zachovi u dalšího vrcholového
sportovce s handicapem (5), který se neubránil použití vulgárního výrazu, přesto
si uvědomoval mediální zájem, který je kolem bývalého Muže roku: „Poslední dobou
je ještě hodně na vzestupu Martin Zach, ale to je spíš pro většinu handicapovaných
sportovců negativní. Bohužel pro ostatní je to přesně naopak, u hodně lidí je to hrdina,
ne debil jako pro nás.“ O obou jménech se mluvilo poměrně dlouhou dobu a na jejich
obranu padaly argumenty, že se objevují v bulvárních denících a na bulvárních webech,
že má Martin Zach firmu na výrobu oblečení pro vozíčkáře nebo že Jaroslav Petrouš dělá
charitativní projekt. Tyto argumenty ale u většiny neuspěly a převažoval názor
vrcholového sportovce (3), který doplnil: „No dobrý, ale co to má společnýho s tím
sportem?“ Vrcholová sportovkyně s handicapem (7), která zmínila jméno Jaroslava
Petrouše, pak dodala: „Já jsem právě myslela, že je známější kvůli tomu příběhu než kvůli
tomu sportu.“
Negativní postoj k Martinu Zachovi nebo Jaroslavu Petroušovi naopak neměli
diváci sportu handicapovaných, kteří tyto dva sportovce také ve dvou případech zmínili.
Divačka sportu handicapovaných (9) hodnotila celebrity mezi handicapovanými:
„Ježek byl jeden z mála, kterého zaregistruju i někde jinde. Pak z atletů, tam je to už spíš
o těch osobních příbězích – Martin Zach, Jarda Petrouš, právě proto, že to třeba umí
mediálně prodat, nebo Martin Zach je prostě Muž roku, kterej skočil do vody a teď tady
hází kuželkou. Tak to jsou ti, který jsem zaznamenala i jinde, a taky je fakt, že kolem sebe
mají někoho, kdo to umí prodat.“

57

Martin Zach vyhrál v roce 2009 titul Muž roku a druhý den po získání tohoto ocenění skočil špatně do
vody na lyžích a ochrnul. Jeho příběh byl hodně medializován a on se po rehabilitaci začal věnovat hodu
kuželkou (Aktualne.cz, 2017).
58
Jaroslav Petrouš se sám rozhodl, že podstoupí amputaci dolní končetiny (idnes.cz, 2011).
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4.5 Má sport handicapovaných podle publika smysl?
V individuálních rozhovorech i v těch skupinových v rámci komunikačního testu dostali
respondenti otázku, zda jim na základě medializace, případně dalších zkušeností, připadá,
že má sport handicapovaných smysl. Ukázalo se, že sport postižených považují za
potřebný především kvůli motivaci pro další handicapované nebo k lepšímu zvládání
každodenních povinností a činností. Díky sportu se totiž podle nich handicapovaní učí
větší samostatnosti a zvyšuje se jim sebevědomí. Bývalý kapitán české para hokejové
reprezentace Zdeněk Šafránek dokonce v rozhovoru pro webové stránky charitativního
projektu Cesta za snem uvedl: „Díky tomu úrazu se ze mě stal lepší člověk. Pořád jsem
obyčejný kluk z vesnice, ale nebojím se snít a sny si plnit!“ (Cestazasnem.cz, 2020.)
Podobně to vnímá i nejúspěšnější paralympijský cyklista v historii Jiří Ježek: „Myslím si,
že kdybych neměl ten úraz, žil bych úplně obyčejný život obyčejného chlapa v Praze,
chodil každý den s taškou do práce, nepoznal bych svou krásnou a hodnou manželku…
Myslím, že bych v žádném oboru nevynikal. Možná to zní divně, ale já jsem vlastně strašně
šťastný, že se mi ten úraz stal…“ (Mojeproteza.cz, 2019.) Těchto případů by se mezi
vrcholovými handicapovanými sportovci našlo mnoho a díky jejich příběhům začínají
se sportem i další.
Velké množství respondentů mluvilo v individuálních rozhovorech o motivaci pro
ostatní handicapované. Právě sport může mít dobré účinky na psychiku daného jedince,
jak ukázal například výzkum Paccauda, který na konferenci ISSA 2018 prezentoval
pozitivní účinky na stabilizaci identity a lepší sociální interakci u hráčů florbalu
na elektrických vozících (Paccaud, 2018). O integraci mezi nehandicapované mluvil
i muž (9), který v rozhovoru prozradil: „Smysl to má. Veřejnost nesmí mít v hlavě spojení
vozíčkář = charita = chudáček atd. Předsudky a odstup mají ti, kteří vozíčkáře neznají,
neviděli je sportovat, nešli s nimi na pivo atd. Jak je změna jednoduchá, vidím u našich
sponzorů, kteří přijdou na zápas nebo s vozíčkáři oslavit úspěch do hospody... Vše
negativní mizí. Sport, rovná se šance pro přirozenou integraci.“
Pouze jediný názor, ze všech 20 dotazovaných v individuálních rozhovorech, byl
vůči vrcholovému sportu handicapovaných negativní. Muž (3) řekl: „Pro mě jsou
paralympijské hry taková dvojsečná záležitost. Na jednu stranu jsou tam dobré výkony,
vím, že ty lidi musí pracovat daleko víc než lidi nepostižený, ale zase na druhou stranu
bohužel jak z olympiády, tak z paralympiády se stala monstrózní akce, která stojí šílený
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peníze, samozřejmě to platí sponzoři, to je nám všem jasný, ale myslím si, že kdyby se část
těchto vynaložených prostředků dala konkrétním lidem s postižením na konkrétní věci,
tak si myslím, že by to nadělalo víc dobroty než celá paralympiáda. To je můj názor
a nestydím se za něj.“ Jak se později ukázalo, tento názor byl jediným negativním ze
všech sedmdesáti dotazovaných (v individuálních i skupinových rozhovorech). Vnímání
sportu handicapovaných se stále vyvíjí, to dokazuje i studie provedená ve Velké Británii,
kde se pocity televizních diváků během let změnily. V roce 2019 mělo negativní pocity
ze sledování osob se zdravotním postižením pouhých 6 % diváků a paralympijský sport
nepovažuje za elitní a profesionální sport 13 % lidí účastnících se výzkumu, což
představuje pozitivní pokrok a pravděpodobný dopad paralympijského vysílání televizní
stanice Channel 4 (Silk a kol. 2020). Je ale pravda, že muž (3) nezpochybňuje sport jako
takový, ale socio-ekonomický smysl paralympijských her, což je téma ve vnímání publika
dosud dostatečně nezkoumané.
Ve skupinových rozhovorech se všichni dotazovaní shodli na smyslu sportu
handicapovaných,

který

spatřují

(stejně

jako

respondenti

v hloubkových

polostrukturovaných rozhovorech) především v motivaci pro ostatní postižené. Divák
sportu handicapovaných (7) zmínil: „Já si myslím, že to má smysl, už jen z toho důvodu,
že každému se může stát, že se mu narodí někdo s handicapem nebo se mu samotnému
stane nějakej úraz. A je vidět, že se dá jít dál, že je to nějaká cesta a má to smysl, takže je
to i nějaké poselství. Když už teda se to stane.“ Divák sportu handicapovaných (5)
pokračoval v tématu: „Já s tím souhlasím. Když se něco takovýho stane, život nekončí.
Pořád se v tom dá najít nějaký pozitivum, a ten sport je toho důkazem, že ty lidi se dokážou
zapojit a dělat něco, co ty další lidi nedokážou. Soupeřit mezi sebou…“ Divačka
nesledující sport handicapovaných (10) si o tomto tématu myslela: „Pro ně je to náplň
života.“ Divák sportu handicapovaných (1) srovnal sport handicapovaných
a nehandicapovaných: „Já to vidím právě hodně v kontrastu k tomu sportu těch zdravých,
ten smysl. I když se bavíme o tom, že se na ten sport handicapovaných díváme jako na
sport, tak ten smysl je jiný. U těch zdravých to je být nejlepší, nejznámější. Tady je to taky,
ale je tu i ten vzkaz toho překonání.“ Rodinný příslušník (8) považoval existenci
vrcholového sportu handicapovaných za nutnost s ohledem na další úrovně. „Musí být
[musí existovat vrcholový sport handicapovaných], jinak by se nešířila ani ta nižší úroveň
toho sportu. Tam musí být nějaká medializace, aby ty lidi viděli, že to má smysl, a tak.“
Není výjimkou, že se k vrcholovému sportu dostali někteří handicapovaní až po
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úraze, medializované příběhy se tak pro ně staly inspirací k vlastním výkonům, což
popsala divačka sportu handicapovaných (3): „Někteří se k tomu sportu dostanou až
po tom úraze, když se jim něco stane. Předtím třeba vůbec nedělali sport, v některých
případech díky tomu se pak mohou takhle realizovat. Což kdyby se jim to třeba nestalo,
tak dělají úplně něco jinýho.“ Na opačný případ upozornila divačka sportu
handicapovaných (9), která popsala proč je vrcholový sport důležitý i pro ty, kteří byli
aktivní už před úrazem: „Já bych chtěla říct, že je dobrý, že tady ten sport
handicapovaných je. Protože pokud někdo dělal ten sport předtím, tak vlastně pořád ještě
může ty svý ambice realizovat, protože může závodit s těma, který jsou na tom v podstatě
stejně.“ Handicapovaný (1): „Každej z nás potřebuje nějakou motivaci do života. Ať už
je to divadlo, nebo sport, tak to prostě má smysl.“
Ve skupině diváků sledujících sport handicapovaných vznikla i debata na téma
finance a vrcholový sport. Byl vysloven názor o sportování pouze pro radost i na
vrcholové úrovni, který byl ale jednou divačkou zpochybněn. Divačka sportu
handicapovaných (4): „Ještě mi trošku přijde, že pro ty handicapovaný je to jakoby
sport. Pro zdravé je to už spíš jako byznys a posunuje se to někam jinam.“ Na to navázala
divačka sportu handicapovaných (9): „Záleží na tom jakej sport a v jaký zemi. V Český
republice to ještě o tom byznyse tolik není, ale jinde už jo, když člověk přiváží medaile
jako zdravej i jako postiženej.“
O motivaci pro ostatní handicapované a pro lidi po úraze mluvili i vrcholoví
sportovci. Pro ně bylo důležité i propojení s nehandicapovanými. Vrcholový sportovec
s handicapem (1) o tématu nejprve vtipkoval, poté zvážněl: „Nám trenér říkal, že
kdybychom si místo trénování vzali lopaty a postavili barák (zasměje se, pozn. autorky).
Ne, samozřejmě, že to má smysl. Je to strašně důležitý, protože dokážeme motivovat lidi,
že to prostě nemají vzdávat.“ Vrcholová sportovkyně s handicapem (6) prozradila: „Já
si myslím, že to má smysl jak pro motivaci, tak pro toho postiženýho samotnýho. Že se mu
třeba zvedne sebevědomí. A je třeba strašně dobrý trénovat se zdravou skupinkou, mně
to třeba strašně pomohlo.“ Největší zkušenosti se sportem nepostižených má Jiří Ježek,
který se během své kariéry účastnil závodů určených pro nehandicapované, a jako
předjezdec dokonce absolvoval časovku na nejslavnějším cyklistickém závodě světa, na
Tour de France (iDnes.cz, 2013). Na jeho zkušenosti upozornil i vrcholový sportovec
s handicapem (3): „Jirka (Ježek, pozn. autorky) o tom bude vědět svoje, jak to funguje,
když se začlení člověk mezi zdravý.“ Všichni se shodli na důležitosti inkluze a debatovali
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o výhodách tréninku s nehandicapovanými. Vrcholový sportovec s handicapem (9)
dodal svůj vlastní zážitek: „To můžu potvrdit. Je to super pocit, když jdu mezi zdravý
kluky do posilovny a vyrovnám se jim nebo jsem ještě lepší. Protože to člověka posouvá
dál.“ Vrcholový sportovec s handicapem (5) dodal, v čem on osobně spatřuje smysl
sportu handicapovaných: „Já jsem strašně sobeckej – mě to prostě baví,“ (zasměje se
a všichni ostatní pokyvují souhlasně hlavou, pozn. autorky).
Někteří vrcholoví sportovci ale vyjádřili i určitou obavu o kvalitu sportu
handicapovaných v České republice. Špatně hodnotili některé kolegy, kteří například
nemají odtrénováno velké množství hodin a spokojí se pouze s účastí na vrcholných
akcích. Vrcholový sportovec s handicapem (5) se zamyslel nad sportovci s handicapem
a jejich touhou po vítězství: „Já si teda ještě ze sledování těch Paralympijských magazínů
v poslední době odnáším takovej pocit, že celkově sport handicapovaných dělají lidé,
kteří před zraněním neměli se sportem co do činění a teď ho teda začali dělat. Neví
pořádně, jak se má dělat, jakoby tam nepatřej a je pro ně úspěch třeba, když se někam
dostanou, třeba na paralympiádu, a to je naprostej vrchol a stačí jim to. Mně to někdy
přijde takový blbý, trochu jako, že to není jako pravej sport, že by chtěli vyhrát nebo tak.“
Vrcholový sportovec s handicapem (1) pokračoval: „Mně přijde, že se jakoby stávají
příběhy, že jsem před třema rokama začal sportovat, a teď jsem se dostal na
paralympiádu. To se ti ve sportu zdravejch nestane, to by fakt musel být nějakej
supertalent.“ Stejný pocit měla i jedna divačka, která sport handicapovaných
nepravidelně sleduje. Divačka sportu handicapovaných (1) prozradila: „Přijde mi to
tak, že tyhle reportáže jsou oproti těm normálním reportážím takový jako odlehčenější,
ale to je asi i tím, jak se ty lidi chovaj. Že to neberou úplně do krve, jako že musím vyhrát,
musím být první, ale spíše v souvislosti s tím jejich životním příběhem, třeba
s překonáním něčeho, co ten zdravej sportovec nebo zdraví sportovci nepřekovávali, tak
to berou víc s nadhledem. A pak to i na nás působí víc s nadhledem celý.“
Z výše uvedených odpovědí vyplývá, že sport handicapovaných berou diváci,
i kvůli způsobu medializace, především jako terapeutický, nikoli jako „opravdový“ sport.
S tímto zjištěním se tak sport postižených vrací zpět do historie ke vzniku
paralympijského sportu. Už sir Ludwig Guttmann v roce 1944 považoval sport
handicapovaných za dobrý rehabilitační prvek a součást léčby. Sport se měl podle něj stát
tzv. hybnou silou pro postižené. Díky pohybu nacházeli handicapovaní vztah ke svému
okolí a zapojovali se plnohodnotně do života (Steadward a Peterson, 1997; Brittain,
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2016). Takové příběhy, kdy sport pomohl, se najdou i mezi českými paralympioniky.
Například stolní tenista Jiří Suchánek (bronzový medailista z paralympijských her v Riu
2016) měl v roce 1999 autonehodu, po které zůstal ochrnutý (na invalidním vozíku)
a propadl alkoholu. Podle jeho vlastních slov mu pomohl právě sport (idnes.cz, 2016).
Tento příběh není v českém prostředí ojedinělý. To potvrzují i respondenti s postižením
a handicapovaní sportovci. Vrcholový sport považují za motivační prvek, který může
vrátit některé handicapované zpět do běžného života a pomoci i po psychické stránce.
Stejný pocit měli i další účastníci individuálních a skupinových rozhovorů, když
upozorňovali na fakt, že po úraze život nekončí. Menší mediální pozornost nebo důraz na
životní příběhy, to vše může vést k tomu, že diváci nevnímají vrcholový sport
handicapovaných a sport nepostižených na stejné úrovni.
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Závěr
Autorka práce se mezi handicapovanými sportovci pohybuje již od roku 2008, což bylo
pro tuto disertační práci výhodou. Sleduje zpravodajství o handicapovaných, je
v kontaktu s médii, která o postižených informují, a sama vytváří obsah jediného
televizního pořadu v České republice zaměřeného na handicapované sportovce. Znalost
prostředí se ukázala jako důležitá část, přesto bylo velmi přínosné vyzpovídat dvacet
respondentů v individuálních rozhovorech, které sloužily především pro získání
vhodných témat do skupinových rozhovorů a také daly základní pohled na zpracování
sportu handicapovaných, porovnání se sportem nepostižených nebo například na
celebritizaci mezi handicapovanými sportovci očima diváka, nikoli tvůrce.
Výhodou individuálních rozhovorů byla intimita, ve které tyto rozpravy vznikaly,
a také hloubka informací, jež byly získány. Tzv. interview „jeden na jednoho“ ukázalo
směr, kam by mohlo téma vnímání paralympijských sportovců publikem směřovat.
Respondenti byli otevření, komunikativní a své odpovědi nepřizpůsobovali například
většině nebo své imagi, jak tomu občas bývá ve skupinových rozhovorech. I z těchto
důvodů bylo důležité udělat tyto rozhovory před focus groups. Na skupinové rozhovory
tak byla autorka práce lépe připravena a mohl vzniknout velmi podrobný scénář, který
napomohl bezproblémovému průběhu všech focus groups.
Největší otevřenost se v hloubkových polostrukturovaných rozhovorech projevila
u tématu emocí, jež vzbuzují u diváků právě handicapovaní sportovci. Dvaapadesátiletý
divák, který zaznamenal sport handicapovaných ve zpravodajství České televize a viděl
i reportáže z Paralympijského magazínu prozradil v individuálním rozhovoru velmi
otevřeně své pocity při sledování sportovců s postižením, když mluvil o tom, jak moc lidi
s handicapem lituje a nebere je jako zdravé lidi, na druhé straně je ale obdivoval za to,
jak berou svůj nelehký život. Stejné to bylo v případě třiašedesátileté ženy, která
vysvětlila, že se při sledování handicapovaných cítí špatně a jejich příběhy ji dojímají.
O lítosti mluvili i účastníci skupinových rozhovorů, ale mnohem méně. Lítost se projevila
ve skupině diváků, kteří nikdy předtím neviděli sport handicapovaných, u diváků
sledujících sport handicapovaných, ale také u rodinných příslušníků, s tím, že u některých
se lítost postupně změnila v obdiv. Obdivuje publikum sportovce, nebo je naopak lituje?
Otázka na emoce televizních diváků byla jednou z hlavních výzkumných otázek této
disertační práce.
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A právě v prožitých emocích po zhlédnutí několika reportáží byly největší rozdíly
mezi jednotlivými skupinami. Nejsilnější emoce vzbuzovaly příspěvky u diváků, kteří
nesledují sport handicapovaných. Mnozí ho viděli úplně poprvé, což se projevilo i na
reakcích, kdy se u některých objevila lítost, ale také velký obdiv a překvapení z toho, co
všechno jsou handicapovaní schopni zvládnout. Věty typu „Když jsem koukala na ty
reportáže, tak jsem cítila lítost. Je mi jich líto,“ a podobné reakce nebyly výjimkou. U této
skupiny se ale podobné emoce předpokládaly, protože se její účastníci s postiženými
nesetkávají tak často. Překvapivé to bylo ve skupině rodinných příslušníků, kteří mají
ve svém okolí někoho handicapovaného a jsou s ním v každodenním kontaktu, protože
i v této skupině se objevila lítost (například při pohledu na děti s protézami). I když
ve focus group s rodinnými příslušníky nejvíce zaznívaly věty o integraci a všichni
přítomní si uvědomovali, že by se ke sportovcům s handicapem mělo přistupovat stejně
jako k nehandicapovaným, sami je buď litovali, nebo naopak obdivovali: „Je to
obdivuhodný, to jako bez debat. Já bych ještě chtěla říct, že tady u té holčiny jsme viděli,
že ona by bez té pomoci, bez té asistence, vůbec nemohla být, kdežto ta handbikerka
si všecko v podstatě obstará sama, takže ten obdiv patří i těm lidem, kteří tomu takhle
věnovali první poslední. Tak to jsem si tam tak uvědomila, to jsem si tam všimla. Že oni
vlastně potřebují tu pomoc, tu asistenci. Ale obdivuju je teda všecky,“ konstatovala
například rodinná příslušnice (2). Ani rodinní příslušníci se neubránili srovnání
s nehandicapovanými, a to například v oblasti financí, což vyvolalo velké emoce,
například u nutnosti uspořádat sbírku pro para hokejisty, aby mohli vyjet na kvalifikační
turnaj na paralympijské hry.
Silný zážitek ale prožili i diváci sledující sport handicapovaných, a to u reportáže
z přípravy boccistů na paralympijské hry, kdy předpokládali podle vizuální stránky větší
míru postižení a horší mluvený projev u jednoho českého reprezentanta v porovnání
s další boccistkou, protože český reprezentant patřil do kategorie, kde jsou hráči
s nejtěžším druhem handicapu a byl na první pohled více postižený než jeho kolegyně.
Předpoklad publika se ale nakonec nepotvrdil, reprezentantovy odpovědi byly daleko
plynulejší než odpovědi jeho kolegyně a mnoho respondentů bylo překvapeno. Téma
jinakosti se týká další výzkumné otázky, a sice: Co říkají diváci o prezentaci
paralympijského

sportu?

Projevilo

se

i v hodnocení

vizuální

stránky

sportu

handicapovaných. Nesportovní postava nebo těžší handicap, i to rozebírali diváci
ve skupinových rozhovorech. O důležitosti vizuální atraktivity postižených sportovců
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mluvili i vrcholoví sportovci s handicapem, kteří by chtěli v médiích prezentovat
například větší množství kategorií/handicapů, aby se eliminovala menší vizuální
atraktivita některých sportovců, přesto se poté po vzájemné diskuzi spokojili i s tím, že
se jakýkoli sport handicapovaných objeví v hlavní sportovní zpravodajské relaci. Bylo
však zřejmé, že optimálně by si vrcholoví sportovci s handicapem v Brankách, bodech,
vteřinách ideálně představovali prezentaci sportu postižených prostřednictvím toho, co
Howe (2011) nazývá mýtem tzv. supermrzáka. Tento stereotyp popsaly i Rubinová
s Watsonovou (1987), jde o osobu, jež překonala svůj handicap, a navíc dosáhla na
úroveň, na kterou jiní nedosáhnou. U supermrzáka se vyzdvihuje především jeho
odhodlání a inspirativní příběh pro ostatní postižené (Berger, 2008), i proto prezentaci
sportu handicapovaných tímto způsobem v hlavní sportovní zpravodajské relaci
veřejnoprávní televize brali vrcholoví sportovci jako nejlepší možnost propagace
a medializace paralympijského sportu.
Další výzkumná otázka zněla: Existují nějaké rozdíly mezi prezentací sportovců
s postižením a bez postižení? Pro srovnání reportáže o paralympijském sportu a o sportu
nehandicapovaných byla zvolena jedna zpravodajská relace Branky, body, vteřiny na
programu ČT1 a na zpravodajském kanále ČT24, kde byla odvysílána reportáž
z mistrovství světa v plavání z Mexika, kde získal český reprezentant Arnošt Petráček
zlato. Divákům chyběl rozhovor s mistrem světa, který by podle nich v žádné reportáži
o nehandicapovaných nechyběl, dále upozorňovali i na délku příspěvku (zdál se jim
o dost kratší než další zprávy v této relaci) a na pořadí reportáže. Mnozí totiž hovořili
o tom, že šlo o mistrovský titul, a reportáž tak měla být podle nich mnohem výše než na
předposledním místě Branek, bodů, vteřin, kam ji zařadil editor. Respondenti
skupinových

rozhovorů

poukazovali

i

na

absenci

pravidelných

informací

o paralympijském sportu v hlavní sportovní zpravodajské relaci. Ve skupině vrcholových
sportovců byly názory trochu jiné. Sami sportovci si uvědomovali menší divácký zájem
o sport handicapovaných a mediální prostor postižených porovnávali například se stolním
tenisem nebo s hasičským sportem, jako jeden z vrcholových sportovců citovaný na
straně 73.
Pro dnešní žurnalistiku je typické zpracování událostí formou příběhu. Jak již bylo
uvedeno, situace se neliší ani u sportu handicapovaných. Jedna z výzkumných otázek tedy
byla: Jsou v reportážích důležité životní příběhy handicapovaných sportovců? Názory na
jejich uveřejnění ve sportovním zpravodajství nebo v Paralympijském magazínu se lišily,
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převládala ale zvědavost a potřeba slyšet, jaký úraz sportovce potkal. Sami handicapovaní
a vrcholoví sportovci s handicapem mluvili o inspiraci. Životní příběhy známých
sportovců mohou inspirovat další postižené, a to nejen ke sportu, ale i ke znovuzapojení
do každodenního života většinové společnosti. V médiích by se podle respondentů mělo
objevovat více reportáží o sportovcích s handicapem a také by kromě příběhu uvítali
i vysvětlení některých druhů handicapu a klasifikaci, podle které jsou sportovci rozděleni.
Právě klasifikace dělala největší problémy divákům, již sport handicapovaných nesledují.
Výše zmíněná reportáž v Brankách, bodech, vteřinách o mistrovství světa v para plavání,
na ně působila zmatečně a nedokázali si vysvětlit, jak může plavat český reprezentant
společně s plavci, kteří mají viditelně jiný handicap než on.
Shoda mezi televizními diváky panovala v oblasti celebritizace. Jasnou představu
o hvězdě mezi handicapovanými sportovci měli jak respondenti v individuálních
rozhovorech, tak i ve focus groups. Ve všech skupinách zaznělo jméno Jiřího Ježka,
šestinásobného

paralympijského

vítěze

a

nejúspěšnějšího

cyklisty

v historii

paralympijských her. Výsledky focus groups a individuálních rozhovorů tak potvrdily
výsledky předchozího výzkumu autorky disertační práce s Ondřejem Trunečkou (2015)
o celebritizaci mezi handicapovanými, ve kterém popsali na základě analýzy jeho
medializace Jiřího Ježka jako sportovní celebritu. Právě sportovce vyzdvihl Giles (2000)
mezi ostatními hvězdami z uměleckého průmyslu. Podle něj mají sportovci za sebou
výsledky a mohou velmi jednoduše dokázat, že jsou ve svém sportovní odvětví opravdu
nejlepší (Giles, 2000), což Jiří Ježek splnil, když se stal šestkrát paralympijským vítězem
a když startoval jako předjezdec na Tour de France, nejslavnějším cyklistickém závodě
na světě. Podle Sekota (2008) vždy záleží na oblíbenosti sportovce ve vztahu ke
konkrétnímu časovému období (Sekot, 2008), proto se například nejvíce televizních
příspěvků o Jiřím Ježkovi objevilo v České televizi a na TV Nova v době
paralympijských her nebo během mistrovství světa, kde měl nehodu a bojoval o život
(Macková a Trunečka, 2015). Mezi vrcholovými sportovci bylo řečeno jeho jméno také
nejčastěji, přesto se objevili i další sportovci. Znalost tohoto prostředí zde byla
jednoznačně patrná, proto byla „nabídka“ možných celebrit i širší a na jednotlivé
sportovce nahlíželi tito respondenti nejen ze sportovního, ale také ze společenského
hlediska. Kontroverzní postavou byl podle nich Martin Zach, bývalý muž roku, který po
skoku do vody skončil na vozíku. Po vyslovení jeho jména začala ve skupině vrcholových
sportovců debata o jeho výkonech, které podle těchto sportovců nejsou na světové úrovni,

113

a odmítají spojení „Martin Zach rovná se paralympionik“. Důvodem je jeho neúčast
na této vrcholné akci pro handicapované sportovce.
Jak vnímají diváci sportovce s handicapem? A má sport handicapovaných smysl?
To jsou dvě poslední, v závěru dosud nezodpovězené výzkumné otázky této disertační
práce. Z výzkumu vyplynulo, že televizní diváci berou sport handicapovaných spíše jako
terapeutický prvek než jako vrcholový sport. Vnímají ho především jako motivaci pro
ostatní postižené a uvádí, že život po úraze nekončí a aktivně se dá žít například
i na vozíku či s jiným úrazem. Paralympijský sport a ukázky těch nejlepších
handicapovaných sportovců mohou sloužit také k získání sebevědomí anebo k integraci
postižených občanů do společnosti. Vnímání sportu handicapovaných jako motivace či
terapeutického prvku vrací sport handicapovaných na úplný začátek, do jeho základů, kdy
sir Ludwig Guttmann založil v roce 1944 ve Stoke Mandeville rehabilitační centrum pro
léčbu poranění míchy a sport byl v tomto zařízení součástí terapie (Brittain, 2016).
Mezinárodní paralympijský výbor se podle Jacksona (2015) snaží naopak ukázat sport
handicapovaných jako profesionální sport, nikoliv jako terapeutický nástroj (Jackson
a kol., 2015), což se v České republice podle vnímání sportu handicapovaných publikem
nedaří ani výboru, ani médiím. Důležité je si uvědomit, že potřebu mediální prezentace
příběhů jako motivace handicapovaných ke sportování vznášeli i sportovci samotní, nejen
účastníci dalších skupinových rozhovorů.
Výjimku mezi paralympijskými sporty ve vnímání publika tvoří pouze para hokej,
který se podle diváků (ve všech skupinových rozhovorech) nejvíce přibližuje ke
sportovním odvětvím nepostižených a považují ho za plnohodnotný sport, nikoli
za terapeutický prvek. Diváci žádali dokonce více přenosů z tohoto sportu. Para hokej má
stejná pravidla jako klasický lední hokej, výjimku tvoří pouze hrací doba, vybavení
a některé tresty ve hře, i proto je pro diváky srozumitelný. Může k tomu přispívat i to, že
para hokej je v České televizi jako jediný paralympijský sport dlouhodobě prezentován
jako špičkový sport a má velmi podobné vysílací atributy jako sport nepostižených.
Z paralympijských her v Soči 2014 i v Pchjongčchangu 2018 byly vysílány přímé
přenosy, na to navázal domácí světový šampionát v roce 2019, který měl stejně podrobný
bodový scénář jako lední hokej (poprvé bylo finále mistrovství světa ve sledge hokeji
vysíláno přímým přenosem již v roce 2009). Přestávky mezi třetinami vyplnily reportáže
a přímé vstupy reportérky, v několika případech byly zápasy českého týmu součástí
pořadu Buly, hokej živě a navazovaly na hokejová utkání finalistů české nejvyšší soutěže
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i na zápasy české hokejové reprezentace. Důležitost jak světového šampionátu v Ostravě
2019, tak paralympijských her 2014 a 2018 umocnil i komentář Roberta Záruby,
šéfkomentátora České televize a velmi populárního hokejového komentátora. Dalším
faktorem může být i velká oblíbenost hokeje v České republice i bývalém
Československu a specifické postavení tohoto sportu v české společnosti (Děkanovský,
2008).
Tyto možné interpretace jiného vnímání para hokeje publikem oproti dalším
paralympijským sportům lze ale ověřit až časem, komparativně, pokud se i některému
dalšímu paralympijskému sportu podaří těšit se dlouhodobě takovému mediálnímu
pokrytí. Pak je možné, že právě tento typ mediální prezentace může být v českém
prostředí cestou od stereotypního vnímání sportu handicapovaných jako terapeutického
nástroje k plnohodnotnému sportu.
V humanitních a sociálně-vědních oborech patří hloubkové polostrukturované
rozhovory i focus groups ke klasickým metodám výzkumu. Individuální rozhovory
sloužily k získání informací a námětů pro následné skupinové rozhovory a obě metody
se ukázaly jako vhodně nakombinované. Autorka práce díky vzájemné interakci
účastníků skupinových rozhovorů mohla popsat několik různých pohledů na téma
vnímání handicapovaných sportovců. Jednotlivci tak debatovali nad tím, jak chápou
mediální sdělení a jak ho interpretují. To se v některých skupinách postupně vyvíjelo
a rozdělení do focus groups se ukázalo jako důležité kvůli kooperaci nebo naopak
názorové neshodě jednotlivých členů v dané skupině. Při dalších výzkumech by autorka
disertační práce navrhovala ještě jednu focus group, kde by mohli být dva zástupci
z každé skupiny (rodinní příslušníci, diváci sportu handicapovaných, diváci nesledující
sport handicapovaných, handicapovaní a vrcholoví sportovci). Diváci, kteří nesledují
sport handicapovaných měli nedostatek informací například u klasifikací a všeobecně
byla jejich znalost sportovců s postižením minimální, proto by bylo zajímavé sledovat
jejich interakci s vrcholovými sportovci nebo s nesportujícími handicapovanými.
Výsledky disertační práce mohou být také přínosné pro mediální odborníky, kteří vytváří
obsah zpravodajských a publicistických pořadů o handicapovaných. Další výzkum by se
mohl zaměřit na složky ve vysílání, které dělají ze sportu handicapovaných pouze součást
„návratu do života“, nebo motivační či terapeutický prvek.
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Summary
The dissertation focused on the research of the audience and the perception of athletes
with a disability, mainly Paralympians, in the Czech Television (Česká televize), which
regularly broadcasts a program about disabled athletes called Paralympic Magazine. The
topic also appears in other news programs (ČT24 and ČT sport). The research aimed at
showing the media image perception of the disabled sports by the television viewers. The
theoretical level emphasised mainly the audience and athletes with a disability.
The dissertation posed the following research questions: How do television viewers
perceive athletes with a disability? Does the audience admire or regret them? What do
viewers say about the presentation of disabled sports? Can we identify any differences
between the presentation of athletes with and without a disability? Are life stories of
athletes with a disability important in the reports? Does the Paralympic sport make sense?
The focus group interviews were set to get an answer to the questions above. The audience
(50 television viewers) was divided into five groups of ten. The first group consisted of
people without a disability who had been watching the Paralympic Magazine and had no
disabled person in their family. The second group was composed of people without
a disability who did not watch the Paralympic Magazine and did not have a family
member with a disability. In the third group, there were family members of disabled
athletes who have been watching the Paralympic Magazine. The next group were people
with disabilities who were not professional sportspeople. In the last group, there were ten
Paralympic athletes with disabilities. Interviews with twenty respondents were used
as a complementary method (individual interviews took place before the focus groups).
The advantage of individual interviews was the intimacy in which these debates arose,
as well as the depth of information that was obtained. The so-called "one-on-one"
interview showed the direction in which the topic of perception of Paralympic athletes
could lead the audience. During the in-depth, semi-structured interviews, the greatest
openness was reflected in the topic of emotions that are aroused in the audience by
disabled athletes. The participants in the group interviews also spoke of pity, but to
a lesser extent.
Does the audience admire the athletes or do they pity them? The question of the emotions
of television viewers was one of the main research questions of this dissertation.
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And it was in the emotions experienced after watching several reports that the biggest
differences were between the individual groups. The strongest emotions were aroused by
the contributions of spectators who do not watch the sport of the disabled. However, these
emotions were assumed in this group because its participants do not meet the disabled as
often. This reaction was surprising in the group of family members who have a disabled
person in their area and are in daily contact with him, because even in this group there
was regret (for example, when looking at children with prostheses).
Another research question, dealing with a topic of otherness was: What do viewers say
about the presentation of Paralympic sport? It was also reflected in the evaluation of the
visual aspect of sports for the disabled. Characteristics such as sportsmanship and the
severity of the handicap were discussed by the audience in group interviews.
Other research question asked: Are there any differences between the presentation
of disabled and non-disabled athletes? To compare the report on Paralympic sport and
the sport of the handicapped the news program Branky, body, vteřiny on the ČT1 program
and on the ČT24 news channel was chosen. This report featured the World Swimming
Championships which were broadcast from Mexico, where the Czech representative
Arnošt Petráček won gold. Many people talked about the fact that it was a championship
title, and according to them, the reportage should have been much higher than
in the penultimate place of Branky, body, vteřiny, where the editor placed it. Respondents
to the group interviews also pointed to the absence of regular information about
Paralympian sport in the main sports news program.
For today's journalism, the typical treatment of events is in the form of a narrative.
As already mentioned, the situation does not differ even in the sport of the disabled.
So, one of the research questions was: Are the life stories of handicapped athletes
important in the reports? Opinions differed on their publication in sports news or in the
Paralympic magazine, but curiosity and the need to hear what injury the athlete had
encountered prevailed. The handicapped themselves and the top athletes with disabilities
talked about inspiration. The life stories of well-known athletes can inspire other disabled
people, not only in sports, but also to re-engage in the daily life of the majority society.
How do spectators perceive athletes with disabilities? And does sport for the disabled
make sense? These were the final two research questions examined in this dissertation,

117

which have not yet been answered. The research has shown that television viewers see
the sport of the disabled as a therapeutic element rather than as a top sport. They perceive
it primarily as a motivation for other disabled people and state that life does not end after
an accident and that you can actively live, for example, in a wheelchair or with some other
type of impediment.
Of all the paralympic sports, para ice-hockey was the only sport which, according to the
audience (in all group interviews), comes closest to being considered a full-fledged sport,
as opposed to being considered a therapeutic element. In fact, viewers demanded even
more broadcasts from the sport. Para hockey has the same rules as classic ice hockey,
with the exception of playing time, equipment and some penalties in the game, which is
why it is understandable for spectators. The fact that para hockey, as the only Paralympic
sport, has long been presented as a top sport and has very similar broadcasting attributes
as the sport of the disabled, may also contribute to this.
The results of the dissertation can also be beneficial for media professionals who create
the content of news and journalistic programs about the disabled. Further research could
focus on broadcast components that make the sport of the disabled only part of the "return
to life" or motivational or therapeutic element and further work with them.
For further research, the author of the dissertation would propose another focus group,
where there could be two representatives from each group (family members, spectators
of sports for the disabled, spectators not watching the sports of the disabled, handicapped
and top athletes). Spectators who do not watch the sport of the disabled had a lack of
information on classifications, for example, and in general their knowledge of athletes
with disabilities was minimal, so it would be interesting to watch their interaction with
top athletes or non-athletes with disabilities.
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