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Anotace
Bakalářská práce je zaměřena na sportovní žurnalistiku a genderové stereotypy ve
sportu, kdy je tato oblast mediálního průmyslu prostřednictvím kvantitativní analýzy
posuzována z pohledu cílové skupiny, kterou tvoří čtenáři, posluchači a diváci se zájmem o
sport. Tato práce se snaží vysvětlit velké rozdíly v zastoupení mužů a žen ve sportovních
redakcích pomocí teoretického vhledu a praktického výzkumu. Současně se zaměřuje na
pohled publika na tuto problematiku za účelem ověřit, zda názor těch, kterým jsou zprávy
ze světa sportu určeny, může v nízkém počtu sportovních novinářek hrát roli.
Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se
zabývá předmětem sportovní žurnalistiky a jeho významem v sociokulturním kontextu,
dále se zaměřuje na pojmy související s tématem práce a v neposlední řadě se pokouší
popsat z pohledu sportovních novinářek, jak genderové stereotypy ovlivňují prostředí, ve
kterém pracují. Praktická část práce se prostřednictvím dotazníkového šetření zaměřuje na
názor publika na téma stereotypů ve sportu a jeho zacházení se sportovními příspěvky a
jejich autory.

Annotation
The bachelor's thesis is focused on sports journalism and gender stereotypes in
sports, whilst this area of the media industry is through a quantitative analysis viewed from
the perspective of the target group such as readers, listeners and viewers who are interested
in sports. This work tries to explain the large disparity between the representation of men
and women in sports newsrooms with the help of both theoretical insight and practical
research. At the same time, it is focused on the media audience's view of this issue, in order
to verify whether the opinion of those for whom news from the world of sports are
intended may also play a role in the low number of women sports journalists.
The bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical
part deals with the subject of sports journalism and its importance in the socio-cultural
context, it also focuses on concepts related to the goal of the thesis and from the
perspective of women sports journalists tries to describe how gender stereotypes affect the
environment in which they work. The practical part of the thesis examines the opinion of
the media audience on the topic of stereotypes in sport through a questionnaire survey.
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Úvod
Na své cestě od prvních článků do školních novin, přes vysokoškolské
studium až po práci na plný úvazek ve florbalovém svazu jsem potkávala řadu lidí
zapálených do sportu. Mnoho z nich už se věnovalo kariéře sportovních novinářů,
nebo k ní alespoň směřovalo. Zastoupení žen a dívek se měnilo, vždy byly
v menšině, ale po nástupu do zaměstnání, kde jsem pracovala se sportovními
novináři, se tento nepoměr v mých očích ještě více obnažil.
Nerozuměla jsem, proč by se někdo vzdal příležitosti živit se něčím, o co
má velký zájem a co ho baví, zkušenosti na střádané za roky ve sportu mi však
časem nabídly odpověď.
„Ty jsi vysoká, měla bys hrát basketbal,“ prohlašovaly kamarádky mé
babičky. „Ženský florbal, to je samá lesba,“ slýchala jsem často z úst přátel,
novinářů i samotných florbalistů. „Sportem k trvalé invaliditě,“ posmívala se mi
rodina, když jsem si přetrhla vazy v koleni. „Pan náměstek celou dobu koukal na
tvůj ofenzivní výstřih,“ upozornil mě kolega po tiskové konferenci před důležitou
akcí. „S tou čepicí dozadu a košilí vypadáš jako ultimátní lesba,“ prohlásil asistent
národního týmu. To jsou střípky stereotypů, se kterými jsem se za své působení ve
sportu a ve sportovní organizaci setkala. Jako jedna z mála žen v zaměstnanecké
struktuře jsem byla poměrně snadným terčem a umím si představit, že ne každému
se to chce na denní bázi poslouchat.
Problematiku genderových stereotypů a rolí vystihuje ve své přednášce
Feminismus je pro každého Chimamanda Ngozi Adichie: „Problém genderu
spočívá v tom, že nepřijímá, jací jsme, ale předepisuje nám, jací bychom být měli.
Představte si, o kolik bychom byli spokojenější, svobodnější nebo věrnější
vlastnímu já, kdyby nás netížilo břímě genderových očekávání“ (2014, s. 41).
Proto jsem se rozhodla na téma malého počtu žen novinářek zaměřit,
jelikož věřím, že kdyby byl poměr vyrovnanější, situace by se změnila – prostředí
by se kultivovalo a zmizel by efekt exotičnosti.
V bakalářské práci se tedy věnuji postoji mediálního publika k přítomnosti
a podobě genderových stereotypů ve sportu: jsou genderové stereotypy ve sportu
9

stále aktuální? A mají vliv na to, jak hodnotíme sportovní žurnalistiku a její
autory? Souvisí genderová stereotypizace ve sportovním prostředí s tím, že se mu
věnuje jen hrstka žen ve srovnání s muži?
Na názor mediálního publika jsem se zaměřila proto, že jsem se z jeho
strany dosud osobně nesetkala s názorem, že bych o něčem neměla psát, jelikož
tomu jako žena nemůžu rozumět. Při diskuzi s lidmi z mediálního prostředí, či
dokonce z rodiny, mám ale často pocit, že toto je přesně jejich náhled. Cílem tedy
bylo ověřit názor silného činitele ve vztahu k vlivu na podobu mediální scény –
zájmu čtenářů, posluchačů a diváků.
Pokud

v práci

hovořím

o

čtenářích,

posluchačích,

divácích

či

respondentech, používám převážně generické maskulinum, které v kontextu práce
může působit jako kontraproduktivní upevňování genderových stereotypů. Jedná
se však o prostředek k zestručnění, aby dlouhý výčet nezastínil podstatu sdělení.
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1

Teoretická část – vymezení pojmů
Tato práce se bude ve své výzkumné části věnovat chování mediálního

publika při zacházení s výstupy sportovní žurnalistiky a jeho subjektivnímu
náhledu na sport v kontextu kvalit, které očekává od novinářů a novinářek tohoto
odvětví. Z tohoto důvodu je třeba nejprve jednotlivé pojmy zkoumané v této práci
teoreticky popsat a dále je vysvětlit v kontextu této práce.

1.1

Sportovní žurnalistika – charakteristika, předmět, prostředí
Vymezení pojmu sportovní žurnalistika je pro tuto práci důležité. Autoři a

autorky sportovního obsahu médií jsou pohledem mediálního publika zkoumáni
ve výzkumné části této práce, která se věnuje potenciálním příčinám nízkého
počtu sportovních novinářek v českých sportovních redakcích.
Sportovní žurnalistika je z logiky označení žurnalistickým oborem, který
se sportu věnuje. Jelínková (2006, s. 32) popisuje sportovní žurnalistiku jako
odvětví, jež podává ucelené informace formou zpravodajských a publicistických
materiálů o sportovcích a sportovkyních, trenérech a trenérkách, týmech či dalších
důležitých osobnostech sportovní scény. Za hlavní náplň považuje komentáře,
výsledky a rozhovory. Nad rámec tohoto popisu lze doplnit další důležité žánry
sportovní žurnalistiky, kterými jsou reportáže, analýzy či dokumentární tvorba.
Další kapitoly teoretické části této práce se pokusí popsat, proč je sport
tolik důležitou oblastí lidského života, že si zaslouží vlastní rubriky v médiích,
jaký má vztah s ostatními oblastmi veřejného života, jimž se média věnují, a jaká
specifika provází práci autorů a autorek sportovního obsahu v médiích.
1.1.1

Kulturní fenomén sport

Sport je pružným a všestranným společenským tématem. Sportování,
pokud je provozováno správně a ve zdravém prostředí, může mít na jedince
vysoce příznivé účinky jak po fyzické, tak i psychické stránce. Především v
posledních letech, kdy výrazně roste podíl sedavých zaměstnání, nabývají
dobrovolné pohybové aktivity na významu v kontextu zdraví společnosti (Sekot,
2006, s. 91).
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O všestrannosti sportu pak hovoří i to, že je možné se mu věnovat nejen
aktivně vlastní sportovní činností, ale i pasivně při sledování aktivity jiných.
Jedinec ho může ale také odsunout na okraj svých zájmů, s ohledem na význam
sportu v sociokulturním kontextu se však kontaktu s touto oblastí každodenního
života nelze zcela vyvarovat. O významu sportu pro společnost říká Sekot
(tamtéž, s. 8) následující: „Sport není pouze aktivní pohybová a herní aktivita, ale
i sociální fenomén, jehož význam daleko překračuje dosažené výsledky či statistiky
vzájemných utkání. Sport je provázán s daným sociálním a kulturním kontextem,
odráží a svébytně vyjadřuje a vysvětluje tento kontext a přispívá k pochopení
našich vazeb se světem okolních hodnot.“
V celospolečenském kontextu je důležitá role sportu, kterou sehrává při
konfliktech na úrovni mezinárodní politiky. Sekot (tamtéž) vnímá, že sport i jako
sociálně kulturní fenomén moderní doby nese původní olympijské ideály, které
tak do společnosti navrací. V souladu s těmito ideály, které by měl sport dodnes
reprezentovat, je podle něho prostředkem, jenž v případě napjatých mezinárodních
vztahů či sporů vytváří bezpečné prostředí, které podněcuje naopak k usmíření,
porozumění a poskytuje prostor pro spolupráci nejen při řešení konfliktu. Je však
na místě doplnit, že z historie jsou známy i případy, kdy byl právě největší
sportovní svátek současnosti – moderní olympijské hry – v rozporu s olympijskou
myšlenkou zneužit například pro potřeby propagandy.1
1.1.2

Sportovní žurnalistika jako toy department

Z pohledu sociologie může tedy sport mít pro společnost velký přínos.
Tento význam se však dovnitř mediální scény z hlediska prestiže oboru promítá
pozvolna. Sportovní žurnalistika má v kontextu ostatních novinářských oblastí
zájmu, kterými jsou například politika či ekonomie, specifické postavení.
V mediálním diskurzu se pro toto postavení používá pojem „toy department“, tedy
„oddělení hraček“. Tento stav popsal Boyle (2006, s. 1): „Sportovní žurnalistika
zůstává v mnoha ohledech paradoxem. V hierarchii profesionální žurnalistiky je
na ni tradičně nahlíženo pohrdavě jako na „oddělení hraček“, baštu snadného
1

Negativní dopad politických témat poznamenal například OH 1936 v nacistickém Německu –
propaganda režimu Adolfa Hitlera – dále OH v roce 1972 opět v Německu (v Mnichově), jimiž
otřásl atentát na izraelské sportovce a také vzájemný bojkot účasti na OH v době studené války
mezi USA a SSSR – v roce 1980 v Moskvě a jako odveta 1984 Los Angeles. (Sekot, 2006, s. 304)
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výdělku, nedbalé žurnalistiky a „měkkých“ zpráv. […] Nicméně komerčně je
sportovní žurnalistika důležitou oblastí pro noviny, konkrétně populární tisk.“2
Boyle považoval popisování tohoto trendu v roce 2006 tento stav jako
víceméně přetrvávající, byť se nacházel pod tlakem ekonomického přínosu
sportovního obsahu pro vydavatele médií. To je částečně v rozporu s pozorováním
Creedon (1994, s. 169), která už o dekádu dříve spatřovala při nahlížení na
soudobou situaci v otázce postavení sportovní žurnalistiky známky probíhající
změny: „Přístup vůči sportovním redakcím se mění, ovšem pomalu. […] Stále
více lidí tráví stále více volného času provozováním nebo sledováním sportovních
aktivit. Podle mnoha dotazovaných sportovních novinářek, které jsou v novinách
zaměstnány, se v průběhu jejich kariéry postavení sportovní redakce zlepšilo.“3
Podle Boyla (2006, s. 25) se stereotypizace sportovní žurnalistiky jako
„oddělení hraček“ liší v jednotlivých zemích vlivem sociokulturního kontextu.
Takové rozdíly v přístupu ke sportovnímu zpravodajství a publicistice
v jednotlivých zemích mají určitou vypovídající hodnotu o tom, jakému postavení
se v dané zemi či národu těší samotný sport: „Schopnost zemí jako je Španělsko,
Itálie nebo Francie podporovat dlouhodobé sportovní publikace a daný status,
kterému se těší američtí sportovní žurnalisté, naznačují, že sport je kulturní forma,
která pomáhá utvářet a odrážet rozšířené národní mýty.“ 4
Moderní sportovní žurnalistika se v současnosti při zachování pracovní
náplně, kterou jí přisuzuje definice zmíněná v úvodu kapitoly, musí stejně jako
řada dalších – nejen mediálních – odvětví přizpůsobit vývoji na poli technologií i
společensko-kulturního kontextu. Boyle (tamtéž, s. 3-5) pojmenoval tři síly, které
2

„Sports journalism in many ways remains a paradox. In the hierarchy of professional journalism
it has been traditionally viewed disparagingly as the „toy department“, a bastion of easy living,
sloppy journalism and „soft“ news. […] However, commercially, sports journalism has always
mattered to newspapers and the popular press specifically.“ (Boyle, 2006, s. 1)
3

„The sports department of a broadcast station or newspaper until fairly recently was often
jokingly called the Toy Department by those working in other editorial departments (Fensch
1988). Attitudes toward the sports department are changing, albeit slowly. […] More and more
people are spending increasing leisure time engaged in or watching sporting activity. For many of
the women sport journalists interviewed who are employed by newspapers, the sports department
has risen in stature since they started their careers.“ (Creedon, 1994, s. 169)
4

„The ability of countries such as Spain, Italy and France to support long-term sports journalism
publications and the particular status given to the sportswriter within US journalism all indicate the
centrality of sports as a cultural form in helping to both shape and reflect wider national myths.“
(Boyle, 2006, s. 25)
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proměňují sport a s ním i mediální odvětví, které se mu věnuje: globalizace,
digitalizace a marketizace, jsou podle něho oblasti, které proměňují sportovní
žurnalistiku v tom, čemu se věnuje, jak se tomu věnuje a kdo se tomu věnuje.
Právě tyto nové podmínky podle Boyla kladou na sportovní žurnalistiku takové
nároky, že označení „toy department“ již ztrácí svůj původní význam. V dnešní
době už se nejedná o oblast, které by se věnovali nadšenci z řad běžných
redaktorů, jak tomu bylo v počátcích sportovní žurnalistiky na konci 19. století a
jak to ve své práci popsal Lukšů (2011, s. 23).
Boyle (2006) se při popisování kontextu a problematiky současné
sportovní žurnalistiky zabýval tlakem, který na toto žurnalistické odvětví vytváří
především sám předmět jeho zájmu, tedy sport. Jeho východiska se tak dají využít
pro pochopení souvislostí sportovní žurnalistiky s jejím zaměřením – sportem. To
práci sportovních novinářů a novinářek může ovlivňovat v oblasti získávání
informací a jejich interpretaci.
Ve výzkumné části této práce je však zkoumána také další hybná síla
médií – její adresáti. Právě proto je třeba věnovat pozornost také charakteristice
těch, pro něž se mediální výstupy včetně těch sportovních vytváří.
1.1.3

Mediální publikum: příjemci nebo uživatelé

V úvodu práce i na startu vymezování pojmů byla jako cílová skupina
výzkumné části této práce stanovena mediální publikum.
Poznání a studium chování publika je pro mediální instituce důležité,
protože jednak poskytuje zpětnou vazbu jeho činnosti, zároveň je ale mediální
publikum obchodovatelným artiklem, který média nabízí svým inzerentům (Jirák,
Köpplová, 2003, s. 85).
Jirák a Köpplová (tamtéž, s. 86) dále vysvětlují, co tedy pojem publikum,
respektive mediální publikum označuje. „Slovo ‚publikum‘[…] zpravidla slouží
pro kolektivní označení uživatelů nějakého média či v širším smyslu příjemců
nějakého obecně (veřejně) dostupného sdělení – ať je to divadelní představení,
filmová projekce, fotbalový zápas, číslo časopisu, nebo rozhlasová stanice.“
Mediální publikum je dále zpřesněním této definice na oblast sdělení, jež jsou
produkována médii (tamtéž, s. 87).
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Z komunikačního hlediska se u publika rozlišuje perspektiva přenosového
a kulturálního modelu, kdy přenosový model nahlíží na publikum jako na
„příjemce“ – tedy konečný článek procesu, kulturální model považuje publikum
za „uživatele“ – počítá s aktivním přístupem, který mimo jiné svým očekáváním
dokonce ovlivňuje podobu sdělení, čímž pomáhá formovat kulturní prostředí dané
společnosti (tamtéž, s. 87).
Toto dvojí uvažování o publiku dále generuje dva úhly pohledu na dopady
médií a jejich produkce. Zde mediální teorie rozlišuje jednak kultivační přístup
k vlivu médií, který vychází z přenosového modelu komunikace, a etnografickou
polohu úvah o účinku médií, která navazuje na kulturální model přenosu
informací. První přístup vnímá potenciálně silný dopad médií, který se děje
z jejich iniciativy, nemusí tomu tak ale být záměrně. Na začátku stojí média, jež
produkují mediální obsah, který na konci vyvolá u mediálního publika účinky, a
tím ho kultivují. Etnografické pojetí naproti tomu pracuje s představou, že
publikum je v komunikačním procesu aktivním činitelem a že si jednotliví
členové vybírají, jaký obsah budou konzumovat, přičemž oba činitelé spolu
přitom sdílí stejný sociokulturní kontext. Tomuto kontextu i chování publika se
pak musí média podle etnografického přístupu přizpůsobit, tím pádem zde
neprobíhá pouze působení médií na publikum, ale i působení publika na média
(tamtéž, s. 171).
Obě tyto oblasti – jak chápání mediálního publika, tak i vlivu médií – je
třeba zahrnout jako faktory, který mohou ovlivňovat práci mediálních institucí i
autorů a autorek mediálních obsahů. Mohou mít totiž dopad například na finální
podobu výstupů či práci redakce.
Tato práce ve své výzkumné části oslovuje vzorek z části mediálního
publika se vztahem ke sportu a sportovnímu zpravodajství, zabývá se jeho názory
na sportovní scénu a její autory a autorky. Toto jeho mínění a tendence, které
mediální publikum formuje svým chováním vůči sportovním obsahům médií,
může být na základě teorie rozebrané v této kapitole důležitým faktorem
v rozhodovacím procesu nejen osob zodpovědných za chod mediálních institucí a
jejich jednotlivých oddělení, ale i při práci jednotlivých novinářů a novinářek.
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1.1.4

Současná scéna sportovní žurnalistiky v České republice

Vzhledem k tomu, že výzkumná část této práce pracuje primárně
s mediální scénou na území České republiky, předmětem této kapitoly bude právě
české mediální prostředí, v němž sportovní novináři a novinářky pracují. Stav
tuzemské sportovní žurnalistiky se snaží mapovat a odrážet databáze redakcí a
členů Klubu sportovních novinářů (KSN), která sdružuje profese působící v tomto
odvětví, a to na základě dobrovolného členství.5
Databáze redakcí KSN6 v současné době eviduje 101 položek, 97 z toho
jsou redakce a 4 jsou kategorie novinářů a novinářek, kteří nenáleží k žádné
redakci (volní novináři, volné novinářky, volní fotografové a senioři).
Po analýze složení databáze redakcí KSN lze tyto instituce rozdělit do
několika kategorií, což zpřesní snahu o zachycení stavu české sportovní
žurnalistiky.
-

Ve 2 případech se jedná se o sportovní svaz či sportovní událost

-

Ve 2 případech jde o agenturu (ČTK, ČTSA)

-

Ve 12 případech se jedná se o již nevycházející periodika či nefunkční
webové stránky bez alternativní webové adresy

-

V 7 případech jde fotografy a prezentaci jejich práce

-

Ve 12 případech jde o média, která nejsou na sport primárně zaměřená, či
se mu věnují okrajově, případně zapadá-li téma do jejich agendy

-

Ve 21 případech jde o regionální redakce či mutace celostátních médií
(Deník, Česká televize, Český rozhlas, …)

-

Ve 24 případech jde o periodika a online média zaměřená na konkrétní
sporty (fotbal, cyklistika, hokej, jezdectví, motorsport, …)

-

V 17 případech jde o sportovní média a redakce s celostátní působností, ve
2 případech pak média registrovala do databáze jak název tištěného
periodika, tak webovou adresu (MF Dnes/iDnes, Deník Sport/iSport.cz)
Pro potřeby této práce a popis situace na trhu české sportovní žurnalistiky

5

Jelikož žurnalistika ze sociologického hlediska nenaplňuje parametry profese, mezi něž mimo
jiné patří i nezbytné členství v profesní organizaci (Petrusek, Maříková, Vodáková, 1996, s. 852),
je členství jak v organizací zastřešující všechny české novináře a novinářky – Syndikátu novinářů
ČR – tak i v Klubu sportovních novinářů dobrovolné.
6

Databáze redakcí. KSN - Klub sportovních novinářů [online]. Praha: Klub sportovních novinářů
České republiky, 2013 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://ksn.cz/clenove/databaze-redakci
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jsou nejvíce relevantní poslední dvě zmíněné kategorie. Jejich potenciál a dopad
na mediální publikum ilustrují níže uvedené tabulky (Tabulka 1 a Tabulka 2),
které vychází z veřejně dostupných dat Unie vydavatelů ČR (ověřování nákladů) a
online dat (OLA) společnosti NetMonitor, jež se věnuje sledování návštěvnosti
mimo jiné i českých zpravodajských domén. Na základě těchto dat bude dále
možné sledovat trend a potenciál v produkci tištěných i online dostupných
výstupů sportovních redakcí. Toto pozorování poslouží

především při

vyhodnocování dat z výzkumné části, jelikož umožní rozlišovat jednotlivé
sportovní redakce na základě jejich významu pro mediální publikum a porovnat
odpovědi výzkumného vzorku s veřejně dostupnými statistickými údaji.
První tabulka se na základě dat získaných od Unie vydavatelů7 věnuje
nákladům tištěných periodik, která se zcela, nebo alespoň částečně podle databáze
KSN věnují sportovní tématice.
Tabulka 1: Průměrné náklady tištěných periodiky v období února 2020.

Zdroj: Tabulku podle dat Unie vydavatelů sestavila autorka.
Z těchto údajů vyplývá, že z tištěných periodik, která se věnují sportovní
tematice, měla v únoru 20208 největší náklad MF Dnes, následována dalšími
celostátními deníky. Právě denní tisk tak má z tištěných médií, která obsahují
sportovní obsahy, největší potenciál oslovit co nejširší mediální publikum.

7

Březen 2020 - periodický tisk. In: Unie vydavatelů: Ověřování nákladu tisku [online]. Unie
vydavatelů
ČR,
2020
[cit.
2020-07-14].
Dostupné
z:
http://www.unievydavatelu.cz/cs/unie_vydavatelu/medialni_data/overovani_nakladu_tisku
8

Data v tabulce jsou záměrně vybrána za měsíc únor. Jedná se o poslední měsíc, který nebyl
výrazně zasažen opatřeními spojenými s pandemií COVID-19, která výrazně zasáhla sportovní
odvětví (řada jednorázových i dlouhodobých akcí byla zrušena v průběhu března) a tedy i
periodika, která se sportu věnují.
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Pro ilustraci preferencí určitých médií jako zdrojů informací o sportu jsou
více než tištěná periodika přesnější statistiky internetového prostředí. Na základě
pozorování návštěvy konkrétních domén je snazší určit priority a cíle mediálního
publika. To je v případě téměř anonymního principu konzumace tištěných
periodik polytematického zaměření (deníky) prakticky nemožné bez toho, aby
bylo toto publikum podrobeno dotazování v rámci šetření. Bez něj nelze určit, zda
předplatitel odebírá periodikum například především pro jeho zahraniční,
sportovní či úplně jinou rubriku. Druhá tabulka se tedy věnuje datům z online
prostředí české sportovní žurnalistiky.9
Tabulka 2: Počet unikátních uživatelů sportovních zpravodajských webů v období února 2020

Zdroj: Tabulku podle dat NetMonitoru sestavila autorka
Jak ukazuje Tabulka 2, v měsíci únoru10 v online prostředí zaznamenal
výrazně největší návštěvu portál sport.cz. Následuje ho sportovní sekce webu
aktuálně.cz a iSport.cz. Důležitým zdrojem sportovních informací je s více než
milionem uživatelů za měsíc únor také iDnes.cz. Mezi důležité internetové zdroje
9

NetMonitor - SPIR - Gemius, 2020-03-01 - 2020-03-31 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z:
https://www.netmonitor.cz/online-data-ola
10

Data v tabulce jsou záměrně vybrána za měsíc únor. Jedná se o poslední měsíc, který nebyl
výrazně zasažen opatřeními spojenými s pandemií COVID-19, která výrazně zasáhla sportovní
odvětví (řada jednorázových i dlouhodobých akcí byla zrušena v průběhu března) a tedy i webové
stránky, která se sportu věnují.
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sportovního zpravodajství lze zařadit i iRozhlas.cz11, jeho sportovní podstránku
ovšem NetMonitor neměří samostatně, z toho důvodu není zařazena do tabulky.
Sportovnímu zpravodajství se dále věnuje vysílání rozhlasové i televizní.
Klub sportovních novinářů eviduje ve své databázi redakce Českého rozhlasu a
rádia Impuls, sportovní sekci ale drží jen veřejnoprávní Český rozhlas, který
disponuje sportovní redakcí. V roce 2020 plánoval Český rozhlas spuštění
samostatné sportovní stanice Radiožurnál sport, jejíž provoz měl být spuštěn
v rámci olympijských her v Tokiu.12 Tyto letní olympijské hry byly však kvůli
pandemii onemocnění COVID-19 přesunuty na rok 2021, Český rozhlas
informaci o spuštění stanice či odložení tohoto záměru neaktualizoval.
V rámci televizního vysílání se sportu věnuje jednak speciální sekce
zpravodajství, KSN eviduje redakci České televize, TV Nova a TV Prima. Vedle
toho eviduje databáze KSN redakci Eurosportu, ČT Sport a O2 sport – v případě
těchto mediálních institucí se jedná o samostatné sportovní kanály. Data o vysílání
dostupná na webu České televize13 prozrazují pouze to, že ČT sportu z hlediska
sledovanosti patří průměrně 3,5 % denního podílu televizního publika staršího 15
let. Další sportovní kanály byly zahrnuty do společné kategorie „ostatní“, nejsou
tedy dostupná data pro jednotlivé kanály konkurující ČT sport, které jsou mimo
jiné zpoplatněny. Kategorii ostatní patří průměrně 7,7 % podílu publika.
Na základě veřejně dostupných dat poskytuje tato kapitola alespoň
částečný vhled do situace české sportovní žurnalistiky z pohledu redakcí a
mediálních institucí, které se sportu věnují. Poskytuje tedy kontext k prostředí,
v němž pracují sportovní novináři a novinářky a pro tuto bakalářskou práci také
důležitý podklad pro pochopení souvislostí a trendů, které se nejen v tuzemské
sportovní žurnalistice objevují.
11

Sport. In: IROZHLAS.cz [online]. Český rozhlas, 2020 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z:
https://www.irozhlas.cz/sport
12

POLÁK, Lukáš. Český rozhlas spustí novou stanici Radiožurnál Sport, ročně vyjde na 13
milionů. Digitální rádio [online]. Praha: Český rozhlas, c1997-2020 [cit. 2020-05-19]. Dostupné z:
https://digital.rozhlas.cz/cesky-rozhlas-spusti-novou-stanici-radiozurnal-sport-rocne-vyjde-na-13milionu-8147511
13

Rok 2020 - po měsících - celodenní podíl na publiku 15+ (%). In: Grafy: Sledovanost a data o
vysílání
[online].
Česká
televize,
2020
[cit.
2020-07-14].
Dostupné
z:
https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/sledovanost-a-data-o-vysilani/grafy-divackeho-ohlasukolace/
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Tato práce se bude věnovat také samotným autorům a autorkám
mediálních obsahů ze sportovního prostředí. Než ale bude možné přejít
k propojování jednotlivých pojmů, které dohromady tvoří obraz situace
sportovních novinářů a novinářek v ČR a tedy i osu výzkumné části, je třeba pro
dostatečný kontext definovat také ostatní parametry, kterými jsou stereotypy a
s nimi související procesy. Stejně tak je třeba vysvětlit pojem gender. Oběma
pojmům se bude nejprve v obecné rovině a poté také na pozadí sportovní
žurnalistiky věnovat následující pasáž teoretické části.

1.2 Stereotyp a gender jako hybatelé mediální scénou
1.2.1

Stereotypy a stereotypizace ve sportu

Pro správné pochopení problematiky stereotypů z oblasti sportu, které jsou
předmětem zkoumání této bakalářské práce, je třeba pojem stereotyp definovat.
To umožní použít ho v kontextu médií, sportu i genderu a na základě výstupů
výzkumné části ho ukotvit v procesu vstřebávání mediálních výstupů publikem.
Podle Hartlové a Hartla znamená sociální stereotyp „souhrn úsudků o
osobnostních rysech nebo tělesných charakteristikách celé skupiny lidí např.
stereotyp typického Švéda či Angličana; používání stereotypů umožňuje rychlé
zpracování a uložení informací, i když za cenu jejich zkreslení,“ (Hartl a Hartlová,
2009, s. 564). Stereotyp je tedy na základě této definice možné chápat jako
sociálně podmíněný soud o určité části společnosti, který je ostatními přijímán,
chápán a dále sdílen s tím, že se vztahuje na celou danou společnost. Nekritické
přejímání těchto soudů vede k upevňování jejich pozice ve společnosti, což
ztěžuje případné snahy o jejich prolomení.
Vedle stereotypu sociálního Hartl a Hartlová rozlišují stereotyp v obecném
významu, který definují jako opakující se naučený způsob jednání, a stereotyp
dynamický, který charakterizují jako soustavu reflexů, či daného sledu reakcí po
opakování podnětu (tamtéž). Náhledy na pojem stereotyp jsou důležité pro
výzkumnou část, která se zajímá o sportovní stereotypy a jejich chápání
mediálním publikem.
Sportovní žurnalistika se setkává se stereotypy ve svých specifických
prostředcích vyjadřování. Tuto formu popisuje v úvodu této práce zmíněná
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Jelínková, která při rozboru jazyka sportovní žurnalistiky říká, že „pro sportovní
žurnalistiku je typická automatizace, tzn. určitá stereotypnost ve výběru použití
těchto prostředků“ (2008, s. 14). Jelínková pod pojem automatizace zahrnuje
používání jazykových prostředků typických pro danou situaci.
Stereotypy jako takové ve sportovní žurnalistice lze najít nejen ve formě,
jakou jsou mediální výstupy psány, ale také v jejich obsahu. Jednotlivým
předmětům stereotypizace se v rámci mediální teorie věnuje řada výzkumů. Jak
ale popisuje Tejkalová (2012, s. 9), „[P]paradoxní na výzkumu zabývajícím se
fenoménem mediální stereotypizace je stereotypní výběr témat, na kterých se
pozoruje.“ Podle Tejkalové se totiž většina případů zabývá zkoumáním
mediálních stereotypů týkajících se rasy, genderu, sexuální orientace či nízkého
sociálního statusu (tamtéž). Sama se na základě tohoto pozorování věnuje
stereotypizaci handicapovaných sportovců, což je další z oblastí sportovní
žurnalistiky, kde je vedle témat zmíněných výše možné tento jev pozorovat. Právě
jednou z těchto variant výzkumů, kterým Tejkalová vyčítá stereotypní zaměření,
je také tato práce. Nahlíží na sportovní žurnalistiku z genderového hlediska, proto
je vedle pojmu stereotyp třeba ukotvit také pojem gender.
1.2.2

Gender ve sportovním prostředí

Gender a jeho určení v případě každého jedince je do značné míry
provázán rovněž s pojmem pohlaví, nejedná se ovšem o pojmy zaměnitelné.
Rozdíl mezi oběma pojmy vysvětluje Oakley (2000, s. 121) takto: „‚Pohlaví‘ je
biologický termín, ‚gender‘ je pojem psychologicko-kulturní.“ Dále ilustruje vztah
obou pojmů tak, že rozdíly mezi muži a ženami, či mezi chlapci a dívkami
z hlediska genderu určují genitálie stejně jako například oblékání, gestikulace či
povolání.
Fafejta (2004, s. 30) vysvětluje termín gender následovně: „termínem
gender označujeme kulturní a sociální stereotypy a očekávání, která se pojí k
jednotlivým pohlavím. Gender je sociální konstrukt a jako takový se mezi
společnostmi liší a lze ho sociálně měnit.“ Z Fafejtových slov vyplývá, že gender
(překládán do češtiny jako „rod“) mimo jiné určuje, jaké chování od jednotlivce
okolní společnost očekává primárně na základě jeho pohlaví. V prvních obdobích
života gender a s ním spojené genderové role za jedince určí jeho okolí v souladu
21

s biologickým pohlavím. Tento proces začíná hned po porodu, kromě volby slov
pro popsání vzhledu miminka na základě jeho pohlaví jde například o barevné
rozlišení dětské výbavy, například deky (Oakley, 2000, s. 131).
Ve zjednodušeném náhledu lze gender základně dělit na maskulinitu a
feminitu, což je paralela k dělení pohlaví na muže a ženy. Jak ale Fafejta
upozorňuje: „Vzhledem k tomu, že gender je sociální konstrukt a počet genderů je
dán sociálně, teoreticky jich může být nekonečně mnoho“ (tamtéž).
Podle Fafejty člověk v naší společnosti v každodenních sociálních
záležitostech nerozlišuje gender od pohlaví a existenci genderu si neuvědomuje.
Na základě pohlaví se nevědomě ztotožňuje s rolemi, institucemi či identitami,
které jsou danému pohlaví přisuzovány. Proces normalizace, kdy například dítě
nekriticky přijímá od svého okolí společenskou normu, znemožňuje získat odstup
od jeho genderové role, protože taková je společenská norma (tamtéž, s. 31).
Oakley hovoří v podobném směru, soubor reakcí okolí v případě
novorozenců, které jsou podmíněné jeho biologickým pohlavím, označuje za
proces učení genderových rolí (Oakley, 2000, 131).
Praktickou ukázkou protichůdných nároků dnešní společnosti na femininní
genderovou roli je video „Be a Lady They Said“14, které vzniklo z materiálů
modelingového světa pro magazín Girls. Girls. Girls. Toto video poukazuje na ve
společnosti zakořeněné stereotypy týkající se ideálu ženské krásy, kterými jsou
nezbytné chirurgické zásahy do vizáže, zbavování se tělesného ochlupení,
zahalování a odhalování těla nebo tělesná váha. Dále upozorňuje na stereotypní
vnímání žen ze strany mužů, kteří od žen vyžadují, aby se usmívaly, byly
poslušné a nevyjadřovaly své názory. V neposlední řadě kritizuje vyžadování
společensky přijatelného chování žen, kterým má být cudnost ale ne zbytečná
ostražitost, dominance ale i nevinnost a poslušnost.

14

Buď dáma, říkali. [Be a Lady They Said] [video]. Režie Paul McLean. USA, 2020. Dostupné z:
https://vimeo.com/393253445
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Na konci února 2020 vzbudilo toto video zájem veřejnosti, vzbudilo
diskuzi a stalo se virálním, tedy na internetu hojně vyhledávaným, komentovaným
a sdíleným, když podle The Guardianu zaznamenalo v prvních šesti dnech 20
milionů zhlédnutí15.
1.2.3

Stereotypizace na základě genderu – od tělocviku k olympiádě

Příklad užití genderové stereotypizace ve společnosti byly představeny,
nyní bude tento proces aplikován na sportovní prostředí. Genderové stereotypy
zaměřené na oblast sportu jsou tematicky hodně rozkročené, a jak ukáží příklady
dále, dopouští se jich nejen média, ale i sportovní organizace a jejich činovníci a
dokonce i samotné sportovkyně.
Jak popisuje Sekot (2006, s. 317), gender a s ním spojené stereotypy
prostupují do sportu už při tělesné výchově v raných letech povinné školní
docházky, kdy jsou děti často rozděleny na dívky a chlapce a každá skupina se
věnuje jiným činnostem, které mají zohledňovat právě fyzické schopnosti daného
genderu.
Genderová stereotypizace se ale nevyhne ani profesionálnímu sportu, který
stojí na opačné straně škály zájmu o sport jako činnost a dalo by se očekávat, že
vzhledem k vysokým nárokům bude genderové hledisko v této oblasti již
překonáno. Příkladem opaku může být vyjádření v časopisu Reflex z dubna roku
2018, jehož autorem je Zdeněk Haník (2018), místopředseda pro olympismus a
vzdělávání Českého olympijského výboru. Ten ve svém textu popisuje údajnou
neschopnost žen věnovat se sportu s maximálním nutným nasazením, zároveň
však toto maximální nasazení, které rovněž dle jeho slov v případě žen vyžaduje
větší míru sebeobětování, než je tomu v případě mužů, považuje u žen za
nevhodné.
Svůj náhled na ženskou roli ve společnosti ilustruje takto: „Ženy jsou pro
mě hrdinky hlavně jako matky, které své děti vozí do školy, nespí, když jsou
nemocné, perou nám chlapům ponožky a žehlí košile, abychom udělali dojem, a
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FINNIGAN, Kate. 'I flip the male gaze on its head': the woman behind Cynthia Nixon's viral
video. In: The Guardian [online]. Guardian News & Media Limited, 27.2.2020 [cit. 2020-07-15].
Dostupné z: https://www.theguardian.com/fashion/2020/feb/28/i-flip-the-male-gaze-on-its-headthe-woman-behind-cynthia-nixons-viral-video
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umějí nás obejmout, když přijdou horší časy. Stojí tiše za námi, když řešíme u
pracovního stolu ty své „velké věci“, a jako vánek nás ovinou otázkou: „Uvařila
jsem čaj z čerstvých bylin, dáš si se mnou...?“ A zároveň nás umějí taky okřiknout,
když cítí, že přešlapujeme, třeba slovy „nemel hadry“, abychom si uvědomili, že v
lepším případě moc filozofujeme, v horším tlacháme nesmysly nebo děláme špatné
věci.“16 Tento náhled je o to pozoruhodnější, že vychází od vysoce postaveného
zástupce prestižní tuzemské sportovní instituce, ve čtenářích tak snadno může
vyvolat dojem, že pro dívky a ženy jsou sportovní ambice nevhodné a nemá
význam o ně ani usilovat. V tomto ohledu jsou slova pana místopředsedy
v rozporu s rolí sportu, jak byla popsána v úvodu teoretické části této práce.17
Společenská debata o sportu se dle zkušeností autorky často stočí k názoru,
že sport provozovaný ženami je oproti mužské variantě méněcenný. Sekot (2006,
s. 315) toto podkládá výraznou převahou tištěných i audiovizuálních materiálů,
jež se věnují muži provozovaným sportů a mužským sportovcům. Dále o tom
svědčí také šetření BBC (British Broadcasting Corporation) z roku 201718. BBC
v něm oslovila celkem 68 světových asociací a zajímala se o téměř dvě stovky
sportovních událostí, při nichž se ve více než sto dvaceti případech vyplácí
odměna vítězům („prize money“). Do šetření se zapojilo celkem 55 sportů,
z nichž 44 na svých vrcholných akcích vyplácí vítězi odměnu, u 35 z nich pak
částka pro muže odpovídá částce pro ženy. Perasso se pro BBC tomuto tématu
věnovala hlouběji v říjnu roku 2017, kdy statistiky použila k materiálu o
rozdílném finančním ohodnocení ženských a mužských sportovkyň19. Zde autorka
textu doplnila informaci, že stejné odměny pro vítěze se sportovci a sportovkyně
dočkali v roce 2017 v 83 % sportů, o tři roky dříve to bylo 70 %, v roce 1973
nebyly vypláceny stejné odměny ani v jednom sportu (tamtéž).
16
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Český olympijský výbor se od názorů Zdeňka Haníka distancoval a na tato prohlášení následně
zareagoval jednak interním šetřením, jednak řadou materiálů informačního i edukativního typu,
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Jak ukázala část o stereotypech, dle definice se má užívání stereotypů
dopouštět společenská většina na úkor společenské menšiny. Existují ale také
příklady stereotypizace, na níž se podílí sami příslušníci stereotypizované části
společnosti. Ilustrovat tento úkaz lze na příkladu Formule 1, která jako jedna
z mála sportovních disciplín nemá obdobu vyčleněnou pro ženy. Ty tak závodí
pohromadě s muži, závodnice se však směrem k této možnosti nestaví stejně. To
ukázala kauza z roku 201720, která rozdělila závodnice na dva tábory: ty, které na
základě biologického determinismu usilují o vyčlenění soutěže výhradně pro ženy
a výrazně větší část závodnic různých motoristických odvětví, která k tomu
neshledává důvod. Ukázalo se tak, že v případě genderových stereotypů nemusí
být vždy daná skupina zajedno v procesu boje proti stereotypizaci.
Tato kapitola měla za úkol vysvětlit a na příkladech ukázat, co je to
stereotyp a jak funguje ve spojení s otázkou genderu ve společnosti, případně
konkrétně ve sportovním prostředí. K těmto oblastem v další části přibyde již
částečně zmapovaná oblast žurnalistická. To ještě úžeji ukáže prostředí, v němž
autoři a autorky sportovní žurnalistiky působí a jaký to může mít dopad na
požadavky mediálního publika na jejich práci.

1.3

Sportovní novinářky: mediální prostředí a genderová otázka
Autoři a autorky jsou důležitým prvkem tvorby mediálních obsahů, proto

se tato kapitola zaměří právě na ně. Výrazným trendem české sportovní
žurnalistiky, na který naráží předchozí kapitoly, je velký nepoměr mezi muži a
ženami ve sportovních redakcích. Tato kapitola tak mimo jiné na základě dat,
která tento trend podkládají, upřesní, o jak velký nepoměr se jedná a dále bude
pracovat s pojmy důležitými pro kontext práce sportovních novinářů a novinářek,
jelikož tato práce na sportovní žurnalistiku nahlíží z genderového hlediska. Je tedy
třeba také vysvětlit toto hledisko a následně jej zasadit do širšího společenskovědního kontextu, aby ho bylo možné aplikovat na prostředí sportu, žurnalistiky a
sportovní žurnalistiky.
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1.3.1

Česká scéna sportovní žurnalistiky: autoři a autorky v číslech

Pro lepší vhled do aktuální situace v české sportovní žurnalistice poslouží
individuální statistiky, které opět vychází z dat Klubu sportovních novinářů: k
červenci 2020 eviduje KSN v databázi členů celkem 388 sportovních novinářek,
novinářů, fotografek, fotografů a dalších profesí souvisejících se sportovní
žurnalistikou.21
Celkem 136 členů databáze (35 % celkového počtů) nenáleží k žádné
české sportovní redakci, které jsou evidovány v databázi redakcí. Většinu z této
části tvoří volní fotografové a volné fotografky (celkem 85 osob), druhou největší
kategorii tvoří volní novináři a novinářky (37 osob). Poslední skupinou jsou
„senioři“, tedy členové a členky KSN v důchodu (14 osob) (tamtéž).
Celkový počet členů se skládá z 355 mužů, kteří tvoří 91,5 % databáze,
zbylých 8,5 % patří ženám, kterých je celkem 33 (tamtéž). Právě tento nepoměr
byl jedním z klíčových motivů výzkumu v rámci této bakalářské práce a zaměří se
na něj další kapitoly, které se budou věnovat i možným důvodům takového
trendu. Je však třeba mít stále na paměti, že členství v KSN je dobrovolné a také
analýza samotných dat z této databáze napověděla, že ne všechny údaje jsou
pravidelně aktualizovány. V současné chvíli je to však jediný tuzemský veřejně
dostupný zdroj informací o počtu novinářek a novinářů, kteří se sportu věnují.22
Pro výše zmíněné statistiky hovoří také data Českého olympijského
výboru, která do genderové analýzy české sportovní scény zahrnula také mediální
aspekt. Při analýze složení novinářů a novinářek akreditovaných za české
mediální instituce na Olympijských hrách v Riu a Pchjongjangu se jednalo o
ženské zastoupení ze 14 % (Rio), respektive 8 % (Pchjongjang).23 Byť se jedná o
výrazně menší vzorek, tato čísla odpovídají statistice vycházející z dat KSN.
21

Členská databáze. KSN - Klub sportovních novinářů [online]. Praha: Klub sportovních novinářů
České republiky, 2013 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://ksn.cz/clenove/clenska-databaze
22

V posledních měsících došlo opakovaně k úpravě seznamu členů, položky v kartách některých
členů už ale aktualizovány nejsou, zároveň mezi členy chybí jména některých sportovních
novinářů, kteří v této oblasti prokazatelně a dlouhodobě působí. Za účelem zpřesnění těchto dat
byli osloveni šéfredaktoři a šéfové sportovních sekcí jednotlivých mediálních domů, zda by situaci
ve svých redakcích statisticky neupřesnili. Pravděpodobně s ohledem na citlivost takových dat
však ani jeden z oslovených respondentů na žádost o upřesnění nezareagoval.
23

Brožura: Česká republika: Rovnost žen a mužů ve sportu. In: Olympic.cz [online]. ČOV, 2018,
2019 [cit. 2020-07-27]. Dostupné z: https://www.olympic.cz/text/458--all-in
26

1.3.2

Sportovní novinářky – čemu čelí

První část této kapitoly se na základě čísel pokusila popsat, jak vypadá
situace v českých médiích, které tvoří sportovní obsahy z hlediska zastoupení
mužů a žen. Druhá část kapitoly se zaměří na genderové aspekty, které s sebou
sportovní žurnalistika nese a které mohou na autory a především autorky působit
při výkonu povolání.
O tom, jak genderové hledisko ovlivňuje práci především žen novinářek,
hovoří Jirák, Köpplová a Wolák (2011, s. 8) v čele kolektiv autorů publikace
zasvěcené tématu takto: „Ženy v novinářské profesi je ve velmi složité pozici –
k celkové tendenci deprofesionalizace a úbytku práce, kterou novinářství prožívá,
se v případě novinářky přidává aktuální postavení novinářek jako žen v dané době
a dané společenské situaci, tedy jejich gender čili společností sdílená a
prosazovaná politická, kulturní a sociální konstrukce pohlaví.“
Konkrétní situací ženských novinářek se zabývaly i Chambers, Steiner a
Fleming (2004). Dle jejich pozorování novinářky bojují s nerovností na jedné
straně v rámci hierarchie daného mediálního domu. Autorky vnímají, že ženy
v mediálním průmyslu stále čelí efektu „skleněného stropu“, kdy tento pojem
reprezentuje bariéry v kariérním postupu žen na manažerské pozice v odvětvích,
v nichž historicky dominovali muži. (tamtéž, s. 10). Vedle toho dále popisují
diskriminaci, která se projevuje na úrovni obsahového zaměření: „Ženy se
s největším nepřátelstvím setkávají v oblastech ovládaných muži, jako jsou
politická a sportovní žurnalistika“ 24 (tamtéž, s. 92). Právě sportovní žurnalistiku
považují z genderového hlediska za oblast, kde se tato otázka řeší nejintenzivněji
a historicky také nejdéle, a to z pohledu samotných autorů, předmětem debaty
jsou ale zároveň i sportovci a sportovkyně a prostor jim věnovaný a dále také
mediální publikum (tamtéž, s. 111 – 112). Autorky dále popisují fenomén doby
(rok 2004), kdy dvě třetiny novinářek volila spíše než zaměstnání na plný úvazek
práci na volné noze, a to proto, že díky tomu mohly lépe kloubit novinářské
povolání s péčí o rodinu. Zároveň autorky pojmenovávají rizika, která přesun
k práci na volné noze pro novináře a novinářky nesl. Mimo jiné šlo o relativní
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„Women experience the strongest hostility in areas dominated by men such as political and
sports journalism.“ (Chamebrs, Steiner, Fleming, 2004, s. 92)
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svobodu za cenu nižšího výdělku či většího nebezpečí výpovědi, situaci
nepomáhala ani neochota zaměstnavatelů přistoupit například na částečné
pracovní úvazky (tamtéž, s. 93).
Vliv genderu na práci sportovních novinářek ilustrují následující příklady.
V této práci již citovaná Creedon (2004) se v rámci své publikace věnovala
rozhovorům se sportovními novinářkami mimo jiné o jejich profesních zážitcích.
Jedním z konkrétních a často zmiňovaných úkazů je tradice americké sportovní
žurnalistiky ohledně pozápasových rozhovorů přímo ze šatny týmu, ovšem pouze
v mužských sportech, jelikož ženské šatny jsou ve valné většině případů
nepřístupné. Řada novinářek tuto činnost podstupuje jako „nutné zlo“ právě pro
její tradici, byť by osobně preferovaly rozhovor jeden na jednoho mimo prostory
šatny. To dokládají slova jedné z dotazovaných novinářek Claire Smith o tom, že
v rámci možností se za každou cenu snaží vyhnout zpovídání nahých sportovců.
Dle jejích slov někteří hráči a sportovci oděv v šatnách za přítomnosti novinářů
nenosí ani ve chvíli, kdy za to pobírají bonusy. Rozhovory ze šatny podle Creedon
a jejích rozhovorů s novinářkami, také často ústí v obtěžování, slovní i fyzické.
(Creedon, 2004, s. 163-166).
Ze stejných důvodů, jež popisuje Creedon pro angloamerickou mediální
scénu, také vznikla iniciativa dvaapadesáti brazilských sportovních novinářek a
reportérek „Deixa Ela Trabalhar“
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(přeloženo jako „Nech ji pracovat“), která

poukazuje na nevhodné chování sportovců a sportovních fanoušků vůči
sportovním novinářkám a jasné odmítnutí takového chování ze strany novinářek
na sociálních sítích.

1.4 Shrnutí teoretické části
Teoretická část této práce a její podkapitoly měly za úkol přiblížit
sportovní žurnalistiku jako obor. Ten se v dnešní době stále více profesionalizuje
ve srovnání s původním postavením, kdy byl okrajovou oblastí jinak zaměřených
autorů. Sport v médiích dnes tvoří výrazný zdroj příjmů nejen pro mediální
instituce ale také pro sport a ty, kteří se mu věnují. Role sportovní žurnalistiky je
však vázaná také na společensko-kulturní kontext dané země.
25
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Další oblastí, na kterou se tato práce v teoretické části zaměřila, byl cíl
sportovní žurnalistiky, tedy mediální publikum konzumující výstupy této
žurnalistické oblasti. Zde se ukázalo, že na práci s mediálním publikem lze
nahlížet dvojím způsobem. Jednak že určujícím činitelem nabídky obsahů je
pouze mediální instituce a její autoři skrze materiály nabízené koncovému článku,
jímž je čtenář, posluchač či divák. V druhém případě může být nabídka ovlivněna
poptávkou z řad mediálního publika, které obsahy konzumuje a zároveň s nimi i
dále pracuje. Tento náhled uvažuje tato práce v praktické části, kde zkoumá jeho
roli v nepoměru zastoupení mužů a žen ve sportovních redakcích.
Další část se zaměřila na stereotypy a gender a měla za úkol vysvětlením a
následným propojením těchto pojmů osvětlit, jak stereotypy fungují a dále
přiblížit nároky, jež současná společnost, do níž spadá i české prostředí, považuje
za adekvátní pro femininní gender. Pomocí příkladu virální kampaně, která tyto
nároky zhustila, také tato část práce zachytila rozpor, který mezi některými z nich
existuje.
Poslední oblast, již se věnovala teoretická část této práce, popisovala
prostředí, v němž se všechny výše zmíněné faktory a pojmy střetávají, tedy
prostředí, v němž působí české sportovní novinářky. Poukázala také na zásadní
jevy genderového charakteru, s nimiž se sportovní novinářky setkávají a které
mohou ovlivňovat akcentovaný nepoměr mužského a ženského zastoupení v této
žurnalistické oblasti.
Druhá stěžejní část této práce se bude věnovat výzkumu, který má za úkol
zjistit, jak na genderové stereotypy ve sportu a na práci sportovních novinářů a
novinářek nahlíží mediální publikum.

2

Praktická část – výzkumné šetření
Praktická část této práce zkoumá a propojuje v praxi pojmy, které

vymezila část teoretická. Následující text se bude věnovat ukotvení zvolené
výzkumné metody sběru dat, kterou je dotazníkové šetření, v teoretickém rámci,
dále přípravě, tvorbě a užití samotného dotazníku a zpracování dat poskytnutých
respondenty. Na závěr budou zpracovaná data konfrontována s výzkumnými
otázkami, jejichž formulace byla součástí přípravy šetření.
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Prvním krokem výzkumné části bude teoretický popis zvolené výzkumné
metody, který bude klíčový z hlediska správného provedení šetření. Jak už bylo
zmíněno výše, pro tuto práci bylo zvoleno dotazníkové šetření jako forma
výzkumu kvantitativního. „Podstata kvantitativního výzkumu spočívá ve
zkoumání vztahu mezi proměnnými,“ píše o kvantitativním výzkumu Punch
(2008, s. 24) a pokračuje: „Ptát se na vztahy mezi proměnnými znamená ptát se
na rozsah a způsoby, jak se jednotlivé proměnné mění v závislosti na jiných
proměnných nebo jak korelují mezi sebou“ (tamtéž, s. 32).
Tento výzkum zkoumá několik proměnných v oblasti zacházení s výstupy
sportovní žurnalistiky. V takovém případě Punch považuje kvantitativní šetření za
efektivnější, neboť přinese užitečnější výsledky (tamtéž, s. 30). Kvantitativní
šetření ze své podstaty získává data z většího výzkumného vzorku a zobecnění
výsledků šetření díky tomu přesněji reflektuje celou škálu vztahů mezi
proměnnými v rámci zkoumané oblasti společnosti. Vzhledem k tomu, že se tato
práce zabývá chováním nezanedbatelné části společnosti, již jsou čtenáři, diváci a
posluchači sportovních mediálních obsahů, je zpřesnění výsledků díky zobecnění
na základě většího výzkumného vzorku v jejím zájmu.
Úkolem výzkumu kromě definování jednotlivých proměnných a změření
jejich zastoupení ve výzkumném vzorku také bylo pokusit se vypozorovat vzorce
jejich vzájemných vazeb. Punch podle výše citovaných slov považuje právě
vzájemné vztahy mezi proměnnými za esenciální prvek kvantitativního výzkumu.
Kromě svého nahlížení na kvantitativní výzkum spatřuje výhodu zkoumání vztahů
oproti pouhému měření zastoupení proměnných ve výzkumném vzorku ještě
v jiné souvislosti: „Projekty šetření, které zkoumají vztah mezi proměnnými, jsou
obecně přijatelnější ve vědeckém světě než studie zabývající se pouze rozložením
jednotlivých proměnných“ (tamtéž, s. 35). Podle Punche jsou totiž výzkumy
zaměřené na vzájemné vztahy proměnných mimo jiné informativnější, umožňují
predikci, jsou důležitým krokem k explanaci jevů, umožňují tak definovat teorii
dané problematiky (tamtéž, s. 35).

2.1 Metodologický rámec výzkumného šetření
„Kvantitativní šetření o vztahu proměnných začíná cílem a výzkumnými
otázkami. Ty určí proměnné, kterým se bude ve studii věnovat pozornost. – Pokud
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je předmětem šetření jedinec, pak je základním cílem v kvantitativním šetření
změřit tyto proměnné u skupiny lidí a podívat se, v jakém vztahu jsou mezi sebou v
získaném vzorku“ (Punch, 2008, s. 37–38). Provedení výzkumného šetření
pomocí dotazník vyžaduje několik rozhodnutí, z nichž vychází jednotlivé prvky
tohoto šetření (tamtéž). Tyto prvky je třeba nejprve rozebrat po teoretické stránce,
u každého pak bude uveden také odpovídající výstup této práce.
2.1.1

Cíle práce a výzkumné otázky

První položkou na seznamu dílčích kroků nezbytných pro kvantitativní
šetření provedené formou dotazníkového šetření je stanovení cíle, případně cílů.
„Cíle výzkumu jsou tvrzení – na vhodné úrovni obecnosti a abstrakce -, co chce
šetření vyzkoumat. Určují celkové cíle a účel výzkumu“ (Punch, 2008, s. 42).
Cílem tohoto výzkumu je pozorovat chování mediálního publika při práci
s výstupy sportovní žurnalistiky a na základě toho postihnout, jaké stereotypy ze
sportovního prostředí v současné době rezonují společností a jak toto publikum
vnímá sportovní žurnalistiku a její autory a autorky.
Dalším krokem v procesu šetření je stanovení výzkumných otázek.
Výzkumné otázky vycházejí z vytyčeného cíle a mají za úkol transformovat
abstraktní definování cílů a tím tyto cíle konkretizovat.
Obecná výzkumná otázka tohoto šetření zní takto: Jak vnímá mediální
publikum stereotypy ve sportu a autory sportovní žurnalistiky?
Specifické výzkumné otázky následně obecnou výzkumnou otázku dále
rozvádí a konkretizují. Pro potřeby tohoto výzkumu byly ustaveny takto: Jakým
způsobem pracují čtenáři, posluchači a diváci s obsahy sportovní žurnalistiky a
jakou roli pro ně hrají jejich autoři? Jak chápe mediální publikum pojem
stereotypy ve sportu a jak toto dopadá na vnímání jednotlivých sportovních
disciplín?
2.1.2

Dotazníkové šetření: teoretická východiska a provedení

Praktickou metodou sběru dat pro zodpovězení výzkumných otázek a
naplnění cílů tohoto výzkumu bylo dotazníkové šetření. Pro účely tohoto
výzkumu vzniklo zcela nové dotazníkové šetření (viz Příloha 1). To obsahuje
celkem 16 otázek, které jsou strukturovány do čtyř oblastí – oddílů. Každý oddíl
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dotazníku pak definuje určitou proměnnou, jejichž vazbami se bude zabývat
podrobněji analýza získaných dat.
Co se typů použitých otázek týká, využívá dotazník celou škálu. Mezi
základní typy otázek řadí Trampota a Vojtěchovská (2010, S. 91-92) otázky
otevřené a uzavřené. Díky otevřeným otázkám může respondent použít odpověď,
kterou autor výzkumu původně nezamýšlel a která poskytuje respondentovi
prostor k vlastní formulaci odpovědi. Výzkumník pak takové odpovědi při
vyhodnocování dat rozděluje do kategorií. „To je náročnější, než v případě
druhého typu otázek – otázek uzavřených, kdy respondent vybírá odpověď z
nabízeného seznamu možností. […] nevýhodou může být, že výzkumníci opomenou
zahrnout některou důležitou možnost do seznamu […]“(tamtéž).
Právě s ohledem na limity jednotlivých druhů využívá dotazník jak otázky
uzavřené, tak i ty otevřené, pro maximalizaci vypovídající hodnoty dále obsahuje
otázky s možností výběru více odpovědí z nabídky, některé otázky obsahují
prostor pro vlastní odpověď (uzavřené i více odpovědí).
Oblasti dotazníku:
Úvod (otázky č. 1 – 4):
Charakteristika respondenta na základě sociodemografických parametrů.
-

Otázka č. 1: Jsem… (pohlaví)

-

Otázka č. 2: Je mi… (věk)

-

Otázka č. 3: Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

-

Otázka č. 4: Kde trávíte největší část svého času?
Všechny tyto otázky jsou uzavřené, odpovědi na výběr obsahují všechny

varianty objektivně dostupné na území ČR (bydliště, vzdělání) a takové, jejichž
užití bylo relevantní pro výzkum (věk). V případě pohlaví byla vedle tradičních
kategorií „muž“ a „žena“ umožněna také možnost „jiné“.
Vztah respondenta a sportu (otázky č. 5 a 6):
Určení vazby respondenta na sport a subjektivní vytyčení nejzažitějšího
sportovního stereotypu.
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-

Otázka č. 5: Jaký je obecně váš vztah ke sportu
Jedná se o otázku s možností výběru více odpovědí včetně možnosti

doplnění odpovědi vlastní (vztah ke sportu). Tato otázka je také klíčová při
vyhodnocení relevantnosti respondenta vůči výzkumu (více v bodech Vzorek a
Strategie sběru dat). 26
-

Otázka č. 6: Jaký znáte nejzažitější sportovní stereotyp?
Dotaz na stereotyp ve sportu je otázkou otevřenou a měl dvojí úkol: za

prvé měl ověřit, jak respondenti pojem „stereotyp ve sportu“ chápou a dále určit
oblast sportu, která je v očích mediálního publika sportovním prostředím a médii
nejvíce stereotypizována.
Sportovní zpravodajství (otázky č. 7 – 12): Tento oddíl má za úkol zkoumat
chování respondentů při zacházení se výstupy médií v oblasti sportu a sportovní
žurnalistiky a jejich autory.
-

Otázka č. 7: Sledujete skrze tato média sportovní zprávy?

-

Otázka č. 8: Jak často v rámci jednotlivých médií vstřebáváte zprávy o
sportu?

-

Otázka č. 9: Jak v rámci jednotlivých médií zprávy o sportu častěji
přijímáte?
Jedná se o otázky uzavřené, kdy se respondent na základě svého běžného

chování při konzumaci sportovně zaměřeného mediálního obsahu rozhoduje mezi
několika možnostmi pro předem stanovené druhy mediální podkategorie.
-

Otázka č. 10: Sledujte u zpráv ze sportu, kdo je jejich autorem?

-

Otázka č. 11: Pokud Vás článek/reportáž zaujme, zjišťujete si, kdo je jejím
autorem?

-

Otázka č. 12: Máte nějakého oblíbeného sportovního novináře27? (Pokud
ano, napište k možnosti Jiná, o koho se jedná)

26

Pojem stereotyp je u této otázky nevysvětlen záměrně, stejně tak není specifikována povaha
stereotypu v rámci zaměření práce, tedy genderová. Účelem této otázky je totiž pomocí příkladu
od respondenta zjistit, jak vlastně mediální publikum pojem stereotyp v kontextu sportu chápe.
27

V rámci formulace této otázky autorka vědomě přijala dominantní diskurz a použila generické
maskulinum, aby tak dotazník lépe reflektoval společenský stereotyp.
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Otázky se věnují chování vůči autorům obsahů a preferencím v této
oblasti. Jedná se o otázky uzavřené (sledování autorů, aktivní vyhledávání práce
konkrétního autora či autorky) a jednu částečně otevřenou (oblíbený sportovní
novinář či novinářka).
Sport, gender a média (otázka č. 13 – 16): Poslední oddíl dotazníku se věnuje
náhledu mediálního publika na sporty z pohledu genderových stereotypů a
novinářské kompetenci.
-

Otázka č. 13: Jsou podle Vás následující sporty spíše mužské nebo
ženské?
Tato otázka pracuje s předvybranými sporty a respondenti mají na základě

svého subjektivního dojmu určit míru, s níž považují dané sporty za „mužské“,
„ženské“ či „neutrální“. Jde o uzavřenou otázku.
-

Otázka č. 14: Podle čeho se u srovnávání sportů z hlediska dominance
mužů nebo žen rozhodujete?
V této otázce s možností vybrat více správných odpovědí respondent určí,

které faktory jeho subjektivní rozhodnutí o zařazení daného sportu ovlivnily.
-

Otázka č. 15: Popište stručně nejdůležitější vlastnost nebo schopnost
sportovního novináře nebo novinářky.
Tato otázka má za úkol zjistit, jakých vlastností či dovedností si

respondent váží na sportovním novináři, či novinářce nejvíce, tedy co ho v jeho
očích činí kompetentním pro výkon tohoto povolání. Otázka je otevřená.
-

Otázka č. 16: Jaký si myslíte, že je poměr žen a mužů ve sportovním
zpravodajství?
Závěrečná otázka dotazníkového šetření cílí na subjektivní dojem

respondenta z oboru sportovní žurnalistiky a sportovních redakcí. Tato otázka je
uzavřená.
Výzkumný vzorek, jemuž je hotový dotazník poskytnut k vyplnění, vždy
vychází z původní populace, jež je definována určitým společným znakem. V
případě některých výzkumů může být výzkumný vzorek právě celá populace
(Punch, 2008, s. 52-54). To však není případ tohoto výzkumu. Populaci, z níž byl
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reprezentativní výzkumný vzorek vybírán, lze definovat jako mediální publikum
se zájmem o výstupy mediální produkce zaměřené na sport. Jednalo se tedy o
čtenáře, posluchače a diváky sportovního zpravodajství a sportovní publicistiky.
Výběr respondentů byl s ohledem na strategii sběru dat cílen na tuto
populaci, bylo však třeba ověřit vazbu na vybranou populaci, a tudíž relevanci
respondenta pro výzkum ověřit v rámci otázky přímo v dotazníku (otázky č. 5
a č. 7). V případě negativních odpovědí na kontrolní otázky byly dotazníky
z šetření vyloučeny, protože pro výzkum nepředstavovaly relevantní zdroje dat28.
O jednotlivých datech, která má vytvořené dotazníkové šetření za úkol
sesbírat, a o účelu těchto dat hovořila kapitola Dotazník. Tato kapitola má za úkol
popsat způsob distribuce dotazníku mezi respondenty dané populace.
Formulář dotazníku byl převeden do elektronické verze pomocí online
nástroje Formuláře Google. Dále byl distribuován pomocí odkazu na tento
formulář pomocí sociálních sítí, primárně skrz službu Facebook a také v rámci
přímé elektronické komunikace.29 Účast v šetření byla dobrovolná a ponechána na
vlastní vůli oslovených potenciálních respondentů, stejně tak bylo na vůli
respondentů ponecháno další šíření dotazníku, díky čemuž nebyli respondenti
oslovování pouze autorkou práce, ale prostřednictvím metody sněhové koule také
dalšími účastníky, díky čemuž si dotazník uchoval vysokou míru anonymity.
Vyplňování nebylo omezeno časově, relevance respondentů byla ověřována až po
ukončení šetření.
Šetření se původně zúčastnilo 116 respondentů všech vytyčených
věkových kategorií. Po vytřídění odpovědí na základě výše zmíněných podmínek
bylo do výzkumu zařazeno 112 dotazníků od respondentů s různým – ale
existujícím – vztahem ke sportu, kteří alespoň v nějaké formě konzumují výstupy
sportovního mediálního průmyslu.

28

Vyřazeny byly dotazníky, kde respondent odpověděl na otázku č. 5 „Sport mě vůbec nezajímá“
a zároveň u otázky č. 7 odpověděl „NE-vůbec nesleduji“ u všech nabízených platforem. Těmito
odpověďmi prokázal, že nepatří do populace se zájmem o sport.
29

Využití sociálních sítí s sebou nese jisté riziko, že bude výzkumný vzorek spadat do určité
sociální bubliny, jíž se autor obklopuje, čehož si je autorka této práce vědoma. Zároveň ale vnímá
výhodu toho, že takový postup vzhledem ke sportovnímu zaměření prostředí, v němž se autorka
pohybuje, zajišťoval vysokou pravděpodobnost relevantních odpovědí.
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Vzhledem k užití online prostředí nelze přesně určit míru návratnosti
vyplněného dotazníku, jelikož použité nástroje distribuce neumožňují měřit počet
celkově oslovených, také anonymita online prostředí výrazně snižuje motivaci
potenciálních respondentů. Odhadovaná návratnost je zhruba 25 – 30 %. Výhodou
aplikování tohoto postupu byl velký územní zásah, kterého šetření mohlo
dosáhnout, dotazník však nespecifikoval územní příslušnost, pouze velikost sídla,
toto tvrzení není tedy možné ověření.
Doporučený proces analyzování dat podle Punche (2008, s. 62) obnáší tři
klíčové analytické kroky.
1.

Shrnutí a redukce dat – vytvoření jednotlivých proměnných

2.

Analýza na popisné úrovni – rozložení proměnných ve vzorku

3.

Vztahová analýza – vztahy mezi proměnnými – nejdříve

dvojrozměrná, následně vícerozměrná analýza
V pojetí této práce to znamená:
-

Grafické znázornění odpovědí na jednotlivé otázky, výstupy

jednotlivých oddělení
-

Slovní vyhodnocení odpovědí u jednotlivých otázek a oddílů

-

Zkoumání

vztahů

mezi

proměnnými

(dvojrozměrná,

pak

vícerozměrná.)

36

2.2 Analýza dat z dotazníkového šetření
První fáze analytické práce s daty, která následovala po uzavření
dotazníkového šetření, shrne četnost odpovědí, toto shrnutí bude vyjádřeno
graficky. Všechny grafy vychází z celkového počtu 112 vyplněných formulářů.
V případě, že respondent danou odpověď neuvedl, je zařazena do odpovědí, a
tudíž i znázorněna v grafu jako „neuvedeno“.
Jak už naznačila metodologická část, první oddíl dotazníkového šetření o
čtyřech otázkách se zaměřoval na sociodemografické parametry výzkumného
vzorku.
Složení respondentů a respondentek bylo víceméně vyrovnané z hlediska
poměru zúčastněných žen a mužů, kdy žen bylo 48 % a mužů 52 % (viz Graf 1).
Takový poměr poskytuje poměrně objektivní prostředí pro další cíle šetření,
jelikož genderová podstata výzkumu není zatížena očekáváním převahy názorů,
které by na základě genderových stereotypů dominantních v diskurzu měly
odpovídat převaze jedné nebo druhé skupiny respondentů.
Z hlediska věku (viz Graf 2) jsou dominantní skupinou respondenti a
respondentky mezi dvaceti a třiceti lety, kteří v šetření představují téměř tři
čtvrtiny výzkumného vzorku (74 %).
V oblasti vzdělání (viz Graf 3) převládalo vysokoškolské vzdělání, kdy
bakalářský a magisterský titul uvedla více než polovina odpovídajících (55 %).
Další více než třetina (34 %) pak uvedla vzdělání středoškolské a maturitou.
Téměř čtyři z deseti (39 %) respondentů tráví většinu svého času v obci
nad 500 000 obyvatel. V obci s 50 000 a méně obyvateli pobývá 26 %
respondentů (viz Graf 4).
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Graf 1: Poměr mužů a žen mezi respondenty

Zdroj: Vlastní šetření

Graf 2:Poměr věkových skupin respondentů

Zdroj: Vlastní šetření
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Graf 3: Poměr dosaženého vzdělání respondentů

Zdroj: Vlastní šetření

Graf 4: Respondenti z pohledu velikosti místa pobytu

Zdroj: Vlastní šetření
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Druhý oddíl o dvou otázkách se zabýval vztahem ke sportu (Graf 5) a
sportovními stereotypy (Graf 6).
Tři respondenti uvedli, že se o sport vůbec nezajímají, ačkoliv později
v dotazníku uvedli, že alespoň pasivně nějaké obsahy sportovní žurnalistiky
konzumují. Tři respondenti využili možnost odpovědi jiná, kde uvedli
nepravidelnou sportovní aktivitu, sázkařskou aktivitu a slabí zájem o sport.
Ostatní respondenti zvolili jednu nebo více předepsaných odpovědi, které otázka
nabízela. Padesát pět respondentů zvolilo možnost, že sport provozují závodně a
měří síly s dalšími sportovci. Podobně hojně označované byly i odpovědi o sportu
jako způsobu trávení volného času a budování kondice (52x) a sledování sportu
z pozice sportovního fanouška (49x). Kvůli svému zaměstnání sledují sport více
než dvě desítky respondentů (21x).

Graf 5: Zastoupení vztahu respondentů ke sportu

Zdroj: Vlastní šetření

V otázce mířené na sportovní stereotypy měli respondenti za úkol napsat,
co je na toto téma okamžitě napadne. Odpovědi respondentů byly následně
rozděleny do tematických kategorií. Celkem 21 % respondentů považuje za
sportovní stereotyp charakteristiku, která se týká sportujících osob a konkrétních
sportovců dle sportu, např. „fotbalisté jsou simulanti“, či „sportovci jsou hloupí“.
Sportovní fráze a hlášky, například „míč je kulatý“, „zápas začíná za stavu 0:0“ a
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sportem k trvalé invaliditě“ považuje za sportovní stereotyp 15 % respondentů.
Nejvíce, tedy 23 % respondentů, si sportovní stereotyp spojí s jeho obecnou
charakteristikou dle sociologického slovníku (Petrusek, Maříková, Vodáková,
1996), tedy jako pravidelnou opakující se činnost ve spojení se sportem, kterou
ilustrují příklady jako „trénink“, „rozcvička“ či „sledování TV přenosu“. Jen o
procento respondentů méně, tedy 22 % si stereotypy ve sportu spojí s genderem,
kdy valná většina uvedených příkladů míří na dělení sportů na mužské a ženské.
Názor na sport a jeho účinky považuje za stereotyp 6 % respondentů („po sportu
se hubne“). Co je pro otázku existence sportovních stereotypů a případný boj
s nimi zásadní, je poslední skupina respondentů, kteří tvoří 13 % a kteří na otázku
neodpověděli, odpověděli, že neví, nebo zadání nechápou. To může znamenat, že
osmina konzumentů mediálních obsahů tápe nad tím, co spojení stereotypy ve
sportu znamená nebo jak vypadá, a tedy není schopna ho rozlišit, je-li součástí jím
užívaných mediálních výstupů sportovní žurnalistiky. Pakliže tato práce zachází
s pojmem mediální publikum dle kulturálního modelu, může mít chápání
stereotypů v kontextu sportu a genderu dopad na podobu zpětné vazby, které se
dostane mediálním institucím, stejně jako na šíření a nekritické standardizování
stereotypů v rámci společenské debaty, což oddaluje jejich vyvrácení a překonání.

Graf 6: Druhy sportovních stereotypů podle zastoupení v odpovědích respondentů

Zdroj: Vlastní šetření
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Další zkoumanou oblastí je zacházení mediálního publika s obsahy
sportovní žurnalistiky a platformami, na nichž je možné tyto výstupy sledovat.
Z odpovědí na používání jednotlivých platforem (viz Graf 7) je patrné, že
nejpravděpodobněji respondenti narazí na informace ze sportovního prostředí na
sociální síti Facebook (101 ze 112), další hojně využívané kanály jsou sportovní
kanály (89 ze 112), zpravodajské weby (84 ze 112) a rubriky zpravodajských
deníků (88 ze 112) a pořadů v TV (80 ze 112).
Na oficiální webové stránky svazu konkrétního sportu či konkrétního
klubu si pro informace zamíří 78 ze 112 dotázaných respondentů. Nadpoloviční
většinu pak zasáhnou také informace na sociální síti Instagram (69 ze 112).
Naopak nejméně zpráv ze sportu má dotazovaný vzorek z tištěných
periodik (sportovních i obecných se sportovní rubrikou – 33 a 27 ze 112), dále ze
sociální sítě Twitter (17 ze 112) a zpravodajských portálů sázkových kanceláří (29
ze 112).
Průměrně tvořily ženy 32 % všech čtenářů, posluchačů a diváků daných
platforem. Vzhledem k rovnoměrnému zastoupení ve výzkumném vzorku to
znamená, že ženy odpověděly kladně u menšího počtu platforem – informace o
sportu odebírají skrze menší množství platforem.
Nejvyrovnanější zastoupení obou pohlaví je v případě televizního vysílání
(obě 48 %), naopak nejvýraznější je rozdíl mezi uživateli a uživatelkami Twitteru
a portálů sázkařských společností.
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Graf 7: Zdroje informací o sportu dle použití respondenty.

Zdroj: Vlastní šetření

Další grafy se zaměřují na frekvenci, s níž respondenti na daných
platformách výstupy sportovní žurnalistiky konzumují (Graf 8) a zda tak činí
proaktivně, nebo pasivně (Graf 9). Odpovědi ukazují, že se respondenti sportu
v médiích věnují v průměru jednou týdně. S největší frekvencí konzumují
sportovní obsahy na sociálních sítích (Facebook a Instagram – 45 a 34 ze 112
několikrát denně) a v rámci internetového zpravodajství (31 a 28 ze 112
několikrát denně). Srovnání rozhlasového vysílání vykazuje oproti ostatním
platformám mezi proměnnými velký rozdíl. Celkem 47 respondentů uvedlo, že
získává informace ze sportu zde, ale dle Grafu 9 jen 12 z nich tak činí proaktivně.
Podobný kontrast zaznamenal také Facebook (101 versus 46).
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Graf 8: Zdroje informací o sportu dle frekvence jejich užívaní respondenty

Zdroj: Vlastní šetření

Graf 9: Zdroje informací o sportu dle aktivity respondentů

Zdroj: Vlastní šetření
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Vztahem mediálního publika k autorům sportovních obsahů se zabývaly
otázky č. 10 – 12. Jak ukázala první otázka (viz Graf 10), více než tři čtvrtiny
dotazovaných (78 %) nevěnují pozornost tomu, kdo za příspěvkem, který právě
vstřebali, stojí.
Vedle toho 58 % dotazovaných nevěnuje autorovi pozornost ani ve chvíli,
kdy je daný příspěvek zaujme (viz Graf 11). Naopak další tvorbu autora či autorky
za účelem pochopení jeho náhledu na problematiku či lepší vhled do jeho
zaměření si vyhledá 7 % odpovídajících.
Svého favorita, či svou favoritku mezi autory a autorkami sportovní
žurnalistiky má jeden ze čtyř dotazovaných (24 % – viz Graf 12). Nejčastěji
zmínění byli Jaromír Bosák a Robert Záruba, dále Karel Häring, Janové Palička a
Barák a fotografka Barbora Reichová. Mezi 27 jmenovanými byly celkem 3 ženy.
Na základě dat, jež poskytly odpovědi na tyto otázky, lze předpokládat, že
role autora či autorky není v přístupu většiny mediálního publika k obsahům
sportovní žurnalistiky příliš zásadní.

Graf 10: Zájem respondentů o autorství příspěvku sportovní žurnalistiky

Zdroj: Vlastní šetření
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Graf 11: Zájem respondentů o autorství v případě zaujetí příspěvkem sportovní žurnalistiky

Zdroj: Vlastní šetření

Graf 12: Četnost výskytu oblíbených novinářů a novinářek u respondentů

Zdroj: Vlastní šetření
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Poslední oddíl dotazníku se v otázkách 13 – 16 věnoval náhledu
mediálního publika na genderovou stereotypizaci sportu, kvality autorů a autorek
sportovní žurnalistiky a jejich zastoupení v redakcích.
Graf 13 ukazuje, jak respondenti rozřazovali dle svého subjektivního
názoru celkem 15 předvybraných sportů na základě dominantního genderu. Na
základě odpovědí je lze rozdělit do tří skupin – dominantně mužské, neutrální a
dominantně ženské.
Dominantně mužských sportů je celkem 8, další 3 nadpoloviční většina
hlasujících označila za neutrální, ale mezi ostatními respondenty převážila volba
mužské části škály. Za dominantně mužské sporty považují respondenti
především silové individuální a týmové sporty30. Vyloženě neutrálním sportem je
dle odpovídajících biatlon, jenž se nachází přesně uprostřed škály. Naopak
choreografické sporty jsou považovány za dominantně ženské sporty. 31
Podrobnější analýza použití volby „neutrální“ ukazuje, že k této odpovědi
daleko častěji přikročily ženy, které tvoří většinu z takto odpovídajících
respondentů u devíti z patnácti sportů. Ve dvou případech tuto volbu zvolil stejný
počet mužů a žen (americký fotbal a box) a v případě čtyř sportů zvolilo možnost
„neutrální“ více mužů než žen (Formule 1, tanec, šachy a biatlon).
Pouze u jednoho sportu použil více než jeden respondent odpověď
„nedokážu posoudit“ – jednalo se o sportovní gymnastiku (6x).

30

Žebříček fakticky vede Formule 1, kterou nelze z podstaty sportu považovat za vyloženě silový
sport. Vysvětlení však nabízí konkretizace této podotázky, která vyloženě hovoří o Formuli 1, kde
se v současné době mezi závodníky nenachází ani jedna žena a jak bylo uvedeno v teoretické čísti,
neexistuje ani paralelní ženská soutěž. Jde tak objektivně o dominantně mužský sport.
31
Při bližším zkoumání vzorku sportů a jejich rozdělení, je možné pozorovat, že dle hlasujících
jsou mužské a neutrální sporty takové, v nichž jde o nezávisle měřitelný výkon (lepší skóre,
rychlejší čas, větší váha, vítěz duelu), naproti tomu za ženské sporty jsou považovány ty, v nichž
hraje roli mimo jiné i estetický dojem a o bodování výkonu rozhoduje porota.
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Graf 13: Genderová stereotypizace vybraných sportů dle respondentů

Zdroj: Vlastní šetření

Graf 14 pak ukazuje, na základě čeho se respondenti při určování
genderové dominance daných sportů rozhodovali. Největší roli hrála vlastní
zkušenost s daným sportem, druhou nejčastěji volenou variantou byl mediální
obraz sportu v médiích.

Graf 14: Faktory ovlivňující zařazení sportů respondenty na genderové škále

Zdroj: Vlastní šetření
48

Na závěr se dotazovaní vyjadřovali k vlastnostem a schopnostem, kterých
si na sportovních novinářích a novinářkách subjektivně nejvíce váží. Jednotlivé
odpovědi byly opět rozřazeny do kategorií (viz Graf 15). Nejdůležitější atributy
reportérů, moderátorů, redaktorů, či hlasatelů patří nestrannost a objektivita.
Čtenáři, posluchači a diváci tedy čekají, že kdokoliv a jakkoliv jim zprávy o
sportu podává, bude nestranně zastupovat zájem sportu, nikoliv jedné ze
soupeřících stran. Dále je pro mediální publikum reprezentované výzkumným
vzorkem zásadním, aby novinář či novinářka měli o daném sportu dostatek
znalostí.

Graf 15: Klíčové vlastnosti sportovních novinářů a novinářek dle respondentů

Zdroj: Vlastní šetření
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Dle odpovědí na poslední otázku (viz Graf 16) je patrné, že respondenti
vnímají převahu mužských novinářů ve sportovních redakcích, ačkoliv jejich
pohled neuvažuje v zastoupení tak velký rozdíl, jaký ukázala data teoretické části.
Za neutrální prostředí považuje sportovní zpravodajství 9 % respondentů, pouze 1
% pak vnímá převahu žen v této oblasti.

Graf 16: Poměr zastoupení mužů a žen ve sportovním zpravodajství dle respondentů

Zdroj: Vlastní šetření

2.3 Shrnutí praktické části
Praktická část této bakalářské práce se věnovala dotazníkovému šetření,
které si kladlo za cíl zodpovědět výzkumné otázky, které byly ustaveny v kapitole
o metodologii (kapitola 2.1.1).
Data sesbíraná od 112 respondentů výzkumného šetření naznačují, že
čtenáři, posluchači a diváci výstupů sportovní žurnalistiky, kteří jsou sami často
aktivní sportovci, v dnešní době zachycují největší část informací sportovního
zaměření na internetu, především pak díky sociálním sítím. Řadu těchto informací
navíc nevyhledávají sami proaktivně, nýbrž jsou jejich pasivními příjemci.
Informacím ze sportu se věnují s týdenní periodicitou.
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Se spojením „stereotypy ve sportu“ pracuje vzorek mediálního publika,
jenž se zúčastnil šetření různě. Velká část respondentů vystihla tento pojem ve
smyslu, v jakém o něm uvažuje i tato práce, tedy v sociálně-kulturním kontextu
jako soubor očekávaných vlastností a chování od určité skupiny osob, ať už to dle
respondentů byli sportovci obecně či z jednotlivých disciplín. Další velká část ale
pracuje s pojmem stereotyp i v jeho obecném smyslu, tedy jako se souborem
opakující se události či činnosti. V neposlední řadě nezanedbatelná část
mediálního publika se spojením „stereotypy ve sportu“ neumí nebo nechce
pracovat. Stereotypy ve sportu každopádně dle výsledků šetření jsou stále patrné a
konkrétně genderové stereotypy tvoří velkou část z nich. Zařazování sportů na
škále jejich maskulinity a feminity však naznačuje, že se především moderní
týmové sporty zasluhují o genderovou neutralizaci sportovní oblasti.
Co se role autorů a autorek sportovní žurnalistiky týká, vzhledem
k poměrně nízkému zájmu, kdy podle výzkumu pozornost autorům příspěvků
věnuje jen přibližně čtvrtina publika, není tato role vyloženě výrazná. Čtenáři ale
od autorů a autorek rozhodně vyžadují patřičné znalosti o dané sportovní
disciplíně a také nestrannost a objektivitu při referování o něm. Mezi dalšími
nároky na kompetenci sportovních žurnalistů a žurnalistek patří jejich vyjadřovací
schopnosti, věcnost nebo vlastní zkušenost s daným sportem. Tyto ani další
atributy nebyly nijak specifikovány z genderového hlediska.
Při určování poměru mužů a žen ve sportovní žurnalistice pak respondenti
subjektivně vyhodnotili situaci v souladu se zjištěními z části teoretické, když
odhadovali dominanci mužů, ačkoliv měl větší zastoupení názor, že nepoměr je
méně výrazný, než jak ukazuje analýza dat Klubu sportovních novinářů.
Takto

tedy

závěrečná

kapitola

shrnula

poznatky

z

provedeného výzkumného šetření a snažila se najít odpovědi na jednotlivé
výzkumné otázky, které byly stanoveny v jejím úvodu. Tyto odpovědi vycházejí
jednak ze samotného šetření, zároveň se je tato kapitola snažila propojit také
s částí

teoretickou,

která

poskytla

podklady

pro

vysvětlení

některých

pozorovaných jevů.
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Závěr
Tato bakalářská práce se zaměřila na sportovní žurnalistiku a genderové
stereotypy ve sportu, kdy se na tuto oblast mediálního průmyslu nahlíželo
pohledem cílové skupiny, tedy čtenářů, posluchačů a diváků, kteří mají o sport
zájem.
Původní dojem, který ve mně budilo pozorování, jsem díky této práci a
především výzkumné části mohla konfrontovat s čísly a názory dalších. Nízký
počet sportovních novinářek ve srovnání s jejich mužskými kolegy se díky tomu
ukázal jako skutečný. Na základě kapitoly o společensko-kulturním významu
sportu vnímám tento úkaz jako chybu, jelikož sport je v dnešní době vzhledem
k sedavému stylu života potřeba víc, než kdy dřív. Velký nepoměr mezi novináři a
novinářkami, opředený genderovými stereotypy totiž zbytečně odrazuje ženy a
dívky od aktivního způsobu života či od sportovní kariéry, a to nejen jejich
vlastní, ale v případě rodičů také od kariéry jejich dcer. V tak genderově
nevyrovnaném prostředí se hůře vyvrací zakořeněné stereotypy o sportu jako
mužské činnosti.
Ve své práci jsem se snažila tento trend popsat. Zároveň jsem se věnovala
náhledu mediálního publika na tuto problematiku, a to proto, abych ověřila, zda
může v nízkém počtu sportovních novinářek hrát nějakou roli také názor těch,
jimž jsou sdělení ze světa sportu určena.
Jak se ukázalo ve výzkumu, mediální publikum stále vnímá existenci
stereotypů ve sportu včetně těch genderových a dosud pracuje s rozdělováním
sportů dle očekávání maskulinní a femininní genderové role. Jako spíše mužské
totiž vyšly ty sporty, které jsou zaměřené silově nebo technicky a v nichž o vítězi
rozhodují objektivně počitatelné prvky (góly, vteřiny, …). Jako ženské byly
naopak vyhodnoceny sporty, které se řídí choreografií a míří na estetiku a kde je
vítězství sportovce, pokud neudělá výraznou chybu, do jisté míry v rukou poroty
či rozhodčích.
Zároveň výzkum ukázal, že aktivně autorství příspěvků sleduje jen čtvrtina
mediálního publika, kterému záleží především na objektivitě a znalostech o daném
sportu.
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To jsou nároky, kterým dle mého názoru dokážou ženy dostát stejně dobře
jako muži a poptávka mediálního publika tudíž nebude v nízkém počtu
sportovních novinářek hrát zásadní roli.
Genderové stereotypizaci včetně efektu skleněného stropu je stále třeba
věnovat pozornost. Zároveň pokud bychom v zájmu zdraví společnosti (myšleno
v nadsázce) chtěli snížit nepoměr žen a mužů ve sportovní žurnalistice, je třeba se
soustředit také na jiné oblasti, které toto ovlivňují. Příčiny mohou spočívat
v prostředí českých sportovních redakcí, v podmínkách, které sportovní novináři a
novinářky ke své práci mají, v rozdělování témat, v příležitostech ke kariérnímu
postupu nebo v přístupu ke vzdělávání budoucích sportovních novinářů a
novinářek. Výzkumu na tato témata by však mohly a měly být věnovány
samostatné vědecké práce.
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Summary
This bachelor's thesis focused on sports journalism and gender stereotypes
in sports, whilst this area of the media industry was viewed from the perspective
of the target group such as readers, listeners and viewers who are interested in
sports.
As the research showed, the media audience still perceives the existence of
stereotypes in sport, including gender, and still works with the division of sports
according to the expectations of masculine and feminine gender roles. Sports that
are focused on strength or technology and in which objectively countable
elements (goals, seconds, etc.) decide on the winner were evaluated as rather
masculine. On the contrary, sports that are choreographed and aimed at aesthetics
and where the victory of the athlete, if he does not make a significant mistake, is
to some extent in the hands of the jury or the judges were evaluated as feminine.
At the same time, research has shown that only a quarter of the media
audience actively monitors the authorship of articles, and cares primarily about
objectivity and knowledge about the sport. These are demands that, in my
opinion, women can meet as well as men, and therefore the demand of the media
audience does not play a crucial role in the small number of sports journalists. The
focus of the research
Gender stereotyping, including the glass ceiling effect, still needs to be
taken into account. At the same time, if we want to reduce the disparity between
women and men in sports journalism in the interests of the health of society, we
need to focus on other areas that affect this as well.
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Přílohy
Příloha č. 1: Dotazník
Sporty, sportovní zpravodajství a sportovní novináři
Tento dotazník poslouží studentce žurnalistiky jako podklad k bakalářské práci na Fakultě
sociálních věd Univerzity Karlovy. Věnuje se vztahu čtenářů, posluchačů a diváků sportovního zpravodajství
ke sportu, sportovní žurnalistice a jejím autorům.
Otázka č. 1: Jsem …
- Žena
- Muž
- Jiná:
Otázka č. 2: Je mi ...
- 13 - 16 let
- 17 - 20 let
- 21 - 25 let
- 26 - 30 let
- 31 - 35 let
- 36 - 40 let
- 41 - 50 let
- 51 - 60 let
- 61 - 70 let
Otázka č. 3: Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
- Základní
- Středoškolské s výučním listem
- Středoškolské s maturitou
- Vyšší odborná škola
- Vysokoškolské – bakalář
- Vysokoškolské - magistr/inženýr
- Doktorské
Otázka č. 4: Kde trávíte největší část svého času
- V obci do 5 000 obyvatel
- V obci s 5 000 - 10 000 obyvateli (např.: Dobříš, Dobruška)
- V obci s 10 000 - 30 000 obyvateli (např.: Jičín, Nymburk, Mělník)
- V obci s 30 000 - 50 000 obyvateli (např. Česká Lípa, Karlovy Vary, Znojmo)
- V obci s 50 000 - 100 000 obyvateli (např.: Havířov, Zlín, Jihlava, Hradec Králové, Most)
- V obci se 100 000 - 500 000 obyvateli (např.: Brno, Olomouc, Plzeň)
- V obci s více než 500 000 obyvateli (Praha)
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Já a sport
Jak je Vám oblast sportu blízká? Jak zasahuje do Vašeho života?
Otázka č. 5: Jaký je obecně váš vztah ke sportu (více možností)
- Sport mě vůbec nezajímá
- Sport sleduji jako divák nebo fanoušek
- Sport sleduji kvůli své práci
- Sport provozuji (kondiční sportování)
- Sport provozuji (závodní úroveň: zápasy, závody ...)
- Sport provozuji (profesinálně - obživa)
- Jiná:_____________________________________
Otázka č. 6: Jaký znáte nejzažitější sportovní stereotyp?
Odpověď: _____________________________________

Sportovní zpravodajství
Jak zacházíte se sportovním zpravodajstvím v různých podobách?
Otázka č. 7: Sledujete skrze tato média sportovní zprávy?
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Otázka č. 8: Jak často v rámci jednotlivých médií vstřebáváte zprávy o sportu?

Otázka č. 9: Jak v rámci jednotlivých médií zprávy o sportu častěji přijímáte?

Otázka č. 10: Sledujte u zpráv ze sportu, kdo je jejich autorem?
- ANO
- NE
Otázka č. 11: Pokud Vás článek/reportáž zaujme, zjišťujete si, kdo je jejím autorem?
- Ano. A zajímá mě, jak se tématu věnuje, vyhledám si tedy jeho další tvorbu.
- Ano, ale jen abych věděl, o koho jde.
- Ne, nepovažuji to za důležité.
- Ne, stejně sportovní novináře neznám.
- Jiná: _________________________________________________________
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Otázka č. 12: Máte nějakého oblíbeného sportovního novináře? (Pokud ano, napište k možnosti Jiná, o koho
se jedná)
- Ne
- Jiná:___________________________________________________________________________
Sport, gender a média
Otázka č. 13: Jsou podle Vás následující sporty spíše mužské nebo ženské?

Otázka č. 14: Podle čeho se u srovnávání sportů z hlediska dominance mužů nebo žen rozhodujete? (více
možností)
- Mediální obraz (jak se o tom mluví v médiích)
- Vlastní zkušenost
- Přenesená zkušenost (přátelé, rodina)
- Teoretické znalosti (studium)
Otázka č. 15: Popište stručně nejdůležitější vlastnost nebo schopnost sportovního novináře nebo novinářky.
Odpověď: ______________________________________________________________________
Otázka č. 16: Jaký si myslíte, že je poměr žen a mužů ve sportovním zpravodajství?
- Výrazně převažují muži (85 % a více mužů)
- Převažují muži (65 - 85 % mužů)
- Mírně převažují muži (55 - 65 % mužů)
- Víceméně vyrovnaný (45 - 55 % mužů)
- Mírně převažují ženy (35 - 45 % mužů)
- Převažují ženy (15 - 35 % mužů)
- Výrazně převažují ženy (15 a méně % muži)
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