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Anotace
Mezi lety 2017 a 2019 přišli o život fotbalisté František Rajtoral, David Bystroň, Pavel Pergl
a hokejista Adam Svoboda. Ve všech případech se jednalo o sebevraždy. Diskurz smrti a
zejména sebevražd je v mediálním prostředí velmi citlivým tématem, o kterém se i přes
jejich častý výskyt mluví poměrně málo. Ani samotných návodů, příruček či literatury
pojednávající o tom, jak by novináři správně měli o těchto událostech psát, neexistuje
mnoho a zároveň nejsou dostatečně zakomponovány do novinářských rutin. Na rozdíl od
běžné žurnalistiky zde hraje důležitější roli etický a morální kodex, který je spojen
s celkovým choulostivým vnímáním smrti a sebevraždy ve společnosti. Cílem médií je však
i v těchto případech čtenost a sledovanost vůči konkurenci, kvůli čemuž se často i seriózní
zpravodajské portály uchylují k bulvarizaci článků o úmrtí veřejně známých osobností,
včetně sportovců. Tyto události splňují základní zpravodajské hodnoty v čele
s překvapením, negativitou a vztahem k elitním osobám v oblasti sportu, takže jsou obvykle
u publika velmi sledované. Právě v těchto případech je však potřeba jisté opatrnosti a
zodpovědné práce novináře, protože zprávy o sebevraždě mohou velmi snadno vést
k nepřesné konstrukci reality mezi příjemci, zejména pokud nejsou založené čistě na
faktech a podléhají zvýšené bulvarizaci. Výzkum práce bude zaměřen na analýzu článků o
úmrtí výše zmíněných sportovních osobností, která si klade za cíl odhalit problematické
prvky, neshodující se s představou o zpravodajský správném pokrytí těchto událostí.

Annotation
Czech football players František Rajtoral, David Bystroň, Pavel Pergl and hockey player
Adam Svoboda have all lost their lives in time period between years 2017 a 2019. All of the
mentioned deaths were caused by suicide. Death and suicide discourses are both very
sensitive topics in media, although they are quite common. There are not even much
handbooks or manuals how to cover these incidents properly. Ethical and moral codex plays
a much bigger role here because of sensitive perception of death and suicide in society.
Media still try to be more popular than their rivals, thus they turn to tabloidization even in
reports about deaths of athletes. These incidents meet usual news values as negativity,
surprise and relationship to elite people, so they are usually very popular. Responsible
journalism and cautiousness are necessary in these cases, otherwise there is a risk of
misinterpretation of reality between media consumers and also have negative impact on
people suffering from suicidal tendencies. Research of this essay focuses on analyzing the
articles about mentioned sportsmen, which should reveal problematic aspects of
professional news reporting about these kinds of events.
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Úvod
Diplomová práce se zabývá způsobem, jakým čtyři nejnavštěvovanější sportovní
internetová média referovala o úmrtí sportovců Františka Rajtorala, Davida Bystroně, Pavla
Pergla a Adama Svobody, které spojuje jedna, pro zaměření tohoto výzkumu zcela zásadní
skutečnost – ve všech čtyřech případech se jednalo o sebevraždu. Právě ta je společenským
tématem velmi choulostivým, což se projevuje také ve zpravodajství, které by se mělo držet
určitých pravidel a etických norem při pokrývání tohoto typu událostí. Vzhledem ke
konkurenčnímu boji médií o čtenáře a diváky však dochází k bulvarizaci, která je zaměřena
zejména na popularizaci mediálních výstupů a zacílením na emoce příjemců. U
problematiky sebevražd, které samy o sebe vzbuzují negativní emoce, může mít tento styl
zpravodajství, spojený někdy až se sníženou kvalitou mediálního produktu, neblahý vliv
nejen na pozůstalé, ale také na mediální obecenstvo.
Důvodem výběru tématu je oblast zájmu autora, která se vztahuje jak na sport a
sportovní zpravodajství, tak problematiku mentálního zdraví. Výzkum mediálních sdělení
z hlediska orientace na sebevraždy je v akademické sféře tématem neobvyklým zejména
kvůli již zmíněné choulostivosti situace, přestože samotných případů najdeme v mediální
agendě kvůli pokrytí většiny zpravodajských hodnot mnoho. Příruček, jak o tomto typu
událostí správně referovat existuje pomálu a většinou ani nejsou dostatečně zakořeněné
do novinářské produkce. Výběr zesnulých sportovců je poměrně aktuální, jelikož všichni
zemřeli v krátkém časovém rozmezí mezi lety 2017 a 2019. Pro analýzu byla zvolena čtyři
internetová mainstreamová sportovní média, která patří v České republice pravidelně
k nejnavštěvovanějším. Jedná se o servery Sport.cz, iSport a sportovní rubriky iDnes a
Aktuálně, ve kterých budou sledovány články, zabývající se sebevraždami vybraných
sportovců od dubna roku 2017 (úmrtí chronologicky prvního ze sportovců – Františka
Rajtorala) do června 2020.
V české vědecké sféře podobných výzkumů, zaměřených výhradně na referování o
sebevraždě v internetových médiích se zaměřením na prvky bulvarizace příliš nenajdeme.
Tematicky souvisejícími analýzami se zabývaly například akademické práce Terezy
Štampachové (2009), která se ovšem věnovala zejména mediální agendě u tištěných
deníků, či Filipa Novotného (2015), jehož práce zkoumala obrazovou část médií. Naopak
v zahraničí můžeme najít několik podobně zaměřených vědeckých článků, které
porovnávají doporučení správného referování o sebevraždách (buď z různých příruček
specifických pro danou mediální krajinu, nebo obecný návod od nadnárodní organizace
Světová zdravotnická organizace [WHO]) s aktuálními články v agendě zpravodajských
médií. Kvantitativními analýzami na toto téma, kterými byla inspirována též praktická část
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této práce, se zabývali například autoři Chandra, Doraiswamy et al. (2013) nebo McTernan,
Spillane et al. (2018).
Výzkumná fáze práce bude obsahovou analýzou, provedenou kvantitativními i
kvalitativní metodou. Cílem bude zjistit zastoupení předem definovaných jevů v agendě
daných médií a následné rozbor úvodních článků o smrti každého sportovce. Pozornost
bude věnována zejména nevhodným, často se opakujícím jevům, které můžeme označit za
bulvarizující. V první časti práce budou popsána teoretická východiska, která poslouží jako
základ k porozumění tématu a následnému výzkumu. První kapitola se bude věnovat
teoretickému základu zpravodajství. Popsány bude hlavní náležitosti této novinářské
činnosti, specifika internetové platformy, zpravodajské hodnoty, gatekeeping, rámcování a
taktéž projevy bulvarizace. Kapitola č. 2 se zaměří na problematiku referování o smrti a
sebevraždách. Bude zde popsáno, jaká jsou největší úskalí tvorby zpráv o těchto
událostech, v čem spočívá choulostivost referovaní o sebevraždách a jak eticky správně by
o nich mělo být psáno. Další dvě kapitoly (3 a 4) seznámí čtenáře s vybranými médii a
sportovci, zahrnutými do výzkumu. Následovat bude metodologie, která do detailu přiblíží
cíl a metodu výzkumu, výzkumné otázky, výběrový vzorek, analyzované proměnné a
tematické rámce, jež budou v článcích vyhledávány. Praktická část práce začne interpretací
výsledků kvantitativní analýzy, která se zaměří na počet článků, použití
nevhodných/bulvarizujících jevů a zastoupení definovaných rámců. Ve všech případech
bude zkoumán jak celkový počet, tak dílčí zastoupení u jednotlivých médií. Výsledky budou
znázorněny v grafech či tabulkách, které budou doplněny podrobnějším textem.
Kvalitativní analýza se zaměří na úvodní články, které informují o smrti sportovce, a provede
detailní rozbor základních informací, titulku, těla zprávy a audiovizuálního doprovodu.
Následovat bude obecné shrnutí výsledků a poznatků.
Oproti předběžným tezím práce došlo k několika poměrně zásadním změnám, které
je potřeba na začátku zmínit. Původně měl být do analýzy zahrnut také případ smrtelné
nehody fotbalisty Josefa Šurala z roku 2019. Nakonec však došlo k zaměření práce čistě na
případy sebevražd, což umožní lépe ohraničený výzkum. Další změnou oproti tezím je
nahrazení serveru Lidovky sportovní rubrikou zpravodajství Aktuálně. Prostým důvodem
k tomuto kroku je skutečnost, že nově zvolený subjekt je navštěvovanější a zapadá tak do
koncepce výzkumu nejvíce mainstreamových médií (v tomto případě myšleno podle
uživatelských návštěv internetové stránky). Upřesněna byla také metoda práce, která se
původně omezovala pouze na kvalitativní obsahovou analýzu – nakonec dojde k doplnění i
o kvantitativní složku, což pomůže znázornit zastoupení definovaných jevů. S těmito
zmíněnými změnami pochopitelně dojde také ke úpravám ve struktuře textu, která se od
osnovy v tezi liší.
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1. Zpravodajství
Zpravodajství je jedna ze základních novinářských činností, která má za cíl
informovat, vzdělávat a do jisté míry i bavit mediální publikum. Hlavním rozdílem oproti
publicistické tvorbě je absence jakéhokoliv názoru či přesvědčení v textu, zprávy by měly
pouze tlumočit fakta. Úkolem novináře je v tomto případě fakta nalézt, shromáždit,
protřídit a následně co nejsrozumitelněji interpretovat a předat příjemcům (Čuřík, 2014).
Aby zpravodajství dokázalo seriózně reflektovat aktuální dění ve společnosti, je pro
žurnalisty nutné držet se několika psaných i nepsaných pravidel. Požadavkem na kvalitní
zpravodajství je problematický fenomén objektivity. Podle základní definice nám objektivní
zpravodajství nabízí nezkreslené pravdivé údaje založené čistě na faktech. Otázkou je, do
jaké míry může být zpravodajství skutečné objektivní, jelikož ani při skutečně precizním
postupu nemůžeme opomíjet lidský faktor. Už samotný výběr událostí, informací, slov totiž
závisí na rozhodování autora, který je chtě nechtě ovlivněn společností a má nějaké
preference či zaujetí. Absolutní objektivity tedy podle mnoha teoretiků dosáhnout nelze,
v seriózním zpravodajství bychom se ji měli snažit aspoň co nejvíce přiblížit (Osvaldová,
2011).
Pozice novináře je spjata s velkou zodpovědností vůči svému publiku. Zpravodajství
nešíří pouze fakta, ale také hodnoty a normy dané společnosti. Pomocí frekvence zpráv lze
zjistit, jaké události či osoby jsou pro konkrétní společnost důležité, které normy jsou
správné a které naopak ne, případně jaký trest hrozí za jejich porušení. Zpravodajská média
tedy hrají významnou roli i jako sociální instituce (Trampota, 2006). Komunikační úroveň
mezi publikem a médii je oboustranná. Na jednu stranu se média zpravodajská přizpůsobují
tomu, o čem chce masová společnost vědět, na druhou stranu lidé právě podle mediální
agendy poznávají, co je důležité, o čem se mluví a jaký je ve společnosti dominantní diskurz.
Každý příjemce důvěřuje svým vybraným médiím, že pro něho vyberou ty nejdůležitější
informace a zároveň jim věří v tom, že budou co nejpřesněji reflektovat realitu. Vzhledem
k tomu, že média pokrývají události, se kterými příjemci často nemají osobní zkušenost a
kontakt, právě zprávy jsou pro ně často jediným spolehlivým zdrojem informací (Watson,
1998).
V průběhu historie prošla podoba zpravodajských obsahů mnoha změnami.
Základním produktem zpravodajství je zpráva podle klasického schématu kdo, co, kde, kdy,
jak a proč. V online prostředí tento žánr zpravidla obsahuje úvodní titulek a fotografii,
perex, domicil a tělo zprávy, které je nejčastěji psáno pomocí metody obrácené pyramidy,
kdy se začíná nejdůležitějšími informacemi a končí těmi méně podstatnými (ale stále
vhodnými pro uvedení). Zatímco dříve platilo, že do seriózní žurnalistiky emoce a zábava
nepatřila, v současné době dochází v tomto ohledu k jistému uvolnění. Vyskytuje
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se prolínání žánrů, příklon k emocím, zábavě a příběhovosti. Zatímco dříve dominovaly
suché zprávy nabité fakty (hard news), dnes zpravodajství vládnou zprávy měkké s úlohou
nejen informovat, ale také pobavit či vyvolat nějakou emocionální odezvu (Čuřík, 2014).
Jednou z oblastí výzkumu médií jsou také účinky zpravodajských výstupů na
společnost. Příjemce nelze považovat za homogenní skupinu, publika médií se liší v mnoha
ohledech, což má za následek také rozdílný efekt (DeFleur a Ball-Rokeach, 1996). Lidé si
vyhledávají zprávy z rozdílných důvodů, zaměřují se na jiná témata, cílová publika se také
liší demograficky, etnicky, profesně, dosaženým vzděláním a dalšími faktory. Výzkum,
zaměřený na způsoby užití zpravodajských obsahů ukázal 4 hlavní způsoby, proč společnost
konzumuje média. V první řadě se jedná o denní rutinu, kdy příjemci sledují nebo čtou
zprávy automaticky a ze zvyku. Druhé využití je informační, sloužící k získání všeobecného
přehledu a k nabytí znalostí, které by se jim v živote mohly hodit. Třetí funkce je podstata
sounáležitosti a socializace, kdy zpravodajská média pomáhají k identifikaci jedinců ve
společnosti či v sociální skupině. Posledním prostředkem, ke kterému lidé využívají média,
je zábava a odreagování (Jensen, 2002).

1.1 Specifika online zpravodajství
Podstata internetového a tištěného zpravodajství se v základu neliší. Hlavním cílem
online žurnalistiky je v tomto případě opět objektivně a přesně informovat veřejnost o
událostech, které jsou pro ni důležité, užitečné či aspoň zajímavé. Od klasického printu však
internetové zprávy odlišuje několik specifických rysů. Zřejmě nejzásadnější změnou oproti
tisku je fakt, že online zpravodajství probíhá v reálném čase, takřka 24 hodin 7 dní v týdnu.
Neexistuje pevná uzávěrka jako u tisku a důležité, aktuální události jsou produkovány co
nejrychleji, aby dané médium získalo výhodu oproti konkurenci (Čuřík, 2014). Čím je zpráva
publikována dřív, tím je vyšší šance přilákání většího počtu čtenářů, což znamená vyšší zisk
z inzerce. Velmi častá je také průběžná aktualizace článků. Rychlost se tedy stává v online
prostředí jedním z hlavních a nejdůležitějších měřítek kvality práce novinářů (Örnebring,
2010). Kromě rizika nekvalitní žurnalistiky se ve zvýšených požadavcích na rychlost naskýtá
i další problém – informační přehlcení. Vzhledem k tomu, že internet nabízí takřka
neomezené místo a novináři nejsou limitovaní stránkami výtisku či délkou pořadu, výběr
témat může být bohatší a rozličnější. To ovšem umožňuje proniknutí méně kvalitních,
bulvárních či nepravdivých zpráv do éteru zpravodajství. Na mediálního konzumenta se
následně valí tolik informací, že má problém vybírat ty opravdu důležité. Kvantita zde vítězí
nad kvalitou (Cantoni a Danowski, 2015).
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Dalším rysem online zpravodajství je využívání technologických funkcí, jako je
například interaktivita, multimedialita a hypertextualita. Více jsou využívány obrázky, videa
a infografika, text je navíc často doplněn o hypertextové odkazy na jiné webové stránky
(externí hypertextualita), kde uživatelé najdou další informace. Většina médií na internetu
navíc umožňuje přímo pod článkem uživatelskou odezvu ve formě komentářů, kde se lidé
mohou k věci vyjádřit. Současná žurnalistika je také velmi silně ovlivněna existencí
sociálních sítí, které mohou posloužit jako zdroje informací, jako platforma pro bleskové
zpravodajství či právě jako diskuzní prostor pro uživatele. Internetové prostředí navíc
umožňuje téměř komukoli stát se šiřitelem zpráv. Rozdíly mezi neprofesionálními a
profesionálními novináři se tak znatelně smazávají (Čuřík, 2014). Zatímco profesionální
žurnalisté jsou většinou členy nějaké mediální organizace a musí se řídit jejími zásadami,
pravidly a etickým kodexem, pro amatérskou žurnalistiku tyto regulace neplatí. Pokud
člověk šíří informace volně, bez dohledu profesionálů, mluvíme o takzvané občanské
žurnalistice. V případě dozoru profesionálů (například podávání syrových informací médiu,
které je dále zpracuje) se jedná naopak o participativní žurnalistiku (Jakubowicz, 2013).
Zásadní rozdíly můžeme nalézt i v samotné vizuální a jazykové podobě článků. Ač
v online médiích je prostor takřka neomezený, články jsou zpravidla kratší než v novinách,
jelikož internetový konzument médií většinou neudrží dlouho pozornost. Může za to
například již zmíněná informační přesycenost (na diváka se chrlí tolik zpráv, že nemá šanci
u všech strávit delší množství času) nebo faktor pohodlnosti, kdy většině lidí se z obrazovky
monitoru či displeje čte hůře než z papíru.1 V mnoha případech lidé internetový článek
nečtou, ale pouze skenují a zachytí zhruba kolem 20 až 30 % informací (Nielsen, 1997).
Proto je důležité, aby text byl přehledný, oddělený mezititulky, aby byly zvýrazněné důležité
informace a používaly se kratší věty a odstavce (Čermák, cit. dle Osvaldová, 2011). Opačná
situace, co se týče délky se naskýtá u titulku. Omezení prostorem znamená, že u tištených
médií je titulek výrazně kratší – kolem 6 slov, záleží však opět na daném médiu. Pro
internetová média jsou titulky obzvláště důležité a projevuje se to nejenom jejich větší
délkou, ale také zvýšenou sdělností a úderností se snahou nalákat diváka k rozkliknuti
článku. Velmi populární je takzvaný clickbait (návnada na kliknutí), kdy je v nadpise
vynechána zásadní informace (například jméno subjektu). Sám o sobě nám titulek moc
neprozradí a abychom získali rozhodující dílek skládačky, musíme článek rozkliknout.
Clickbait je sice typický zejména pro bulvární média, dají se ale nalézt i příklady z politiky,
ekonomiky a dalších odvětví (Šmíd, 2016). Obecně tedy můžeme říct, že titulky (a někdy i
celé články) v on-line zpravodajství mají obecně bulvárnější podobu, než ty v printu (Čuřík,
2014).

1

V dnešní době kvalitních displejů s vysokým rozlišením je tento faktor velmi individuální a zejména u
mladší generace platit nemusí.
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1.2 Zpravodajské hodnoty
O míře relevantnosti jednotlivých událostí ve zpravodajství rozhodují specifické
znaky spadající do redakčních rutin, které nazýváme zpravodajské hodnoty (news values).
Právě tato kritéria mají vliv na to, zda zpráva bude medializována a kolik pozornosti jí bude
věnováno. Ač platí, že jednotlivé znaky se mohou lišit podle typu média (seriózní versus
bulvární), zaměření na typ publika či v globálním měřítku podle národnostní kultury,
obecně platí, že úmrtí známých osobností pokrývá většinu těchto hodnot a je tedy velmi
pravděpodobné, že mu bude věnována velká pozornost.
První studie z minulého století o procesu vybírání událostí do zpravodajství ukazují,
že redaktoři postupují zejména podle spontánně, podle vlastní zkušenosti a nezabírají se už
tolik tím, proč tak konají. Podle amerického sociologa Daniela Berkowitze patří umění
správně vybírat důležité zprávy k jednomu ze základních prvků ideologie novinářského
řemesla. Redaktor tedy musí volit, které informace upřednostní a které naopak zvolí za
méně důležité a zmíní je pouze okrajově, nebo je úplně zamlčí. Způsob tohoto rozhodování
je ovlivněn normativními požadavky (podle mediální a národní kultury dané země –
například objektivita, nestrannost apod.), estetickými požadavky (aby příběh byl dobře
napsaný a poutavý) a v poslední řadě předpokládanými požadavky publika (co příjemce
zajímá, naláká a co nejlépe udrží jejich pozornost) (Berkowitz, 1997).
Za první systematickou teorii o zpravodajských hodnotách je považována kapitola
knihy Public Opinion od amerického novináře a filozofa Waltera Lippmanna, který se zde
zabýval tím, podle čeho novináři vybírají své zprávy. Poukázal na fakt, že to přímo souvisí
se zájmem veřejnosti, tedy s tím, co si pravděpodobně získá čtenářovu pozornost. Z textu
vyplývá, že novináři události vybírají podle hodnot, jako je například překvapení, konflikt,
osobní vztah či zaujetí, smysluplnost a jednoznačnost (Lippmann, 1997). Zřejmě
nejzásadnější studie o zpravodajských hodnotách pochází od Johanna Galtunga a Mari
Rugeové. Tito autoři zkoumali systém zpravodajství v Norsku při referování o krizích na
Kubě, Kypru a v Kongu. V závěru jejich studie (Galtung a Rugeová, 1965) došli k 12
základním hodnotám, jež zvyšují pravděpodobnost, že událost bude medializována:
1. Frekvence – událost, která se stane náhle, je upřednostněna před déle se
vyvíjejícími či častými událostmi
2. Práh pozornosti – čím více lidí událost zasáhne a čím větší na ně má dopad, tím více
je upřednostněna
3. Negativita – negativní události spojené se smrtí, tragédií a podobnými okolnostmi
jsou obvykle více poutavé, než ty pozitivní
4. Překvapení – čím více je událost nečekaná, jedinečná a překvapivá, tím více je
upřednostněna
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5. Jednoznačnost – události, které jsou lehko vysvětlitelné a pochopitelné jsou
upřednostněny před těmi, které vyžadují komplexnější interpretaci
6. Personalizace – čím více je událost zaměřena na životy lidí, tím více je
upřednostněna
7. Souznění – upřednostnění událostí, se kterými se lidé mohou ztotožnit a
identifikovat
8. Odkaz na elitní národy – upřednostněny jsou zprávy o elitních národech typu USA,
Velká Británie, Francie, Rusko atd.
9. Odkaz na elitní osoby – upřednostnění zpráv o známých osobnostech a celebritách
10. Variace – média si musí udržet balanc, pokud například převládají domácí zprávy, je
potřeba zařadit v rámci vyváženosti vysílání i událost zahraniční
11. Kontinuita – Pokud se významná událost nadále rozvíjí (developing news) a získává
momentum, tak je většinou upřednostněna
12. Souzvuk – vlastnost události správně zapadat do zpravodajského procesu daného
média
Ač výše uvedená studie vytvořila základ, který se stal velmi vlivným zpravodajským
návodem pro novináře po celém světě a platí víceméně dodnes, určitě se zde dá najít i
několik nevýhod. V první řadě je to metodické omezení, jelikož autoři se zaměřili pouze na
zahraniční zpravodajství, tištěná média a také na události spjaté jen s uvedenými státními
krizemi. Pokud bychom výzkum zasadili do obecnější roviny a do současné doby, výsledky
by byly zřejmě uplatnitelnější. Je třeba zmínit fakt, že prvotním cílem Galtunga a Rugeové
ani nebylo ustanovení vyjmenovaných dvanácti hodnot, ale poukázání na to, jak zkresleně
zahraniční média informují o zemích třetího světa. Další nevýhodou je skutečnost, že data
byla sbírána výhradně z médií v demokratických společnostech. Pokud bychom se zaměřili
na média v totalitních státech, některé hodnoty by nemusely pro upřednostnění ve
zpravodajství platit. Vztahuje se to například na negativitu, variaci, vztah k elitním osobám
a personalizaci. Při analýze zpravodajství Rudého práva v 60. letech v Československu tyto
hodnoty neměly nikterak zásadní roli a místo negativních zpráv naopak převládaly ty
pozitivní, které oslavovaly proklamované úspěchy tehdejšího režimu a komunistické vlády
(Trampota, 2006). Metodicky ukázněnější a obecně více uplatitelná je tedy spíše pozdější
empirická studie Jörgena Westerstahla a Folkeho Johanssona (1994), která vymezila pět
základních zpravodajských hodnot – důležitost (tématu, státu či osoby, o které zpráva
referuje), blízkost (geografická, obchodní, kulturní), přístup (technické možnosti novináře
dostat se k informacím), ideologie (ideologie národního zájmu) a dramatičnost.

16

1.2.1 Zpravodajské hodnoty ve sportu

Sport je jednou ze základních obsahových rubrik ve zpravodajství, spolu se zprávami
z oblasti ekonomie, politiky, zahraničí a kultury. Plní však především zábavní funkci, která
má za úkol vyvolat vzrušení a emoce (Weiss, 1996). Projevuje se to také na způsobu tvorby
mediálních obsahů, který u sportu není tolik striktní. Například co se týče dodržování
nestrannosti, zejména při mezinárodních sportovních událostech, národní zájem v podobě
podpory domácích týmů a sportovců je zde upřednostněn (Čuřík, 2014). Jedná se tedy o
formu vlastenectví a patriotismu, kterou můžeme ve sportu označit za důležitou
zpravodajskou hodnotu.
Stejné stanovisko platí také pro vyváženost a variaci zpráv. Vzhledem k těsnému
propojení sportu a jeho ekonomické stránky je zřejmé, že některé sporty jsou oblíbenější a
tím pádem pro média více profitující. Ve zpravodajství jsou tedy vlivem ekonomického
nátlaku upřednostněny globálně či lokálně nejpopulárnější sporty na úkor těch menších a
minoritních. Ve výsledku znamená, že popularita těchto velkých sportů díky médiím dále
roste (Lowes, 1997). V České republice, pomineme-li významné události z ostatních sportů,
převládá v mainstreamových médiích dlouhodobě fotbal a hokej (Kaufnerová, 2012). Jedná
se o sporty, které u nás patří k nepopulárnějším a nejsledovanějším. Stejná situace je u
samotných sportovců – čím je známější, úspěšnější, populárnější nebo například
kontroverznější, tím je vyšší šance, že se objeví v médiích. Za další zpravodajské hodnoty,
které se vztahují ke sportovní žurnalistice tedy můžeme označit úspěch, výkon a zájem
veřejnosti o danou osobnost či sport (Stofer et al., 2010).
Další problematickou oblastí, co se týče platnosti zpravodajských hodnot ve sportu,
je negativita. Vzhledem k úloze sportovního zpravodajství jako prostředku k pobavení a
vyvolání emocí převládají zprávy spíše neutrální (výsledky nebo průběh sportovních
činností) či pozitivní (oslavování sportovních úspěchů, kladné příběhy apod.) (Weiss, 1996).
Na druhou stranu události se silným negativním tónem, které se dotýkají závažných
společenských témat (například rasismus) nebo životů slavných sportovních osobností
(různé skandály apod.), mají šanci přilákat více mediální pozornosti (Osborne et al., 2016).
Speciální kategorii pak tvoří neočekávaná úmrtí sportovních celebrit, která často pokrývají
titulní stránky. Vzhledem k povaze těchto událostí je běžné, že zpráva se objeví kromě čistě
sportovní rubriky i v hlavní zpravodajské relaci, zejména pokud lze jeho úmrtí označit za
kriminální čin nebo sebevraždu (Karimipour, 2016). Tyto události pokrývají většinu
zpravodajských hodnot, jelikož jsou nečekané, překvapivé a mají obrovskou emotivní
odezvu u veřejnosti. Pokud se navíc jedná o slavného a úspěšného sportovce, který se
věnoval populárnímu sportu, je téměř jisté, že média se budou jeho úmrtí podrobně
věnovat.
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1.3 Gatekeeping
U tak ožehavého tématu, jakým je referování o úmrtí a sebevraždách slavných
osobností, je extrémně důležité pečlivě vybírat, jaké informace do zpravodajství pustit a
jaké naopak vynechat. Požadavky veřejnosti cílí na jednoznačná a pravdivá fakta, zároveň
však publikum touží po kontroverzních, překvapivých a „pikantních“ informacích, které by
je nalákaly a vyvolaly u nich další emotivní reakci. Vzhledem k choulostivé povaze těchto
událostí si však novináři musí uvědomovat etická úskalí v podobě ochrany soukromí
pozůstalých po oběti a také svoji zodpovědnost, jelikož samotná faktičnost a pravdivost by
vždy měla být na prvním místě. Nehledě na fakt, že nešetrné referování o sebevraždách
může mít negativní dopad na mediální příjemce s psychickými problémy (Luce, 2016).
Proces, kdy novináři uvnitř redakce rozhodují, které informace jsou vhodné a budou tedy
vpuštěny do zpravodajství, nazýváme pojmem gatekeeping neboli česky “hlídání brány“.
Se samotným konceptem gatekeepingu v oblasti médií přisel v padesátých letech
20. století americký sociolog David M. White, který podrobně zkoumal, jak editoři a
redaktoři pracují s nadměrným množstvím informací a jejich následnou redukcí a selekcí do
zpravodajství. Přišel s postavou takzvaného pana Brány (Mr. Gates), kterým pojmenoval
editora regionálního deníku, jenž měl za úkol třídit zprávy od tiskových agentur a z následně
vybraných informací tvořit konečné články. White následně vyčlenil dvě základní kritéria,
podle kterých se pan Brána rozhodoval – obsahová (souvisela zejména s tím, jak pro něj
byla zpráva zajímavá) a organizační (souvisela s jeho osobní ideologií a tematickým
zaměřením novin). Autor studie také rozdělil zprávy podle námétu a zjistil, že nejvíce se do
zpravodajství skrze bránu propouští příspěvky z politiky a ty, které zahrnují emocionální
lidské příběhy. Ukázalo se, že samotný gatekeeping je proces velmi subjektivní, záležící na
postojích, očekáváních a zkušenostech editora (White, 1950).
Na rozdíl od zpravodajských hodnot pokrývá proces gatekeepingu celou výrobu
zpráv, tedy včetně rozhodovacího procesu jednotlivých lidí, zodpovědných za různé části
tvorby mediálních výstupů. Naopak ony zpravodajské hodnoty se věnují pouze konečnému
obsahu zpravodajství (Trampota, 2006). Zjednodušeně řečeno, gatekeeping „začíná
v momentě, kdy se novinář poprvé dozví o aktuálním či potenciálním sdělení a končí v bodě,
kdy je redukované sdělení přeneseno k příjemci. Brána je rozhodující bod jak při cestě
dovnitř, tak i při cestě ven.“ (Shoemakerová a Reese, 1996, s. 58) Vzhledem ke své
komplexnosti probíhá gatekeeping na několika úrovních. První je úroveň individuální, která
závisí na osobě samotného redaktora a jeho představ o tom, které informace jsou pro
zpravodajství důležité. Druhou je úroveň mediálních rutin a organizace, která popisuje
chování médií tak, jak se od nich očekává – podle určitých redakčních pravidel, etických
kodexů, směrnic a zároveň podle tematického zaměření a technologických možností
daného média. Třetí úroveň je extramediální, kde se jedná o společenské vlivy, například
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z oblasti ekonomie. Poslední úroveň je ideologická, která zkoumá vliv širšího sociálního
systému na výběr zpráv a souvisí s kulturními a ideologickými společenskými požadavky
(Shoemakerová, Reese, 1996).
V době online médií a vzestupu sociálních sítí jako zpravodajské platformy se úloha
gatekeepingu do jisté míry vyvinula, zároveň je však některými autory zpochybněna.
Zatímco u tradičních médií byli novináři velmi striktně omezeni prostorem pro zprávy, takže
museli, za pomocí důsledného gatekeepingu, vybrat ty nejdůležitější informace tak, aby se
vešly do novinového výtisku či televizní relace. Nová média v digitalizované podobě nabízejí
prostor takřka neomezený. Zpráv je tedy možné publikovat více a novináři se nemusí držet
tak přísných selektivních procesů (Pavlik, 2001). Další kritika gatekeepingu v dnešní době
se vztahuje k počtu bran, kterými musí zpráva projít. Kvůli složitému a rozmanitému
prostředí nových médií již informace neputuje přímočarou cestou skrz pouze malý počet
brán.2 Místo toho existuje těchto propustných či nepropustných bodů velké množství, a to
dokonce v takovém měřítku, že pokud budou jedna či dvě brány zavřené, informace si
stejně najde cestu jinou a k příjemcům se tak jako tak dostane, jelikož někde jinde brána
otevřená jednoduše bude (Williams, Carpini, 2016). Vůči této kritice se vymezuje profesor
Tim Vos (2015), který se domnívá, že role gatekeepingu je stále naprosto klíčová, akorát se
jeho podoba značné transformovala. Ony propustné brány se podle něho z dříve
přímočaré, hierarchické struktury gatekeepingu (od redaktora po šéfredaktora) více
rozmělnily do prostředí internetu a sociálních sítí, kde roli hlídače brán plní více subjektů,
například samotné webové vyhledávače (Google.com, Seznam.cz a další) nebo internetoví
uživatelé, kteří mohou vybírat, co chtějí vyhledávat, co budou číst nebo jaké informace
budou sdílet.

1.4 Teorie rámcování
Základní funkcí hodnotových rámců v mediálních výstupech je napomáhat
příjemcům porozumět a správně interpretovat šířené informace. Média při zpracování
nějaké události zdůrazní některé vlastnosti či atributy a tím zvyšují jejích
významnost – ukazují příjemcům, co je důležité. Rámce se přímo podílí na sociální
konstrukci reality a utváří svět jak novinářů, kteří zprávy produkují, tak mediálních příjemců
(Gitlin, 1980). Samotný proces bychom mohli přirovnat k práci fotografa, který v objektivu
fotoaparátu snímá realitu z určité perspektivy a určuje, na co se v obrázku zaměří, co se do
něj vejde a také co bude vynecháno (Kitzingerová, 2007).
Jako první se o rámcování v sociálních vědách zajímal Erving Goffman, jenž rámce
2

V klasické hierarchické struktuře média to jsou postupně brány redaktora, editora, vedoucího rubriky a
šéfredaktora či jeho zástupce (Trampota, 2006)
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chápal jako základní strukturu sdělení, která podvědomě ovlivňuje způsob našeho vnímání
dané události. Nemusí se však nutně jednat o záměrný proces při tvorbě zpráv, může se
jednat o důsledek novinářské rutiny nebo práce dotyčných žurnalistů. Rámce neexistují
samy o sobě, vždy vznikají až v kontaktu s příjemcem, který si sdělení přebere a aby
informacím porozuměl, aplikuje na ně své vlastní rámce (Goffman, 1974). Dalším
významným teoretikem v oblasti rámcování je bezpochyby Robert Entman, který vymezil
čtyři základní komponenty procesu: definici problému, kauzální interpretaci příčin
problému, morální hodnocení a návrh řešení. Rámce se podle něho tvoří celkem na čtyřech
místech: na úrovni zprostředkovatele sdělení, na úrovni textu, u příjemce a ve více
obecném diskurzu spojeného s kulturou. Entman si také všímá, jak probíhá zdůraznění
v procesu rámcování. Děje se tak zejména vhodným umístěním a opakováním určité
informace, dále pak také asociací s kulturně známými symboly (Entman, 1993).
Základní typologie dělí rámce na tematické a epizodické. První typ se zaměřuje na
hlubší vhled do kontextu a obecné trendy, díky čemuž je umožněna větší porovnatelnost
v čase a v různých situacích. Výzkumník při analýze pracuje s již vytvořenými rámci, kterými
se zaobírá v širším kontextu, zodpovědnost se tím pádem připisuje zejména společnosti.
Naopak epizodické rámce se orientují na konkrétní situace, události a témata, míra
možnosti zobecnění a porovnání výsledků je v tomto případě nízká. Zodpovědnost zde
přechází hlavně na jedince, jelikož při každé konkrétní situaci dochází k vytváření rámců
nových a specifických (Iyengar, 2016). S tímto rozdělením souvisí také dva druhy přístupu
ke zkoumání rámců v mediálních výstupech – induktivní a deduktivní přístup. V prvním
případě nám rámce předem nejsou známy a hledáme je tedy přímo v textu (vytváříme nové
rámce), naopak u druhé možnosti rámce známe předem a porovnáváme je s atributy
v textu (Semetková a Valkenburgová, 2000).
Analýza rámců u tématu sebevražd se například může zaměřit na rámec posilování
morální paniky ve společnosti. Tento pojem, kdy chování nějaké sociální skupiny vyvolává
přehnanou obavu z hrozby pro společnost, se dá vztáhnout také na tento případ, kdy média
pomocí nadměrného zdůrazňování metody a průběhu sebevražd přispívají k jejich
glorifikaci namísto zaměření se na důležitější problémy v podobě snahy o prevenci a
rozpoznání sebevražedných sklonů. V mediální agendě pak výzkumník hledá atributy rámce
morální paniky v podobě nadužívání slova „sebevražda“, orientace na metodu a průběh
sebevraždy, spojitosti s ostatními případy, přílišné zacházení do detailů a podobné
znaky (Luce, 2016).
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1.5 Bulvarizace ve zpravodajských médiích
Zpravodajství je základním produktem novinářské činnosti, který má za hlavní cíl
šířit fakta příjemcům. Úkolem novináře je v tomto případě informace vyhledat, protřídit a
předat je co nejefektivněji čtenáři nebo divákovi tak, aby nedošlo ke zkreslení či špatné
interpretaci událostí, o kterých zpráva pojednává. Seriózní zpravodajské médium by se
mělo držet několika obecných zásad, mezi které patří mimo jiné objektivita, přesnost,
vyváženost, nezávislost, dodržovaní etického kodexu, čerpání z relevantních zdrojů či
publikování ověřených a věrohodných informací (Čuřík,2014). Žurnalistika se však
s postupem času mění. Ekonomický tlak v podobě majitelů, kteří se převážně orientují na
zisk, a požadavky veřejnosti na příklon k zábavě, příběhům a emocionalitě mění podobu
zpravodajství. Média potřebují diváky nalákat a poskytovat své služby co nejširšímu
publiku, což se podepisuje na jejich obsahu. Problém však nastává, pokud je dané
zpopulárnění v rozporu s výše uvedenými zásadami u médií, které mají tendenci být
seriózními šiřiteli faktů. Přechod ve výběru událostí a ve stylu jejich podání či zpracování,
který se kromě popularizace vyznačuje také značným zjednodušením a sníženou kvalitou
novinářských produktů, nazýváme procesem bulvarizace (Sparks a Tulloch, 2000).
Bulvární zpravodajská média můžeme definovat mnoha způsoby. Pracují se
„zezábavněním“ a zpopularizováním témat, jelikož pravdivé informace se samy o sobě
špatně prodávají (Osvaldová, Kopáč, 2016). Další častou charakteristikou je, že bulvár se
vydává za hlas běžných občanů a píše jazykem, kterým hovoří normální, průměrný člověk,
což má pro masy často mobilizující účinek (Hallin a Manicini, 2008). S tím souvisí i
nastolování agendy. Důraz je kladen na události, které člověka nějakým způsobem šokují,
překvapí či znechutí – právě vyvolání emocí totiž přilákává pozornost. Ve výsledku to
znamená, že velmi populárními tématy jsou soukromé životy celebrit i obyčejných lidí
(zejména jejich skandály či různé kontroverze), kriminální činy, nečekaná úmrtí, sex a
populární zábava. Naopak méně je v případě bulváru kladen důraz na politiku (z hlediska
samotné tvorby politiky, politické skandály jsou naopak živnou půdou), ekonomiku a
sociální změny. Věcné zpravodajství ustupuje na úkor zábavy a senzačnosti produkovaných
zpráv (Sparks, Tulloch, 2000).
Velmi důležitou roli hraje u bulváru vizuální složka daného mediálního obsahu. To
se projevuje například nadměrným počtem fotografií, velkým titulkem, nadužívání
vykřičníků a otazníků, celkově zkracováním textů (důležité je, aby byl text úderný, nikoliv
obsáhlý) či zvýšenou barevností. Fotografie zachycují lidské soukromí či věci, které zpravidla
nejsou určeny pro veřejnost. Fotografům, kteří se specializují na tento druh fotek, říkáme
paparazziové, kteří často získávají fotografie neetickým nebo až nelegálním způsobem, což
můžeme vztáhnout i na první fotografii toho typu od Wilckeho a Priestera z roku 1898, na
které je zachycen zesnulý bývalý pruský a německý politik Otto von Bismarck na smrtelné
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posteli. Velmi častým námětem bulvárních fotografií je nahota a sex, s čímž spojujeme
termín nazývaný voyeurismus. Jedná se o formu sexuální deviace, kterou bychom mohli
přirovnat k anonymnímu slídění či šmírování. Fotka obnažené ženy na třetí straně britského
bulvárního deníku The Sun se stala na dlouhou dobu tradicí, tedy až do roku 2015, kdy byl
tento prvek po několikaleté kampani s názvem No More Page 3 zrušen. Přesto je však jasné,
jak pozitivní vliv na čtenost má právě nahota (Shiver Jr., 2006). Nechtěné intimní a odhalené
fotky celebrit na stránkách bulvárního tisku zůstaly a tvoří velmi oblíbenou kategorii u
čtenářů například z důvodu, že tyto „omyly“ slavných osobností pomáhají k uvědomění, že
se jedná o obyčejné, chybující lidi (Osvaldová, Kopáč, 2016).
Ač pojem bulvár vyvolává ve společnosti především negativní konotaci, bulvarizace
je podle současného globálního trendu jev velmi rozšířený a populární, včetně médií, která
se označují za kvalitní a seriózní. Provázání zpravodajství se zábavou a dramatičností se
stalo věcí naprosto běžnou a infotainment3 či fenomén fičrových (lidových) zpráv bereme
za upřednostněné zpravodajské metody (Bartošek a Daňková, 2010). Zde vzniká největší
riziko, jelikož u čistě bulvárního tisku víme, co očekávat a většina jeho recipientů ho nebere
příliš vážně – jde přece hlavně o pobavení a emoce. Pokud ale u zpravodajského média, kde
by primárním cílem mělo být poskytovat fakta a informovat veřejnost dochází k přílišné
bulvarizaci ve formě zavádějících titulků, emotivního a agresivního textu, nevhodných
stereotypů či pochybného zdrojování, své diváky tak prakticky podvádí a ničí si svoji pověst
(Kopáč, Osvaldová, 2016). K bulvarizaci dochází především z důvodu transformace
žurnalistiky z pohledu politické ekonomie komunikace a také kvůli přeměně mediálního
publika. Žurnalistika se stává zbožím a byznysem, vznikají obrovské komerční koncerny,
které skupují média a obsahy se diverzifikují a stávají multiplatformními. Vlastníkům jde
v první řadě o zisk a do chodu médií sami zasahují a udávají směr (Chomsky a
Herman, 1988). Zisk pramení z inzerce, která velmi úzce souvisí s počtem čtenářů, diváků či
posluchačů média. Masové publikum, jak již bylo zmíněno výše, nechce pouze přijímat
strohá fakta a informace, chce se u toho i bavit či být emočně zapojeno.
V české mediální krajině je konzumace bulvárních médií velmi rozšířená z důvodu,
že početnější publikum čistě seriózních médií zde neexistuje (Osvaldová, Kopáč, 2016).
Souvisí to i s výraznou změnou mediálního vlastnictví za poslední roky. Od zahraničních
vlastníků začali média nakupovat vlivní domácí podnikatelé, po vzoru současného trendu
ve střední a východní Evropě. Situace zašla až tak daleko, že v některých případech můžeme
mluvit o takzvané berlusconizaci médií, tedy propojení ekonomické, a především politické
moci s vlastněním určitého média. Průzkum, probíhající mezi lety 2012 až 2014 v podobě
rozhovorů s 291 českými zpravodajskými novináři mimo jiné ukázal, že po vlastnických
změnách žurnalisté cítí velmi razantní příklon k poskytování zábavy a relaxace ve
zpravodajství (Tejkalová a Láb, 2016).
3

Výraz infotainment vznikl spojením anglických slov information (informace) a entertainment (zábava)
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2. Prezentace smrti ve zpravodajských médiích
Pokud se podíváme na nejčtenější mediální příběhy uplynulých let, ve většině
případů se budou týkat násilí, zejména smrti. Právě ta je bezpochyby interdisciplinárním
fenoménem, jenž vzhledem ke své negativní povaze dominuje mediální agendě
v masmédiích. Ač v běžné konverzaci se jedná o téma tabuizované, v našem mozku
vyvolává speciální pozornost. Bojíme se smrti, přemýšlíme o ní a v médiích to jsou právě
články o úmrtí, které nejpravděpodobněji získají náš zájem. Dalo by se říct, lidstvo je
nekrofilní – nikoliv však co se týče vulgárního významu jakési sexuální deviace, nýbrž ve
smyslu obecné lásky ke smrti, hraničící až s posedlostí (Kotišová, 2015). Velkou roli v tomto
ohledu hrají globalizovaná a technologicky vyspělá masmédia. Dozvídáme se podrobné
informace o životech celebrit, politiků, sportovců a dalších známých osobností
z komunikačních zdrojů po celém světě, díky čemuž nabýváme pocitu, že je osobně známe
(Hanusch, 2010). O to více nás emočně zasáhne jejich náhlé úmrtí, o kterém se dozvídáme
téměř z každého média, často rovnou z titulních stran novin nebo úvodních reportáží
televizních relací, protože událost tohoto typu pokrývá většinu zpravodajských hodnot.
Stejná situace nastává při referování o obětech katastrof a válečných či kriminálních činů,
opět se jedná o zprávy pro média značně upřednostněné.
Kromě upřednostnění je třeba zmínit také specifickou podobu zpravodajství o smrti.
Nadměrný mediální zájem o úmrtí (zejména slavných osobností) se projevuje například
nadměrnou bulvarizací a cíleným útokem na emoce ve formě šokujících titulků,
zjednodušených a emotivních textů nebo reportáží, které doprovází smutný, melancholický
hudební podkres. Při konzumaci zpravodajství musíme mít na paměti, že každá událost, o
které média referují, obsahuje nikoliv pouze holá fakta, nýbrž také hodnotové rámce, které
nám pomáhají dané události porozumět a dávají jí určitý význam a kontext. Pomocí
rámcování dokáží média konstruovat a směřovat naše vnímání o světě, logicky tak musíme
být opatrní, aby poskytnuté informace nebyly zavádějící, následkem čehož by naše vnímání
skutečnosti mohlo být chybné. Základními nástroji jsou v tomto případě procesy selekce,
zdůraznění, vynechání a komentování (McCombs, 2009).
Za zmínku stojí také frekvence zpráv a podrobnost referování o těchto událostech.
Zprávy se snaží zachytit každý detail či každou novou informaci ohledně daného případu
úmrtí, následně přicházejí i se životními příběhy a vzpomínkovými texty o zesnulé osobě,
případně zahrnují i podrobnosti o pohřbu. Výsledkem je nadmíra zpráv, kdy jsou samotné
narativy a článkové fotografie mediálně často přebírány navzájem. Pokud se například
objeví posmrtná fotografie těla zesnulého, šance, že ji i přes jednoznačný etický rozpor
uvidíme ve více médiích, je velmi vysoká. Často to vyústí až v situaci, kdy média přinášejí
smrt veřejně známé osobnosti nekomfortně až příliš „blízko“ svému publiku (Sumiala,
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2013). Velmi obvyklé jsou také rozhovory s blízkými zesnulého a jeho fanoušky, které se
nesou v silně emocionálním duchu.
Výrazný vliv na referování o násilných a tragických událostech měl vznik a rozšíření
online médií, jakožto nové, místem prakticky neomezené platformy pro pokrývání tohoto
typu událostí (Hanusch, 2010). Specifickým prvkem zpravodajství internetové doby je
takzvaná občanská a participativní žurnalistika. Zatímco při konzumování tiskových,
televizních či rozhlasových médií byli diváci pouze pasivní, s masovým rozšířením internetu
může téměř každý publikovat své texty, fotografie či videa online a stát se tím pádem
příjemcem a zároveň aktivním tvůrcem zpravodajského obsahu, takzvaným prosumerem.4
Tradiční média čím dál více začali využívat participativní žurnalistiky, tedy informací a
materiálů od civilistů, kteří mohou mít nulové zkušenosti s žurnalistikou. Velmi běžné je to
zejména u krizových situací a katastrof většího rozsahu, kdy je pro novináře nebezpečné
získat detailní záběry přímo z místa události, naopak fotek a videonahrávek od lidí, kteří se
již v oblasti katastrofy nacházejí, je poměrně velké množství (Allan, 2006).
Vývoj technologií a masivní rozšíření sociálních sítí navíc umožňuje lidem stát se
„amatérskými zpravodaji“, aniž by jimi publikované informace spadaly pod kontrolu
jakéhokoliv média. Většinou jsou to právě civilisté, jenž se k místu události dostanou jako
první a nejčerstvější informace nebo audiovizuální materiály následně sdílí na internet,
zejména na sociální sítě typu Facebook, Twitter, YouTube či Instagram. Problémem je, že
na rozdíl od profesionálních novinářů se občanští žurnalisté nemusejí řídit etickými pravidly
a kodexy, které jsou ve zpravodajských redakcích běžné. Na sociální sítě tak mohou
proniknout materiály, které jsou po etické stránce nevhodné k publikování do
zpravodajství, zejména pokud se jedná o videa příliš násilná a brutální nebo když jsou
například odhaleny soukromé informace o subjektech, které by se v profesionální
žurnalistice publikovat nesměly (Hanusch, 2010).
Interaktivní prostředí internetu nabízí ještě jednu velmi oblíbenou funkci –
platformu pro společné truchlení. Po skonání populární osobnosti jsou sociální sítě
zaplaveny texty, snímky a fotografiemi, ve kterých lidé vyjadřují své překvapení, soustrast
zesnulému a jeho rodině a v neposlední řadě také vzpomínky, které na dotyčného člověka
mají. Vy výsledku to znamená, že sociálně-mediální status dané osobnosti se po biologické
smrti stále rozrůstá a vzniká zcela nová, sociální konstrukce smrti, vytvořená truchlícími
uživateli a jejich vzpomínkami na sociálních sítích (Gibbs, Meese et al., 2014)

4

Termín, pojmenovaný americkým spisovatelem Alvinem Tofflerem roku 1980, vznikl spojením anglických
slovíček consumer (spotŕebitel) a producer (tvůrce).
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2.1 Sebevražda a její příčiny
Zvláštní, problematickou kategorií ve zpravodajství jsou sebevraždy. Úmyslné
ukončení života ve většině případů vyžaduje hlubší porozumění, jelikož se jedná o těžko
vysvětlitelnou oblast lidské psychiky. Často se můžeme setkat s prohlášeními typu „byl to
veselý a usměvavý člověk, jeho sebevraždu vůbec nechápu…“, které ukazují stigmatizaci
člověka trpícího sebevražednými sklony a mentálními problémy jako smutného,
uzavřeného člověka, co se vyhýbá sociálnímu kontaktu a vypořádává se s problémy doma
o samotě. Příznaky nemusejí být vždy zjevné a do hlavy danému člověku nikdy nevidíme.
Můžeme často pouze spekulovat, co všechno stálo za jeho rozhodnutí vzít si život, navíc
důvod málokdy bývá pouze jeden (McLure, 2000). V mediálních výstupech však často
nalezneme orientaci na jedinou příčinu spáchání sebevraždy, bez hlubšího porozumění a
zaobírání se problematikou mentálního zdraví.
Jak moc je fenomén sebevraždy obtížný na porozumění můžeme spatřit již
z nejednoznačné definice slova, která se často u různých teoretiků liší. Jako první se teorii
ukončení vlastního života věnoval francouzský sociolog Émile Durkheim, který sebevraždu
definuje jako každou smrt člověka vlastním počínám (pasivním i aktivní, přímým či
nepřímým), jehož záměrem bylo skutečně vzít si život. Samotná poslední část definice je
velmi komplikovaná, jelikož autor vysvětluje, že hlavní podstatou není samotná vůle
člověka (v tomto případě, jestli chce či nechce sebevraždu spáchat), nýbrž vědění, že dané
konání na sto procent ke smrti povede (Durkheim, 1897 cit. dle Spauding a Simpson, 2005).
Rozdíly mezi sebevraždou a nehodou (tedy sebezabitím) se tak do jisté míry smazávají a
v některých situacích je dělení nejednoznačné. Samotný faktor touhy umřít vyvolává další
otázky, jelikož z další definice sebevraždy by měl člověk takto konat zcela dobrovolně, bez
vnějšího ovlivnění (Wreen, 1988). Ovlivnění je však téměř vždy na místě, ať už se jedná o
faktory afektové či psychické. Již z této formulace můžeme spatřit hlavní příčinu
komplikovanosti tohoto jevu – na rozdíl od přirozené smrti či nehody je sebevražda
způsobena aktivním či pasivním počínáním člověka. Okamžitě se tedy v lidské mysli nabízí
jednoduchá otázka – proč? Proč to dotyčný člověk udělal?
Základní rozdělení vymezuje sebevraždy bilanční, impulzivní a demonstrační. Za
bilanční suicidum považujeme způsob, kdy člověk zhodnotí svoji situaci a dobrovolně se
rozhodne vzít si život. Impulzivní sebevražda je bezprostřední reakce na nějakou tragickou
událost, kterou subjekt prožil (například smrt blízkého). Sebevražda demonstrační má za
úkol především přilákat pozornost a vzbudit nějakou společenskou odezvu, je zpravidla
reakcí na nějaký vnější sociální konflikt (například sebeupálení Jana Palacha pro
vyburcování veřejnosti proti tehdejšímu režimu) (Peterková, 2013). Existuje mnoho důvodů
přispívajících k riziku spáchání sebevraždy. Základní dělení těchto rizikových faktorů je na
biické a patické poruchy. Biické (neboli afektové) faktory souvisí s depresí, jenž je vyvolána
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nějakou událostí nebo konáním dotyčného, který jinak netrpěl žádnou vrozenou,
psychickou poruchou. Zjednodušeně tedy mají původ v realitě (Guze, Robins, 1970).
Důvodem může být mimo jiné alkoholismus, nadměrné užívání drog a léků, finanční
problémy a další. Patické (neboli psychické) faktory naproti tomu mají původ v lidském
mozku a souvisí s jakoukoliv formou (vrozené) psychické poruchy, která může mít podobu
například bipolární afektivní poruchy, schizofrenie a dalších nemocí. Nejvíce však riziko
spáchání sebevraždy zvyšuje kombinace výše uvedených faktorů (Hawton, van Heeringen,
2009).
Za zřejmě nejčastěji uváděný důvod spáchání sebevraždy se považuje vše
zastřešující deprese, jakožto psychická porucha, která se projevuje smutkem, beznadějí,
velmi špatnou náladou a nechutí k životu obecně. Deprese však zdaleka není jedinou
psychickou poruchou nálady a bez odborných znalostí není jednoduché určit, jestli se jedná
u konkrétního subjektu o depresi, afektivní poruchu či dlouhodobě trvající špatnou náladu,
zvanou dystymie. Nehledě na fakt, že samotná deprese má různé příčiny a různé stupně
závažnosti.5 Hlavní příčinou nemusí být pouze reakce na nějakou tragickou událost, deprese
může mít endogenní podobu, tedy narušení správné chemie a funkčnosti mozku, za kterým
nestojí žádný specifický vnější vliv. V tomto případě se jedná o závažnou psychickou
poruchu a je třeba odborná lékařská pomoc (Smith-Ježkova, 2006). V tom však tkví další
problém, jelikož spoustu lidí se stydí sdílet své pocity a problémy, což může vést k
prohloubení deprese a k sebevražedným sklonům. Pro shrnutí je třeba zdůraznit, že
deprese není pouze náhlá změna nálady, ale v některých případech závažná, v lidském
mozku zakořeněná, psychická porucha, která vyžaduje odbornou pomoc.

2.2 Prezentace sebevražd ve zpravodajských médiích

Zatímco postupů, jak správně eticky, stylisticky a obsahově pokrývat úmrtí lidí ve
zpravodajství existuje mnoho, návodů a příruček ke psaní specificky o sebevraždách
nalezneme podstatně méně. Jejich zavedení však má podle studií vliv na snížení počtu
případů sebezabití. Příkladem mohou být zavedená striktní pravidla v Rakousku, kdy zákaz
pokrývání případů z Vídeňského metra měl za následek snížení počtu sebevražd nejenom
na tomto místě, ale také celostátně.6 Fenoménu, kdy mediální výstup po zveřejnění snižuje
5

Pro měření se používá například škála deprese od amerického psychiatra a otce kognitivní psychoterapie,
Aarona T. Becka. Jedná se o otázkový test, který se ptá na náladu subjektů během týdne a podle výsledku jej
následně zařádí do jedné ze čtyřech kategorií (minimální deprese, mírná deprese, středně závažná deprese
až závažná deprese).
6
Například studie Thomase Niederkrotenthalera (2007) ukázala snížení počtu sebevražd v Rakousku o 81
případů ročně, s 95 % intervalem spolehlivosti.
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sebevražednost, říkáme Papageno efekt.7 Rozdíl v pokrytí sebevraždy je zejména v tom, že
na rozdíl od jiných případů člověk jednal z vlastní vůle – jednalo se o jeho rozhodnutí.
Existuje zde tedy nadstavba v podobě toho, jakým způsobem se snažit zabránit dalším
lidem učinit stejné rozhodnutí. Místo negativního ovlivnění by záměrem novináře mělo být
vzdělání společnosti o dané problematice, a především poskytnutí pomoci rizikovým
čtenářům, například uvedením, jak situaci řešit a na koho se obrátit (Hanusch, 2010).
Zavedení daných směrnic a příruček však není v současných médiích samozřejmostí a často
se jedná pouze o stručná doporučení v etickém kodexu či dohodu uvnitř jednotlivých
redakcí. Nejvíce pak záleží na samotných redaktorech, jak se sepsání zprávy zhostí.
V případě reportování o sebevraždách si musí média odpovědět na několik (etických)
otázek, mezi které patří mimo jiné: Které sebevraždy do zpravodajství vybereme, jak
podrobně o nich budeme informovat a jaký styl u toho zvolíme.
Každá jednotlivá zpráva o sebevraždě je sociální konstrukcí reality a už na pouhém
výběru jednotlivých případů můžeme spatřit, které jsou ve zpravodajství upřednostňovány.
Jsou to pochopitelně události, u kterých se média domnívají, že jsou pro jejich konzumenty
nejatraktivnější. Z celkového počtu spáchaných sebevražd ročně je to však pouze malé
procento. Například z výzkumu, který se zabývá reportováním australských novin o
sebevraždách je patrné, že pouze 1 % případů za rok se dostane do zpravodajské agendy
médií (Pirkis, 2007). Jestli se daný případ objeví ve zpravodajství závisí na několika
faktorech, které souvisí se zpravodajský hodnotami. Upřednostněny tak jsou sebevraždy na
veřejném místě, zvláště násilně či neobvykle spáchané sebevraždy a v neposlední řadě ty,
které se týkaly celebrit, žen nebo nezletilých (Coyle a Macwhannell, 2002). Atraktivitu také
zvyšuje faktor silného příběhu, který o sebevraždě média dokáží vytvořit. Příkladem může
být například řada incidentů v obci Bridgend ve Walesu z let 2007 až 2009. 26 nezletilých
nebo čerstvě dospělých lidí si zde v tomto období vzalo život. Při prvních několika případech
se o to ani regionální média téměř nezajímala, s postupem času a nárůstem obětí se však
incidenty dostaly až do nejpopulárnějších britských médií. Důvodem byl fakt, že média
začala záměrně sebevraždy propojovat, hledat souvislosti a příběh „sebevražedného kultu
v hlavním městě sebevražd“ byl rázem na světě (Luce, 2016)
Dalším etickým úskalím je podrobnost podání incidentu divákovi, konkrétně tedy
jaké informace by ve zpravodajství měly být zveřejněny a co už je naopak za hranicí.
Zobrazení šokujících záběrů na jednu stranu zvyšuje atraktivitu zprávy, na straně druhé je
to neetické jak vůči mediálním konzumentům, tak vůči oběti a pozůstalým. Ukázkový
příklad tohoto dilematu je sebevražda bývalého amerického politika Roberta Budda
Dwyera, který si v roce 1987 prostřelil hlavu v živě vysílané konferenci, kterou sám svolal.8
7

Pojem, který označuje pozitivní vliv vhodně udělaných mediálních výstupů, je pojmenován podle postavy
z opery Kouzelná flétna od Wolfganga Amadea Mozarta. Papageno si chce po ztrátě své lásky vzít život,
nakonec je však přemluven, že stojí za to žít a sebevraždu nespáchá. Jedná se o opak Wertherova efektu.
8
Dwyer byl obviněn z korupčních skandálů na 55 let ve vězení. Na konferenci, odehrávající se v jeho
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Na novinářské kameře je zachycen kompletně celý akt, včetně výstřelu a několika desítek
sekund přiblíženého záběru na Dwyerovo zkrvavené, bezvládné tělo, ve kterém mu je navíc
zřetelně vidět do obličeje. Otázkou bylo, jestli lze takto brutální záběr ve zpravodajství
použít. Nakonec ho využily pouze 3 z 20 amerických televizních stanic, s důrazným
varováním pro diváky o velmi násilných záběrech (Hanusch, 2010). I v oficiálních příručce
BBC je uvedeno, že grafické zobrazení nadmíru násilných činů v drtivé většině případů není
obhájitelné (Harcup, 2006). Detailní popis metody sebevraždy je obecně velice populárním
nástrojem médií, jak ještě více zacílit na divákovi emoce. Především u bulvárnějšího
zpravodajství je typické, že způsob, jakým si oběť vzala život, si přečteme už přímo v titulku
a ve zbytku textu dochází k dalšímu rozpitvání, zaměřeného na veškeré známé (i neznámé)
detaily.
Pro zprávy o sebevraždách je dále typická nadměrná frekvence vydaných článků. Jak
již bylo zmíněno, pouze malé procento sebevražd je ve zpravodajství pokryto, ale když už
se daný incident objeví v agendě, obvykle se z něj dané médium snaží vytěžit co nejvíce
(čím je téma atraktivnější, tím lépe). Ve výsledku tak vznikne k jednomu případu až příliš
mnoho zpráv, které se snaží najít stále nové souvislosti, důkazy a příběhy, v mnoha
případech až za hranicemi etických mezí. U sebevražd je toto počínání spojené se
specifickým rizikem. Autor zprávy by si měl uvědomovat zodpovědnost vůči publiku,
například v tom smyslu, že článek si můžou číst i lidé, kteří trpí podobnými psychickými
poruchami a myšlenkami o sebevraždě. Pokud je text napsán necitlivě nebo je v něm
sebevražda až příliš glorifikovaná, může to v některých případech přispět k rozhodnutí vzít
si život a daný čin napodobit (Hanusch, 2010). Dominový fenomén, kdy necitlivé články a
televizní zprávy korelují se zvýšeným počtem sebevražd, nazýváme Wertherův efekt.9
Studie sociologa Davida Phillipse zkoumala případy sebevražd, pokrytých na předních
stránkách britských a amerických novin mezi lety 1947 až 1968, a jejich vliv na míru
sebevražd v různých státech. V 26 případech se korelace potvrdila, v 7 případech však
celkový počet sebevražd byl naopak menší (Phillips, 1974). Již zmíněná série incidentů
v Bridgendu je taky považována za potvrzení teorie Wertherova efektu, mnoho rodinných
příslušníků obětí ze sebevražd vinili právě média a jejich necitlivý způsob zpracování
událostí. I podle Světové zdravotnické organizace (WHO) může mít reportování o
sebevraždách přímý vliv na sebevražedné chování.10 Nadměrná frekvence článků a
rodinném domě za přítomnosti novinářů a televizních kamer, nejdříve pronesl projev, ve kterém zkritizoval
počínání soudního systému. Následně předal rodinným členům dopisy na rozloučenou a s informacemi o
následném pohřbu, z igelitky vytáhl revolver a začal varovat přítomné lidi, aby odešli nebo se nedívali, jestli
na to nemají žaludek. Po následném vyšetřování se ukázalo, že obviňující svědek lhal a Dwyer skutečně
nevinný byl (Gill, 2020).
9
Předlohou pro toto pojmenování je novela Utrpení mladého Wethera, kterou napsal německý spisovatel
Johann Wolfgang von Goethe v roce 1774. Tragický příběh hlavního hrdiny, který se zabil kvůli nešťastné
lásce údajně přispěl k zvýšenému počtu sebevražd po celé Evropě až do takové míry, že ve většině států byla
novela zakázána.
10
Preventing Suicide: A Resource for Media Professionals, 2008. In: Department of Mental Health and
Substance Abuse World Health Organization [online]. [cit. 2020-07-27]. ISBN 978-92-4-159707-4. Dostupné
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glorifikace sebevražd má za následek to, že sebevražda se zarývá mediálním příjemcům do
hlavy jako možné řešení – čím se o ní mluví víc, tím je možnost ovlivnění publika větší (Luce,
2016). Problémem je, že většina novinářů o tomto úskalí vůbec není poučena a z rozhovorů
vyplývá, že si ani neuvědomuje rizika reportování o suicidu (Jamieson, 2003).

2.2.1 Jak eticky správně reportovat o sebevraždě?
Jak již bylo v práci zmíněno, ve velké míře záleží na konkrétních redakcích či
redaktorech, jak se chopí pokrytí události. Ve výsledku se tak často stává, že autor
nedostane žádné zvláštní pokyny a zprávu napíše jako každou jinou podle klasické
novinářské šablony, často ještě se znaky bulvarizace pro zvýšení atraktivity pro diváky
(Luce, 2016). Reakcí je mimo jiné internetová stránka reportingonsuicide.com,11 kterou lze
označit za univerzální vzdělávací projekt v oblasti informování o sebevraždách. Podílí se na
něm mnoho žurnalistů, mediálních expertů ale i psychologů z celého světa a dávají
dohromady výzkum o tom, jak správně o sebevraždě ve zpravodajství psát a čeho by se
novináři naopak měli vyvarovat. Kromě rad pro profesionály web nabízí i doporučení pro
bloggery, influencery a občanské novináře včetně toho, jak sebevražedné chování
rozpoznat a jak se během kontaktu s osobou v riziku chovat.
Celý seznam doporučení na webové stránce, přeložený do českého jazyka vypadá takto:
•
•
•
•
•
•
•

Označit úmrtí stručně za sebevraždu, nerozpitvávat zvolenou metodu a
místo činu
Nezveřejňovat podrobnosti z dopisu na rozloučenou (pokud nějaký je),
pouze zmínit, že byl nalezen
Uvádět pouze obecné informace o oběti, nepopisovat důkladně osobní
údaje
Zdůraznit, že při sebevražedných myšlenkách vždy existuje pomoc v podobě
péče, podpory a různých terapií
Nezjednodušovat či zbytečně horlivě nehledat důvod činu, místo toho uvést
obecně platné možné příznaky a faktory sebevražedného chování
Vyvarovat se glorifikace a senzacionalizace činu a detailů o něm, místo toho
používat pouze fakta a jazyk, který je citlivý k pozůstalým
Neuvádět sebevraždu jako odvážný čin heroismu

z: https://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/resource_media.pdf
11
Reportingsuicide.org je od roku 2015 fungující webová stránka, specializovaná na pokrývání sebevražd
v médiích. Na jejím vytvoření se podílely asociace, odborná centra a akademické organizace na prevenci
sebevražd po celém světě. Najdeme zde i studie, analýzy a výzkumy, ze kterých byl vytvořen souhrn směrnic
a rad pro eticky správné pokrytí těchto událostí.
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•
•
•

Při psaní o zvýšeném počtu sebevražd nepoužívat slova jako „epidemické,“
či „raketově stoupající“, vystačit si s více citlivými slovy udávajícími nárůst
Zprávy o sebevraždách nedávat na přední stranu novin a neupřednostňovat
je před ostatními zprávami
V online médiích zařadit do článku hypertextové odkazy na zdroje o
rizikových faktorech, sebevražedném chování, a především na podpůrné
linky a instituce (v ČR např. Linka důvěry či Linka bezpečí)

V České republice pracuje na manuálu zodpovědného informování o sebevraždách
Národní ústav duševního zdraví (NUDZ)12. Několikastránkový seznam rad a doporučení
iniciovala skupina lidí v čele s Petrem Winklerem, kteří se zaměřují na prevenci sebevražd
v celorepublikovém kontextu. V mnoha bodech se překrývá s výše uvedenými
doporučeními ze stránky reportsuicide.org, přesto zde najdeme několik důležitých
doplňujících rad:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zhodnotit, jestli daný případ skutečně stojí za zveřejnění a jestli je způsob
smrti potvrzený
Sebevraždu nepopisovat jako rychlou a bezbolestnou smrt, ať je vykonána
jakýmkoliv způsobem – zvyšuje to její atraktivitu
Nevyzdvihovat konkrétní lokace s častým výskytem sebevražd jako
„oblíbené místo sebevrahů“
Nepoužívat fotky, na kterých jsou zachyceni truchlící pozůstalí
Vyvarovat se příliš detailním fotkám z místa činu a nevhodných ilustračních
obrázků
Zapojení příběhů osob, které myšlenky na sebevraždu překonaly, může
představovat podporu pro rizikové jedince
Nenechat se jako novinář emočně ovlivnit
Zařadit do zpravodajství vzdělávací výstupy – jaké jsou příznaky, mýty o
sebevraždách apod.

Obecně lze říci, že zprávy o sebevraždách by se více měly zaměřit na podporu
prevence sebevražedného chování. Namísto hledání a odhadování možného důvodu činu
se mu spíše snažit předejít u ostatních a mít na paměti, že v mnoha případech se jedná o
dlouhodobý, léčitelný problém, který se za pomoci různých prostředků dá řešit.

12

Manuál je součástí projektu Na rovinu pod záštitou Evropské unie, který se obecně zaměřuje na duševní
zdraví a nemoci. Obsahuje rozsáhlý Mediaguide, který radí médiím, jak správně pokrývat (stylisticky,
jazykově i obsahově) právě tuto problematiku, včetně sebevražd. Dostupné z https://narovinu.net/wpcontent/uploads/2020/03/mediag.4.3..pdf
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3. Zkoumaná média
K analýze úmrtí sportovců byly vybrány online sportovní servery Sport.cz, iSport a
sportovní rubriky na stránkách Aktuálně a iDnes. Zpravodajství čistě internetové bylo
vybráno z důvodu, že v současné době je bezpochyby mezi mediálními konzumenty
populárnější než klasické tištené noviny, které se v oblasti sportu začínají čím dál více
přiklánět k publicistice a analýzám (Trunečka, 2017). Časové ohraničení mediální agendy
zvolených stránek je od 23. dubna 2017, kdy o život přišel první ze sportovců,
až do 31. června 2020, aby došlo též k zařazení článků, které se věnují výročím úmrtí.
Důvodem výběru je skutečnost, že tyto 4 internetové subjekty jsou v České republice
v oblasti všeobecného sportovního internetového zpravodajství mezi komerčními médii
pravidelně nejnavštěvovanější a zároveň každé médium spadá pod jiného vlastníka
(podrobnější informace budou u představení jednotlivých médií). Orientační graf
č. 1 – Počet reálných uživatelů 2019 ukazuje počet reálných uživatelů (dále jen RU), tedy
konkrétních lidí, kteří za dané časové období stránku navštívili, loňského roku vždy první
den v měsíci.
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Graf č. 1: Počet reálných uživatelů 2019, data ze serveru netmonitor.cz

Z grafu výše je patrné, že nejpopulárnějším zpravodajským online serverem se
zaměřením na sport je Sport.cz, jehož měsíční počet RU se v roce 2019 pohyboval mezi 3 a
3,5 miliony (kromě května, kdy se vyšplhal až na hodnotu těsně nad 4 milióny). Počet RU
dalších 3 nejnavštěvovanějších serverů se pohyboval většinou těsně pod hranicí 1,5 miliónů
(opět kromě května a také prvních několika měsíců v roce u serveru Aktuálně). V roce 2020
je podle dat ze serveru NetMonitor situace ohledně poměru počtu RU obdobná.
31

3.1 Sport.cz (Seznam.cz)
Internetový server Sport.cz je v současné době podle dat ze serveru
NetMonitor (2020) nejnavštěvovanější zpravodajskou stránkou se zaměřením na sport
v České republice. Jedná se o společnou službu webového portálu Seznam a deníku Právo
od vydavatelství Borgis, a.s. Sport.cz nabízí internetové všeobecné zpravodajství ze všech
typů sportovních aktivit na domácí scéně i v zahraničí, včetně E-sportu. Kromě tradičních
zpráv zde najdeme také video sekci a nabídku Sport+, ve které se nachází publicistický
obsah. Součástí dnešní podoby serveru je i možnost uživatelského (necenzurovaného) fóra
u každého článku.13
Počátky serveru sahají až do roku 1997, kdy podnikatel Ivo Lukačovič založil
katalogový vyhledávač Seznam s počáteční investicí 50 000 Kč (Haltmanová, 2001). Stránka
se velmi rychle rozrůstala (například díky prodeji bannerové reklamy) a rozšiřovala o nové
služby. Jednou z nich byl i zpravodajský server Novinky vydavatelské společnosti
Borgis, a.s., který se v roce 2003 objevil na domovské stránce Seznamu.14 Součástí bylo také
sportovní zpravodajství, které se o rok později přesunulo na vlastní doménu a vznikl tak
Sport.cz, který nabízel zprávy, sportovní výsledky, statistiky a v případě významných
událostí i online textové přenosy zápasů. V dnešní době nabízí Seznam široké spektrum
webů zaměřených na různé oblasti, včetně sportu, zpravodajství (Seznam zprávy),
motorismu, ekonomiky etc. Za zmínku určitě stojí spuštění internetové televize od ledna
roku 2018, která nabízí velmi rozličný obsah včetně produkce vlastních pořadů. Domovská
stránka seznam.cz je podle údajů projektu v současné době nadále nejnavštěvovanější
stránkou českého internetu podle RU. To stejné platí i pro E-mailovou službu, která mezi je
mezi tuzemskými vydavateli v počtu uživatelů bezkonkurenčně nejpopulárnější.15

3.2 iSport (Blesk)
Velmi oblíbeným sportovním serverem je iSport. Jedná se o internetovou verzi
novin Sport, jediného celostátního deníku zaměřeného čistě na toto odvětví. Spolu
s tištěnou verzí vychází každý pátek také příloha Sport magazín, obsahující reportáže,
rozhovory a sportovní program na další týdny. Sportovní noviny (včetně jejich internetová
verze) spadají pod deník Blesk, jehož majitelem je mediální skupina Czech News Center,

13

Sport.cz [online]. [cit. 2020-07-24]. Dostupné z: https://www.sport.cz/

14

Naše historie: Od založení až po současnost. Seznam.cz [online].2020 [cit. 2020-07-24]. Dostupné z:
https://o.seznam.cz/o-nas/
15
Data ze serveru NetMinitor.cz, 2020
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vlastněná Danielem Křetínským, Patrikem Tkáčem a Romanem Korbačkou.16 Blesk má
v české mediální krajině pověst bulvárního deníku a do jisté míry se to vztahuje také na
sportovní zpravodajství.
Tištěná verze Sportu má dlouhodobou tradici, sahající až do roku 1953, kdy vyšlo
první číslo, v té době pod názvem Československý sport. Po rozpadu České a Slovenské
Federativní Republiky v roce 1993 se název změnil na Deník Sport (Molitoris, 2016).
V současné době deník vychází každý den kromě neděle a obsahuje 16 až 20 stran (včetně
inzerce). Internetová verze iSport poskytuje aktuální domácí i zahraniční zpravodajství ze
široké škály sportů, výsledky a online textové přenosy, které jsou často doplněny o video
sestřihy. Najdeme zde i sekci VIP Sport, která obsahuje sekce jako Tragédie, Skandály,
Příběhy či Ženy a vztahy a podtrhuje tak bulvární zaměření této stránky. Kromě bezplatného
obsahu je dostupná i služba iSport Premium, která ve formě předplatného nabízí
neomezené množství video sestřihů a exkluzivních videí, profilové rozhovory, pohledy do
zákulisí a názory expertů.17

3.3 Sportovní rubrika iDnes (Mladá Fronta Dnes)

Server iDnes je internetovou verzí deníku Mladá Fronta Dnes, který patří po Blesku
k nečtenějším novinám v České republice.18 Vlastníkem těchto novin je mediální společnost
MAFRA, která spadá do holdingu Agrofert a.s., jenž patří do svěřenského fondu Andreje
Babiše.19 Stejně jako v tištěné podobě, i na webové verzi, která funguje od roku 1999,
najdeme obsáhlou sportovní rubriku, nabízející zpravodajství ve formě článků, výsledků,
online reportáží, rozhovorů a podobně. Najdeme zde také službu Premium, která nabízí
exkluzivní obsah, v tomto případě pro celý portál iDnes, nikoliv pouze pro sportovní rubriku.
Zajímavou sekcí je seriál Stalo se…, který každý den připomíná významná sportovní výročí.20
Vydavatelství Mláda Fronta, orientované tehdy zejména na mladý lid, vzniklo 9.
května roku 1945 a začalo vydávat deník, který byl předchůdcem novin Mladá Fronta DNES
(Bednařík, Jirák a Köpplová, 2011). Ty ve své aktuální podobě vyšly poprvé po privatizaci
v roce 1990, pod záštitou nově vzniklé společnosti MaF a.s.21 O rok později se vydavatelství
16

Aktualizovaná mapa vlastníků českých médií. Mediaguru.cz [online]. 2019 [cit. 2020-07-24]. Dostupné z:
https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/03/aktualizovana-mapa-vlastniku-ceskych-medii/
17
ISport [online], 2020. [cit. 2020-07-24]. Dostupné z: https://isport.blesk.cz/
18
Výzkum Media projekt od Unie Vydavatelů (2020)
19
Aktualizovaná mapa vlastníků českých médií. Mediaguru.cz [online]. 2019 [cit. 2020-07-24]. Dostupné z:
https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/03/aktualizovana-mapa-vlastniku-ceskych-medii/
20
IDnes [online], 2020. [cit. 2020-07-24]. Dostupné z: https://idnes.cz/sport
21
Po únorovém převratu 1948 a zestátnění tiskáren sloužila deník Mladá fronta až do porevoluční
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spojilo s francouzskou společností Socpresse a vznikla a.s MAFRA, která byla posléze v roce
1994 koupena německým koncernem RBVG (Coufalová, 2016). V roce 2013 došlo k zásadní
změně majitele, kdy MAFRU koupil Agrofert Andreje Babiše. Samotný podnikatel a český
politik se zavázal, že do chodu redakce nebude nikterak zasahovat (Kejlová, 2014). Přesto
však lídr hnutí ANO čelil četné kritice, která vyvrcholila odchodem některých tehdejších
redaktorů, včetně šéfredaktora Roberta Čásenského (Beránek, 2014).

3.4 Sportovní rubrika Aktuálně (Centrum.cz)
Server Aktuálně poskytuje čistě internetové zpravodajství, nenajdeme zde žádnou
tiskovou, rozhlasovou či klasickou televizní verzi22. Vydavatelem portálu Centrum.cz, ke
kterému zpravodajství Aktuálně patří, je akciová společnost Economia, vlastněná českým
podnikatelem Zdeňkem Bakalou.23 Její vznik oficiálně spojujeme s rokem 1990, kořeny
Hospodářských novin, které jsou předním tiskovým produktem společnosti, však sahají až
do roku 1957. Po privatizaci se vlastníkem Hospodářských novin stala nově vznikla
společnost Economia, iniciovaná státními organizacemi jako například Úřad vlády, Česká
tisková kancelář (ČTK), Komerční banka a Investiční a poštovní banka (ČSOB) (Gajdoštík,
2014). Významným obdobím v historii společnosti se stal rok 2008, kdy se vlastníkem již
zmíněný Zdeněk Bakala. Roku 2013 Economia a.s koupila internetový portál Centrum.cz
(Janouš, 2013). Do něj patří od svého vzniku v roce 2005 i server Aktuálně, který se záhy
stal jednou z nejpopulárnějších zpravodajských stránek.24 Za zmínku stojí vzhledem
k tématu této práce projekt Nejsi sám, který server Aktuálně představil v loňském roce.
Cílem je zaměřit se na problematiku sebevražd zejména mužů, u kterých je počet případů
vyšší než u opačného pohlaví, a poučit veřejnost o možných příznacích a jak v případě
rizikových situacích jednat. Projekt si vysloužil novinářskou cenu 2019 v oblasti žurnalistiky
zaměřené na řešení.25
Sportovní rubrika patří v současnosti mezi 4 nejnavštěvovanější sportovní internetové
servery. Na rozdíl od stránek uvedených výše, sport na Aktuálně nenabízí takovou
rozmanitost a místo výsledků, video reportáží či placeného obsahu je zde větší zaměření na
klasické články. Kromě nich zde nalezneme také bleskové zprávy ve formě krátkého
privatizace potřebám státu, především Ústřednímu výboru Československého svazu mládeže, později
přejmenovanému na Ústřední výbor Socialistického svazu mládeže (Bednařík, Jirák a Köpplová, 2011).
22
Za televizní formu by šlo označit fungování projektu DVTV, který pod server Aktuálně patří. Nejedná se
však o podobu klasického analogového či digitálního vysíláni a videa jsou publikována výhradně na
internetu.
23
Aktualizovaná mapa vlastníků českých médií. Mediaguru.cz [online]. 2019 [cit. 2020-07-24]. Dostupné z:
https://www.mediaguru.cz/clanky/2019/03/aktualizovana-mapa-vlastniku-ceskych-medii/
24
Hodnocení médií [online], 2020. [cit. 2020-07-24]. Dostupné z: https://rating.nfnz.cz/
25
Nadace OSF dnes večer předala novinářské ceny za rok 2019 [online], 2020. [cit. 2020-07-24]. Dostupné z:
https://www.novinarskacena.cz/nadace-osf-dnes-vecer-predala-novinarske-ceny-za-rok-2019/
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headlinu a titulku. Dalším specifikem je fakt, že pod články nenajdeme možnost uživatelské
diskuze.26 Pro výměnu a sdílení svých názoru musí tedy uživatelé zavítat na sociální sítě
serveru Aktuálně.

26

Aktuálně [online], 2020. [cit. 2020-07-24]. Dostupné z: https://sport.aktualne.cz/
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4. Vybraní zesnulí sportovci
K analýze zpravodajských textů byli vybrání zesnulí sportovci František Rajtoral,
David Bystroň, Pavel Pergl (všichni fotbal) a Adam Svoboda (hokej). Důvodů pro tento
konkrétní výběr je několik. V první řadě se jedná o hráče, kteří přišli o život provedenou
sebevraždou, což souvisí s hlavní premisou výzkumu této práce – zjistit, jakým způsobem
média o těchto nečekaných úmrtí píší, kolik článků publikují, na jaké tematické rámce se
zaměřují a jakých bulvarizujících či eticky sporných rysů se dopouštějí.
Druhé kritérium výběru je společenský význam, respektive skutečnost, že všichni 4
sportovci byli bezpochyby veřejně známými osobnostmi. V případě Rajtorala se jednalo o
současného českého reprezentanta, Svoboda se dokonce stal s národním hokejovým
týmem mistrem světa, Bystroň reprezentoval v mládežnických kategoriích a stejně jako
Pergl vyhrál dvakrát první českou fotbalovou ligu. Zkrátka ve všech případech se jednalo o
známé osobnosti mezi tuzemskými sportovními nadšenci, zároveň měli též bohaté
mezinárodní zkušenosti, ať už díky působení v české reprezentaci, hraním za zahraniční klub
nebo například tažením se svým týmem evropskými soutěžemi.
Třetím kritériem je časová blízkost. Všichni sportovci zemřeli v rozmezí dvou let (od
dubna roku 2017 do května 2019), nabízí se tedy možnost úmrtí spojovat a odkazovat na
předešlé případy. Zejména u sebevražd je toto problematické, nadměrné zmiňovaní
ostatních případů totiž může vést k jejich přílišné glorifikaci s negativním efektem na
publikum (Luce, 2016). Zvláště u dvojice Rajtoral-Bystroň, jejichž úmrtí dělilo pouhé 3
týdny, se vyskytuje spoustu podobností už jen kvůli tomu, že oba hráči spolu hráli několik
let za Viktorii Plzeň a velmi dobře se tedy znali. Přímo se nabízí otázka, jak moc bylo
Bystroňovo rozhodnutí ovlivněno předešlým činem Rajtorala, stoprocentní odpověď však
nikdo znát nemůže a vždy se bude jednat pouze o domněnky a spekulace.

4.1 František Rajtoral

František Rajtoral byl českým fotbalovým hráčem a čtrnáctinásobným
reprezentantem, který nejčastěji nastupoval na pozicích krajního obránce či záložníka. Za
svou kariéru stihl celkem 4× vyhrát titul nyjvyšší české fotbalové soutěže, 2× Český
Superpohár a jednou Český fotbalový pohár (Pohár FAČR), vše s týmem FC Viktoria Plzeň.
Kromě Česka si na klubové úrovni zahrál také v Německu a Turecku.27
27

Transfermarkt: Frantisek Rajtoral [online], 2020. [cit. 2020-07-24]. Dostupné z:
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Narodil se 12. března roku 1986 v Příbrami, v tamním klubu FK Marila Příbram také
v sezóně 2004/05 nakoukl poprvé do seniorského fotbalu. Slušné výkony nadějnému
obránci zajistily v následující sezóně přestup do FC Baníku Ostrava. V té době už byl Rajtoral
součástí mládežnických reprezentačních výběrů. V Ostravě strávil čtyři sezóny, poté se
stěhoval do Plzně, kde vydržel dohromady 8 let a zažil zde své největší kariérní úspěchy.
Během tohoto období začal zároveň i pravidelně reprezentovat Český národní tým a zahrál
si například na EURU 2012 (Hašek, 2012). Mezinárodní fotbal si vyzkoušel i na klubové
úrovni, kdy Plzeň často bojovala v Evropské lize i prestižní Lize mistrů. V lednu 2014 okusil
i německý fotbal, kdy si jej na půlroční hostování půjčil prvoligový Hannover 96, trvalý
přestup se však nekonal a na konci sezóny se Rajtoral vrátil do Plzně. Poslední štací byl
turecký klub Gaziantepspor, kam z Plzně společně se spoluhráčem Danielem Kolářem
v roce 2016 odešel (Man, 2016).
O rok později přišla z Turecka zpráva, že František Rajtoral spáchal 23. dubna 2017
sebevraždu. V následujícím ligovém kole v Turecku i Česku se na počest jeho památky
držela před zápasy minuta ticha. Plzeň na vždy vyřadila Rajtoralovo číslo 27, kondolence
vyjádřily kromě mnoha týmů i organizace UEFA a FIFA (Farkaš, 2017). Lidé, kteří ho znali
osobně, na „Rajtyho“ vzpomínali jako na skromného, usměvavého kluka. Smrt zároveň
zlehka vyvolala debatu ohledně otázkách duševního zdraví fotbalistů, pod tlakem se ocitla
Česká asociace fotbalových hráč (ČAFH), ze které například odešel brankář Viktorie Plzeň
Matúš Kozáčik z důvodu, že podle jeho slov Rajtoralovu sebevraždu zneužila a nenabízí
hráčům dostatečnou mentální podporu.28

4.2 David Bystroň
Davida Bystroně si většina fotbalových fanoušků vybaví jako nekompromisního
stopera, který své nejlepší fotbalové roky prožil s týmy Baník Ostrava a Viktoria Plzeň.
V obou klubech získal po jednom titulu nejvyšší české fotbalové soutěže, k tomu přidal
jeden Český Superpohár (opět s Plzní) a také vítězství bulharské 1. ligy s týmem Levski Sofia.
Ač do seniorské reprezentace ČR se nikdy neprobojoval, v mládežnických výběrech byl
pravidelným účastníkem.29

https://www.transfermarkt.com/frantisek-rajtoral/profil/spieler/34527
28
Brankář Kozáčik vystoupil z České asociace fotbalových hráčů. Prý zneužila sebevraždu Rajtorala [online],
2017. [cit. 2020-07-24]. Dostupné z: https://sport.aktualne.cz/fotbal/brankar-kozacik-vystoupil-z-ceskeasociace-fotbalovych-hracu/r~c9c7140a2a8811e7b7fa0025900fea04/
29
Fotbalová asociace České republiky: David Bystroň [online], 2020. [cit. 2020-07-24]. Dostupné z:
http://nv.fotbal.cz/reprezentace/statistiky/viewstat3.asp?name=BystronDavid
37

Narodil se 18. listopadu 1982 v Levoči v tehdejší Československou. Jako
osmnáctiletý talent se probojoval do seniorského týmu FC Baníku Ostrava, ve které strávil
7 let. Byl členem úspěšného kádru, kterému se v sezóně 2003/04 povedlo po mnoha letech
získat pro Východočechy ligový titul. V roce 2008 si vyzkoušel zahraniční angažmá, kdy
strávil dvě sezony v bulharském klubu Levski Sofia. S týmem z hlavního města se mu
podařilo získat ligový titul. Na sezónu 2009/10 byl zapůjčen Viktorii Plzeň na hostování,
které se po roce přeměnilo v přestup. Bystroň jako člen základní jedenáctky vyhrál s Plzní
ligový titul (sezóna 20010/11) a podílel se i na tažení v evropských soutěžích.30 Po jednom
z utkání v Lize mistrů mu byl nalezen pozitivní dopingový na metamfetamin a od organizace
UEFA dostal dvouletý fotbalový zákaz, Plzeň mu následně okamžitě rozvázala smlouvu
(Šedivý, 2012). Na sezónu 2014/15 se do fotbalu vrátil v dresu tehdy druholigové SK Sigmy
Olomouc, původně dvouletou smlouvy byl však kvůli zranění nucen ukončit v půlce jejího
působení, s následným ohlášením konce profesionální kariéry.
Potom, co pověsil kopačky na hřebík, se odstěhoval do Švýcarska, kde hrál za tamní
amatérské kluby. Dne 19. května 2017, necelý měsíc po úmrtí Rajtorala, spáchal David
Bystroň v městě Ilanz sebevraždu. Podle dostupných informací zvolil i stejnou metodu jako
jeho bývalý spoluhráč – smrt oběšením (Čermák a Palička, 2017). Média tedy okamžitě
začala spekulovat o různých spojitostech a vlivech, údajné Bystroňovi vysoké dluhy byly
uváděny jako jedna z dalších příčin.31

4.3 Pavel Pergl
Pavel Pergl byl českým fotbalovým obráncem, který byl nejvíce na očích v době
svého čtyřletého působeni v týmu AC Sparta Praha, se kterým se mu povedlo dvakrát získat
ligový titul (sezóny 2002/03 a 2004/05). V České lize odehrál celkem 84 zápasů a vstřelil 8
gólů. V druhé polovině kariéry vystřídal několik zahraničních klubů například v Anglii,
Německu nebo Švýcarsku.32
Pergl se narodil 14. listopadu 1977 v Praze a v hlavním městě také začínal jako
mladý s fotbalem, kdy prošel mládežnickými kategoriemi týmů ČKD Kompresory Prosek a
poté především AC Sparta Praha. Do 1. české fotbalové ligy poprvé nakoukl v dresu klubu

30

IDnes Fotbal: David Bystroň [online], 2020. [cit. 2020-07-24]. Dostupné z:
https://www.idnes.cz/fotbal/databanka/david-bystron.Uplr3285
31
Fotbalista Bystroň se oběsil, nestíhal platit všude: Šílená dluhová historie! Isport [online]. 2017 [cit. 202007-24]. Dostupné z: https://isport.blesk.cz/clanek/vip-sport/303512/fotbalista-bystron-se-obesil-nestihalplatit-vsude-silena-dluhova-historie.html
32
Transfermarkt: Pavel Pergl [online]. 2020 [cit. 2020-07-24]. Dostupné z:
https://www.transfermarkt.com/pavel-pergl/profil/spieler/9769
38

FK Drnovice, se kterým zažil senzační třetí místo v sezóně 1999/2000.33 Po krátkém ročním
angažmá v Marile Příbram zakotvil od roku 2003 ve Spartě, kde působil až do roku 2007 a
získal dva ligové tituly. Po konci v pražském týmu Pergl začal střídat zahraniční kluby,
nastupoval za anglický Preston North End, Kyperskou AEK Larnaku, podruhé za Dynamo
Drážďany,34 zahrál si i v Izraeli a Lichtenštejsku, až se nakonec usadil ve Švýcarsku. Za tamní
AC Bellinzona odehrál 65 utkání až sestupu klubu do šesté nejvyšší ligové soutěže kvůli
finančním problémům v roce 2013.35 Profesionální kariéru ukončil jako hráč FC Locarna v
roce 2015, na amatérské a poloprofesionální úrovni však působil i nadále. V době
sebevraždy hrál za český divizní tým Velká Bíteš (Palička a Čermák, 2018)
Pavel Pergl ukončil svůj život 1. května 2018 v německém městě Magdeburg, kde žil
se svojí přítelkyní Denise a roční dcerou Zoey. Sebevražda byla pro jeho blízké a celý
fotbalový svět obrovským překvapením, jelikož bývalý obránce netrpěl podle jeho rodiny
žádnými depresemi, nepil alkohol ani nebral drogy, naopak se zajímal o psychologii a měl i
mentální poradkyni. Připravoval se na trenérskou kariéru a měl dokonce domluvenou stáž
v prestižním Bayernu Mnichov (Čermák, 2018). Do hlavy člověku ale nikdo nevidí a fakt, že
o jeho úmrtí z Německa přišlo pouze velmi málo informací znamená, že o důvodech činu
nemá příliš cenu spekulovat.

4.4 Adam Svoboda
Adam Svoboda byl hokejovým brankářem a 32násobným českým reprezentantem.
Na Mistrovství světa ve Vídni 2005 získal s národním výběrem zlatou medaili, o rok později
v Rize přidal stříbro. Na klubové úrovni strávil nejvíce let v české hokejové extralize, kde
získal celkem dvakrát titul, k tomu přidal jedno druhé a tři třetí místa.36
Jediný zástupce hokeje ve výběru této práce se narodil 26. ledna 1978 v Brně.
Seniorkou kariéru začal v HC Sparta Praha roku 1996, následně strávil dlouhých 7 let
v dresu extraligového týmu Pardubic. Po roční zastávce v německém týmu Nürnberg Ice
Tigers se vrátil do Česka. To už byl Svoboda mistrem světa, ač na turnaji z roku 2005
především kryl záda české národní jedničce Tomáši Vokounovi. Podobná situace se
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opakovala o rok později, tentokrát však dělal brankářskou dvojku Milanovi Hniličkovi a
Česká republika ve finále tentokrát podlehla Švédsku (Tomas, 2019). V roce 2007 se
přesunul do týmu HC Slavia Praha a hned se s ní umístil na prvním místě hokejové extraligy.
Druhý titul přidal v sezóně 2012/13 s klubem HC Škoda Plzeň. Za svou kariéru si zahrál také
v Rusku, Švédsku a v poslední řadě také v Kazachstánu, kde po sezóně v tamním HK
Bejbarys Atyrau ukončil v roce 2017 kariéru.37
Počátkem roku 2019 zavinil Svoboda velmi vážnou autonehodu. Jeho vůz vjel do
protisměru a čelně se střetnul s druhým vozidlem. Řidiči utrpěli pouze lehčí zranění, obě
auta však byla totálně zdemolovaná. Po nehodě policie zjistila, že Svoboda měl v krvi
1,7 promile alkoholu. V té době pracoval jako trenér brankářů hokejových Pardubic a
zároveň byl koučem hokejového národního výběru do 18 let, po incidentu byl z obou pozic
propuštěn (Votke, 2019). Sedmého května stejného roku spáchal bývalý reprezentační
brankář sebevraždu. Jako hlavní důvod se především u bulvárních médií okamžitě začala
udávat právě autonehoda z počátku roku a s ní spojená ztráta zaměstnaní.38
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5. Metodologická východiska práce
5.1 Téma práce a výzkumný cíl
Tématem diplomové práce je zjistit, jak vybraná česká sportovně zpravodajská
média referují o sebevraždách Františka Rajtorala, Davida Bystroně, Pavla Pergla a Adama
Svobody, které se staly mezi lety 2017 a 2019. Pro analýzu byly vybrány internetové stránky
Sport.cz, iSport a sportovní rubriky iDnes a Aktuálně. Jedná se o námět poměrně specifický
a neobvyklý, zejména kvůli třem faktorům – eticky citlivá povaha vnímání sebevraždy ve
společnosti, zaměření na sportovní žurnalistiku a výběr čistě online médií. Podobným
výzkumem se v českém prostředí zabývaly například akademické práce Terezy
Štampachové (2009), která se věnovala zejména mediální agendě u tištěných deníků, či
Filipa Novotného (2015), jehož práce zkoumala obrazovou část médií. V zahraničí se
kvantitativní analýzou výskytu prvků, které jsou v rozporu s oficiálními příručkami pro
reportování o sebevraždách v médiích věnovali mimo jiné autoři Chandra, Doraiswamy et
al. (2013) nebo McTernan, Spillane et al. (2018).
Výzkum práce bude obsahovou analýzou s kvantitativními i kvalitativními prvky.
První zmíněná metoda nabídne objektivní, statistická data o počtu článků, výskytu předem
definovaných jevů, které budou vycházet z teoretické části práce (zejména z kapitol 1.5 a
2.2.1) a z předběžného prozkoumání výběrového vzorku. Výsledky by měly poskytnout
obecný přehled o způsobu referování médií o případech sebevražd sportovců, s následnou
možností generalizace a porovnatelnosti. Cílem v této fázi bude též porovnání vybraných
médií mezi sebou, nikoliv komparace mezi jednotlivými sportovci. V tomto případě bude
vybrán rozsáhlý výběrový vzorek v podobě článků, publikovaných od 23. dubna 2017 (úmrtí
Františka Rajtorala do 30. června 2020. Předem definované proměnné budou zaměřeny
zejména na četnost článků, bulvarizující prvky a rámce.

Druhá fáze bude kvalitativní obsahovou analýzou a interpretací úvodních zpráv o
úmrtí daného sportovce. Základní ideou je vystihnutí a analyzování specifických prvků,
které vybraná média v článcích o těchto událostech používala. pozornost bude věnována
titulku, tělu zprávy, audiovizuálním prvkům i obecným informacím o článku v podobě
umístění a času publikování. Důkladné rozebrání článků by mělo nastínit strukturu
úvodních oznamujících článků a vysvětlit, proč vypadá právě takto. Hlavní otázky se v této
fázi budou ptát jak? a proč? V tomto případě je nutné zmínit, že samotná interpretace a
vystihnutí charakteristických znaků, prvků bulvarizace a rámců, spolu s jejich následnou
generalizací bude do jisté míry velmi subjektivní záležitostí, ovlivněnou osobou výzkumníka.
Přesto by však výchozím podnětem měly být koncepty, uvedené v teoretické části práce.
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Z výše uvedeného zasazení tématu práce vznikly následující výzkumné otázky:
VO1: Kolik prostoru věnovala média sebevraždám vybraných sportovců dohromady?
První výzkumná otázka se ptá, jaký byl celkový počet článků čtyř vybraných médií
k sebevraždám sportovců za zkoumané časové období dohromady, čímž dojde ke zjištění,
jak populární tyto události v mediální agendě byly. K této první výzkumné otázce byly
vztaženy též dvě podotázky, které se ptají:
VO1a: Kolik článků z celkového počtu tvořil žánr zprávy?
Podotázka bude dělit mediální výstupy z celkového počtu na zprávu, rozhovor a
galerii/video. Výsledek ukáže, kolik prostoru jednotlivé žánry u vybraných médií obdržely a
zároveň pomůže vyčlenit žánr klasické zprávy, který se stane předmětem dalšího výzkumu.
VO1b: Kolik článků publikovala jednotlivá média?
V tomto případě bude zkoumáno množství u jednotlivých médií, tedy serverů Sport.cz,
iSport, iDnes a Aktuálně. Výsledek by měl ukázat, které médium se sebevraždám věnovalo
nejvíce a které naopak méně.
VO2: Jaké předem definované prvky, které se vztahují k bulvarizaci nebo jsou v rozporu
příručkami pro pokrývání sebevražd, se ve zprávách o vybraných sebevraždách vyskytují
nejčastěji?
Tato otázka se ptá na výskyt předem definovaných jevů ve zprávách o sebevraždách
vybraných sportovců. Jednotlivé proměnné byly vybrány na základě teoretických konceptů
bulvarizace a příruček o správném pokrývání sebevražd v médiích. Výsledek poukáže jak na
zastoupení prvků v agendě jednotlivých médií, tak na celkový počet při spojení všech
vybraných internetových serverů dohromady.
VO3: Jaké obsahové rámce se v článcích o sebevraždách sportovců vyskytují nejčastěji?
V tomto případě bude zkoumáno zastoupení jednotlivých rámců, které byly definovány
předběžným průzkumem materiálu jako časté. Výsledek ukáže, jaké rámce a témata
příspěvky médií nejčastěji pokrývala. Analýza bude opět zamířena jak na celkové množství
napříč všemi vybranými médii, tak na jednotlivé servery.
VO4: Jakou podobu mají úvodní články o sebevraždě sportovce ve vybraných médiích?
Tato obecněji definovaná otázka se ptá, jakou podobu z hlediska struktury, zastoupení
specifických prvků/rámců či obrazového materiálu má úvodní článek, který oznamuje smrt
sportovce. Cílem je vysvětlení a srovnání podoby těchto článků.
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5.2 Výzkumná metoda

Vzhledem k tématu a vytyčenému cíli práce bude při výzkumu použita obsahová
analýza, která nám nejlépe zvládne vystihnout způsob, jakým vybraná média referují o
úmrtích jednotlivých sportovců. Do jisté míry se výzkum bude týkat též rámcové analýzy,
použita bude však pouze obecně k početnímu zastoupení. Využito bude kombinace
kvantitativní i kvalitativní metody, která je u obsahové analýzy běžná. Kvantitativní analýza
nám umožní statistický, standardizovaný a lehce porovnatelný pohled na četnost a
zastoupení vybraných prvků, naopak kvalitativní výzkum nabízí vysvětlení a porozumění.
Obsahová analýza provedena kvantitativní formou nám pomůže získat objektivní,
na výzkumníkovi téměř nezávislá statistická data, která mohou v případě této
práce vypovídat například o pozornosti médií k jednotlivým případům či zastoupení
vybraných prvků uvnitř mediálních výstupů. Výhodu této metody je přenositelnost, snadná
porovnatelnost a ověřitelnost (Reifová, 2004). Naopak značnou nevýhodou je, že
kvantitativní metoda nabízí pouze tvrdá data bez následného vysvětlení, unikají nám tak
unikátní vlastnosti zkoumaných fenoménů. Kvantitativní obsahová analýza nám umožní
efektivně zkoumat buď zastoupení jednoho tématu v agendě médií, nebo výzkum
kompletní mediální agendy média (Trampota a Vojtěchovská, 2010). V tomto případě se
bude jednat o první zmíněnou možnost – pozornost bude věnována jedné události (úmrtí
sportovců) v agendě médií. Z hlediska typů kvantitativní obsahové analýzy bude v práci
nejvíce zastoupena frekvenční, která zkoumá četnost prvků (Gulová a Šíp, 2013). Postup
při kvantitativní obsahové analýze začíná stanovením cíle a výzkumných otázek či hypotéz.
Následuje určení výběrového vzorku a zvolení jednotek měření. Poté se výzkumník dostane
ke kódování obsahu, kdy jsou určeny obsahové kategorie jednotlivých proměnných a
výsledkem by měla být kódovací kniha. Na závěr je provedeno samotné zkoumání četnosti
nebo korelace jednotlivých dat, které poslouží k zodpovězení výzkumných otázek či
potvrzení/zamítnutí hypotéz (Trampota a Vojtěchovská, 2010).
Kvalitativní obsahová analýza, též někdy nazývána jako hermeneutická textová
analýza, nabídne možnost interpretace článků a porozumění jednotlivých aspektů, které se
v nich vyskytují. Bude se tedy jednat o induktivní výzkum. Definice kvalitativního výzkumu
ho popisuje jako „nenumerické šetření a interpretaci sociální reality s cílem odkrýt význam
podkládaný sdělovaným informacím“ (Disman, 1993, s. 285). Analýza a sběr dat probíhá
současně, v závěrečné fázi dochází ke shrnutí či srovnání, explikaci a strukturaci. Výsledkem
by mělo být vytvoření nových hypotéz či teorie. Zatímco kvantitativní postup pracuje podle
jasně daných pravidel, u kvalitativní metody funguje jistá otevřenost a subjektivita
výzkumníka, což má za následek nízkou reliabilitu, tedy schopnost zobecnit a generalizovat
výsledky na populaci (Hendl, 2005). Redukce výběrového vzorku v tomto případě umožní
43

důkladný rozbor jednotlivých zpráv, výběr důležitých aspektů a znaků a jejich následné
vysvětlení se snahou porozumět jim, případně je porovnat, což zajistí vhodné doplnění ke
kvantitativnímu přístupu.

5.3 Výběrový vzorek a sběr dat
K určení výběrového vzorku v obsahové analýze si musíme nejdříve zodpovědět na
několik otázek (Reifová, 2004), které zní:
•
•
•
•

Jaká média budeme zkoumat?
Jaké obsahy a články budeme ve vybraných médiích zkoumat?
Na jaké časové období vztáhneme náš výzkum?
Co bude obsahovou jednotkou?

Analýza zkoumala internetová sportovní zpravodajská média, konkrétně se jednalo
o servery Sport.cz, iSport a sportovní rubriky u Aktuálně a iDnes. Důvodem výběru těchto
konkrétních médií je skutečnost, že se jedná o čtyři nejnavštěvovanější mainstreamová
online média zaměřená na sport, detailnější vysvětlení a představení jednotlivých serverů
proběhlo již v kapitole č. 4. Zkoumaným obsahem těchto médií jsou internetové
zpravodajské články, které se týkají úmrtí českých sportovců Františka Rajtorala, Davida
Bystroně, Pavla Pergla a Adama Svobody. Časové období vybraného materiálu začíná 23.
dubna 2017, kdy zemřel první z vybraných sportovců František Rajtoral, a končí 30.
červnem 2020. Důvodem, proč budou zahrnuty články až do šestého měsíce roku 2020 je
skutečnost, že média často vydávají výroční příspěvky k úmrtím sportovců.
Během kvantitativní obsahové analýzy, která sleduje počet a žánr článků, je
obsahovou jednotkou každý příspěvek, u kterého se jméno některého zesnulého sportovce
vyskytuje v titulku. Celkový počet nalezených článků je 137. U dalších proměnných a rámců
se výběrový vzorek vztahuje pouze na žánr zprávy, vynechány tedy byly rozhovory, u
kterých tvoří většinu textu výpověď respondenta, a obrazové galerie či videa bez
dodatečného obsáhlejšího textu. Analýza rozhovorů ani detailní zkoumání obrazových
materiálů nebude u kvantitativní analýzy předmětem zájmu, nebudou zahrnuty ani
citované pasáže výpovědí osobností ve zkoumaných článcích – výzkum bude zaměřen
pouze na novinářský text vyprodukovaný autorem článku. Celkem bylo nalezeno 89 zpráv.
Příspěvky, které v titulku obsahují více jmen zde vybraných sportovců jsou počítány pouze
jako jeden článek. Fáze sběru dat v tomto případě proběhla pomocí internetové mediální
databáze Newton Media Search, do které byly zadány různé tvary příjmení, křestního
jména nebo přezdívky do vyhledávání v nadpise (např. Rajtoral* OR Rajty OR Frant*). Pro
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spolehlivost výsledků byla následně provedena manuální kontrola výzkumníkem, aby
nedošlo k zahrnutí duplikátních či nevyhovujících článků. Po vyhledání textů, splňujících
výběrová kritéria byl výzkumníkem text prozkoumán a kódován podle vybraných
proměnných a kategorií. Výsledky byly pro lepší přehlednost zapsány do programu
Microsoft Excel, který bude následně sloužit také ke grafickému znázornění výsledných dat.
V druhé fázi výzkumu, která proběhla kvalitativní obsahovou analýzou byl výběrový
vzorek omezen pouze na první, úvodní článek oznamující úmrtí sportovce u každého média.
Celkový počet zkoumaných příspěvků je 16. Hlavní důvody pro tuto redukci výběrového
vzorku jsou dva. V první řadě se jedná o články zpravidla nečtenější a nejdiskutovanější.39
Druhým důvodem je, že tento typ zprávy by měl pouze oznamovat a sdělit informace,
přesto zde lze najít různé specifické prvky, které budou v kvalitativní analýze ukázány. Sběr
dat bude proveden hloubkovým čtením a interpretací textu.

5.4 Určení proměnných a kódovacích kategorií

Ke kvantitativní obsahové analýze je třeba definování jednotlivých proměnných a
pod ně spadajících kategorií, do které budou zařazeny jednotky měření. Určení
proměnných proběhne ve dvou fázích. První fáze (proměnné A. a B.) se bude věnovat počtu
článků a jejich druhu. Cílem bude zjištění, kolik pozornosti média věnují sebevraždám
sportovců a jaké typy příspěvků se zde objevují. Zároveň dojde k vyčlenění zpráv, které se
stanou předmětem dalších částí kvantitativní analýzy. Ve druhé fázi (C. až H.) jsou určeny
proměnné, které se zaměřují na kvalitu zkoumaných článků a prvky bulvarizace. Jednotlivé
proměnné byly definovány a priori a vycházejí zejména z doporučení o správném pokrytí
sebevražd ve zprávách, které najdeme v projektech reportingonsuicide.com a Na Rovinu
(viz. kapitola 2.2.1). Přehledná kódovací kniha k této časti analýzy se nachází v příloze práce
(Příloha č. 1 – Kódovací kniha ke kvantitativní analýze).
Jednotlivé proměnné jsou:
A. Počet článků
Celkový počet článků se jménem či přezdívkou alespoň jednoho ze sportovců v titulku.
Pokud je jmen vybraných sportovců v titulku více, článek se počítá v rámci celého
zpravodajského serveru jako jeden.

39

Toto tvrzení lze podepřít například počtem příspěvků v diskuzi, který bývá zpravidla nejvyšší právě u
zprávy, poprvé oznamující smrt sportovce.
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B. Žánr zpravodajského výstupu
1. Zpráva
2. Rozhovor
3. Galerie/video
Z celkového počtu článků budou příspěvky rozděleny na zprávu (1), rozhovor (2) a
audiovizuální výstup v podobě galerie či videa (3). Rozhovor má v tomto případě klasickou
podobu přepisu otázek a odpovědí respondenta.
C. Nevhodný/bulvarizující titulek
1. Ano
2. Ne
Titulek bude označen za nevhodný/bulvarizující v případě, že v něm bude nalezen alespoň
jeden z následující jevů: expresivní či agresivní výraz v souvislosti s událostí (tragédie, šok,
zdrcující zpráva a podobné); uvedení detailů sebevraždy (metoda či podrobná lokace);
nevhodné použití vykřičníků či otazníků;40 zavádějící/spekulativní informace a orientace na
soukromý život zesnulého sportovce.
D. Použití citově zabarvených výrazů v textu v souvislosti s událostí
1. Ano, více než 3
2. Ano, 1 až 3
3. Ne
Za citově zabarvené výrazy budou v tomto případě považována slova, která vyjadřují
emoce, zejména půjde o výrazy typu tragédie, šok, smutný, zdrcující etc a zároveň se přímo
vztahují k události.
E. Uvedení metody sebevraždy
1. Ano
2. Ne
V případě uvedení přímé metody sebevraždy41 v textu bude kódovaná jednotka zařazena
do kategorie (1), v druhém případě do kategorie (2).
F. Uvedení důvodu sebevraždy
1. Ano, uveden jako jistý
2. Ano, označen jako údajný
3. Ne
Započítány budou důvody jak obecné (rodinné důvody, mentální problémy), tak konkrétní
(spor s manželkou). Pokud bude v textu alespoň jednou uveden důvod jako jistý, bude
40

Započítány budou pouze případy, kde použití těchto interpunkčních znamének přímo souviselo se snahou
o vyvolání šoku a útoku na emoce.
41
Vzhledem ke skutečnosti, že podle dostupných informací všichni čtyři zesnulí sportovci spáchali
sebevraždu oběšením, v článcích bude vyhledávána zmínka právě o této metodě.
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zkoumaná jednotka zařazena do kategorie (1). Pokud důvod nebude ani jednou označen
jako jistý, ale bude alespoň v jednom případě popsán jako údajný, bude se jednat o
kategorii (2). Jestli v textu o důvodu nebude zmínka, následuje zařazení do kategorie (3).
G. Uvedení detailů o lokaci sebevraždy
1. Ano
2. Ne
Jestli v textu nalezneme konkrétní42 místo, kde sportovec sebevraždu spáchal, bude článek
zařazen do kategorie (1). Pokud ne, bude se jednat o kategorii (2)
H. Citově zabarvená/nevhodná úvodní fotografie
1. Ano
2. Ne
Fotografie bude označena za citově zabarvenou či nevhodnou v případě splnění alespoň
jedné z následujících podmínek: bude se jednat o černobílý snímek; zesnulá osoba na ni
bude zachycena v nevhodném rozpoložení;43 obraz bude přímo evokovat sebevraždu;
fotografie bude zachycovat důvěrné soukromí, bez jakékoliv spojitosti se sportem.

5.5 Výběr zkoumaných rámců

V této fázi bude výzkum zaměřen na zastoupení rámců v jednotlivých příspěvcích,
které byly definovány po předběžné studii analyzovaného materiálu, tedy induktivní
metodou. Články byly nejprve přečteny a jejich jednotlivé časti řazeny do tematických
kategorií. Po provedení tohoto postupu u všech článků byly dané kategorie zobecněny do
celkem 7 rámců. Ty budou v případě tohoto výzkumu považovány za nedisjunktivní, což
znamená, že jeden článek není omezen pouze na jeden rámec a můžeme jich tedy v jednom
textu identifikovat více.
Jednotlivé rámce jsou:
Rámec 1: Reakce sportovního světa
Tento rámec představuje reakce hráčů, trenérů, agentů a dalších osobností ze sportovního
odvětví na smrt vybraného sportovce. Může se jednat o doslovné citace vyjádření či jejich
parafráze v textu.
42

Za konkrétní místo je považováno například v bytě, ve stodole, na půdě a podobné výrazy. Naopak
započítáno nebude, pokud bude uvedeno pouze geografická lokace (město, stát).
43
Za nevhodnou polohu bude považováno, pokud sportovec na fotografii viditelně vyjadřuje negativní
emoce.
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Rámec 2: Truchlení fanoušků/rodiny
Sem budou zahrnuty reakce fanoušků a rodiny na úmrtí daného sportovce, například
v podobě informací o pohřbu, pořádání pietních aktů, tvorba pomníčku a další způsoby
vyjádření úcty k zemřelému.
Rámec 3: Rekapitulace sportovní kariéry
Rámec zahrnuje úplnou či částečnou44 rekapitulaci sportovní kariéry hráče, v podobě
klubových angažmá, reprezentačních startů a získaných titulů.
Rámec 4: Osobní i kariérní prohřešky a problémy před smrtí
Prohřešky či problémy, například autonehoda, dopingový nález, únavový syndrom a další,
budou zahrnuty do tohoto rámce, pokud o nich v textu bude nalezena zmínka.
Rámec 5: Soukromí sportovce
Sem budou zařazeny informace o soukromém životě sportovců v podobě vztahů, rodiny,
financí a podobných záležitosti, které nemají souvislost se sportovní kariérou.
Rámec 6: Problematika mentálního zdraví
Aby byly splněny podmínky tohoto rámce, musí se text podrobněji věnovat problematice
mentálního zdraví ať už z obecné hlediska, nebo v konkrétní rovině u jednotlivých
sportovců.
Rámec 7: Spojitost s jinými případy sebevražd
Jestliže bude v textu nalezena zmínka o sebevražd jiného sportovce, bude článek obsahovat
právě tento rámec spojitosti s jinými případy.

44

Nebude sem započítávána pouze uvedená klubová příslušnost. Aby došlo k zařazení do tohoto rámce, musí
se v článku vyskytovat text věnovaný přímo vyvíjející se kariéře hráče.
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6. Výsledky kvantitativní analýzy
6.1 Počet článků celkem
Kvantita článků a jejich žánr byl vymezen proměnnými A. a B. Celkový počet
nalezených příspěvků, odpovídajících výběrovým kritériím, napříč všemi médii je 137. Z
toho 89 z nich lze klasifikovat za zprávy, které byly předmětem dalšího zkoumání. Dále zde
najdeme 43 klasických rozhovorů se strukturou otázek novináře a odpovědí respondenta.
Zbývajících 5 článků bylo zařazeno do kategorie galerie nebo videa, u kterých se kromě
krátkých popisků nevyskytoval žádný další text.
Sportovní
médium
Sport.cz
iSport
iDnes
Aktuálně
Celkem

Počet
celkem
19
75
28
15
137

článků Počet
zpráv
15
47
17
10
89

Počet rozhovorů Počet
galerií/videí
4
0
26
2
10
1
3
2
43
5

Tabulka č. 1 – Znázornění počtu publikovaných článků, zdroj: vlastní výzkum

Pokud se zaměříme na jednotlivá média, bezkonkurenčně nejvíce pozornosti
z hlediska množství publikovaných mediálních výstupů věnoval sebevraždám vybraných
sportovců iSport. Počet vydaných článků je v případě tohoto sportovního serveru 75, tedy
více než 50 % z celkového množství napříč všemi médii. V průměru to vychází na necelých
19 příspěvků k jednomu případu úmrtí. V agendě tohoto média bylo nalezeno 47 zpráv, 26
rozhovorů a 2 čistě audiovizuální příspěvky. Důvodem takto vysokého počtu je především
obsah sportovně bulvární sekce VIP sport, který tvoří většinu článků internetové verze
deníku Sport ohledně zkoumaných případů sebevražd.
Mezi zbývajícími třemi sportovními servery můžeme zaznamenat rozdíly menší.
iDnes vydal celkem 28 článků ke čtyřem vybraným úmrtím, z toho 17 zpráv, 10 rozhovorů
a 1 galerii. V průměru se jedná o 7 článků na jeden zkoumaný případ. Sport.cz publikoval
k těmto událostem 19 článků, 15× se jednalo o zprávu a ve 4 případech o rozhovor, čistě
audiovizuální výstup nebyl v agendě u těchto událostí nalezen. Průměrný počet textů
k jednomu úmrtí čítá 4,75. Nejméně aktivní byl server Aktuálně s množstvím 15 mediálních
výstupů. Průměrně se jednalo o 3,75 příspěvků na jeden případ. Nalezeno bylo 10 zpráv, 3
klasické rozhovory a 2 galerie/videa.
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6.2 Nevhodné a bulvarizující prvky
Nevhodné a bulvarizující jevy byly kódovány proměnnými C. až H. a zahrnují:
podobu titulku; množství citově zabarvených výrazů; uvedení metody sebevraždy; zmínění
důvodu sebevraždy; podrobnosti o lokaci sebevraždy; podobu úvodní fotografie článku.
Definice toho, co je v analýze považováno za nevhodné a bulvarizující je blíže popsána u
zmíněných proměnných v kapitole 5.4, obecně se však jednalo o určení výzkumníkem na
základě poznatků z teoretické části práce. Zejména kapitoly o bulvarizaci (1.5) a eticky
správném referování o sebevraždách (2.2.1) se staly základem, podle kterého byly
jednotlivé jevy kategorizovány za vhodné či nevhodné. Vzhledem ke specifickému zaměření
práce na internetová média a sebevraždy slavných sportovních osobností byl výběr prvků
uzpůsoben tak, aby nejlépe vystihnul základní podstatu výzkumu a zároveň pasoval
k zvolenému výběrovému vzorku. Nejdříve byl prozkoumán celkový počet 89 článků napříč
vybranými médii. Každý článek byl u jednotlivých proměnných zařazen pouze do jedné
z kategorií. Znázornění výsledků ukazuje graf č. 2 – Zastoupení nevhodných/bulvarizujících
příspěvků celkově.
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Graf č. 2 - Zastoupení nevhodných/bulvarizujících prvků celkově, zdroj: vlastní výzkum

Dle analýzy byl v 57 článcích, což odpovídá 64,04 %, nalezen nevhodný/bulvarizující
titulek, který obvykle obsahoval citově zabarvené výrazy, uvedení podrobností o
sebevraždě, orientaci na soukromý život sportovce a další problematické jevy. Počet
expresivních výrazů se v 67,42 % případů, tedy v 60 článcích, pohyboval v rozmezí jednoho
až tří na text. Celkem 9× bylo nalezeno expresiv více než 3. Metoda sebevraždy oběšením
byla zmíněna v 48 článcích, v přepočtu se jedná o 54,03 %. Obecný či konkrétní důvod
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sebevraždy se vyskytoval v menšině, konkrétně v 13,33 % (15 příspěvků) ho autor uvedl
jako jistý a v rovných 20 % jako údajný. Měně, než v polovině zkoumaných mediálních
výstupů se objevily podrobnější detaily o lokaci, kde sportovec sebevraždu provedl.
Zastoupení tohoto jevu se rovnalo 38,20 %, v přepočtu 34 článkům. Poslední analyzovaná
proměnná, věnovaná úvodním snímkům u jednotlivých článků, přinesla výsledek v podobě
zastoupení 51,69 % nevhodných fotografií, které byly nalezeny dohromady v 46
příspěvcích.
Jelikož počet článků k vybraným úmrtím sportovců se u každého média liší, pro
zajištění konkrétnějších výsledků byla následně provedena analýza u jednotlivých
internetových stránek. Počet článků byl zredukován pouze na agendu daného serveru, čímž
dojde k znázornění, jaké nevhodné a bulvarizující prvky převládali oproti průměru právě u
jednotlivých subjektů. Tyto výsledky budou zobrazeny na dalších 4 grafech pro jednotlivá
média.

Zastoupení nevhodných/bulvarizujících prvků u serveru
Sport.cz, n = 15
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

13,33%
33,33%

40,00%
60,00%

66,67%

40,00%

20,00%

60,00%

80,00%
66,67%

60,00%

13,33%

6,67%
Nevhodný titulek

Ano

Počet
expresivních
výrazů

Ano, více než 3

40,00%

Uvedení metody Uvedení důvodu Uvedení detailů
Nevhodná
o lokaci
úvodní fotografie

Ano, 1 až 3

Ano, označen za jistý

Ano, označen za údajný

Ne

Graf č. 3 - Zastoupení nevhodných/bulvarizujících prvků u serveru Sport.cz, zdroj: vlastní výzkum

Graf č. 3 – Zastoupení nevhodných bulvarizujících prvků u serveru Sport.cz vykazuje
následující zjištění oproti analýze celkového množství článků. V počtu bulvarizujících titulků
a uvedení lokace sebevraždy se procentuální poměr od grafu č. 2 liší pouze nepatrně.
Naopak v případě nevhodných úvodních fotografií, uvedení metody a využití jednoho až
dvou expresivních výrazů prokazují výsledky nadprůměrné zastoupení. Na druhou stranu
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v poměru méně oproti celkovým procentům zakomponoval Sport.cz do svých článků
následující kategorie – uvedení důvodu a použití více než 3 expresivních výrazů.
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Graf č. 4 - Zastoupení nevhodných/bulvarizujících prvků u serveru iSport, zdroj: vlastní výzkum

iSport množstvím publikovaných článků jednoznačně hraje dominantní roli při
udávání průměru hodnot v celkovém množství článků. Zatímco hodnoty proměnných, které
jsou zaměřeny na uvedení důvodu, lokace a zastoupení 4 a více expresivních výrazů
zůstávají v poměru k údajům z grafu č. 2 téměř stejné, u všech zbývajících kategorií má
tento sportovní server zvýšené zastoupení směrem k nevhodným prvkům a bulvarizaci.
Narůstající hodnotu najdeme zejména u titulku, který byl v 39 případů z 47 (82,98 %)
označen za nevhodný, a úvodní fotografie, jež byla kódována za nevhodnou v 33 článcích
z 49 (71,21 %).
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Zastoupení nevhodných/bulvarizujících prvků u serveru
iDnes, n = 17
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Graf č. 5 - Zastoupení nevhodných/bulvarizujících prvků u serveru iDnes, zdroj: vlastní výzkum

U internetové verze MF Dnes najdeme oproti ostatním médiím menší zastoupení
nevhodného titulku, jednoho až dvou expresivních výrazů, uvedení metody, uvedení
detailů o lokaci a doplnění nevhodnou fotografií. Zejména počet uvedení nepatřičného
titulku lze ve srovnání s ostatními médii považovat za velmi nízký – nalezen byl pouze ve 4
případech ze 17. Zbývající kategorie (počet 3 a více citově zabarvených výrazů a uvedení
důvodu) se liší od údajů v grafu č. 2 pouze nepatrně. Do jisté míry tedy lze říct, že autoři
sportovní rubriky serveru iDnes se v porovnání s ostatními médii ve svých článcích
dopouštěli nejméně prvků, které byly touto prací označeny jako nevhodné. Je třeba ovšem
zdůraznit, že zde mluvíme o poměrném zastoupení, které nemusí být kvůli rozdílnému
množství a zaměření článků tolik vypovídající.
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Zastoupení nevhodných/bulvarizujících prvků u serveru
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Graf č. 6 - Zastoupení nevhodných/bulvarizujících prvků u serveru Aktuálně, zdroj: vlastní výzkum

Sportovní rubrika internetového zpravodajství Aktuálně vydala článků oproti
ostatním subjektům podstatně méně, což se projevuje na celkových výsledcích. Při
zkoumání agendy tohoto serveru si lze všimnout, že všech 10 článků obsahovalo neutrální
úvodní fotku, která nenesla znaky definované jako nevhodné. Poměr zastoupení vůči
celkovému výběrovému vzorku naznačuje též menší množství použití problematického
titulku, jednoho až dvou expresiv a uvedení detailní lokace sebevraždy. Naopak kategorie
metody a důvodu sebevraždy byly zmíněny v poměru častěji, než vyjadřují celkové údaje
v grafu č. 2.

6.3 Zastoupení obsahových rámců
V celkovém počtu 89 zpráv byl zkoumán výskyt sedmi následujících rámců: reakce
sportovního světa; truchlení fanoušků či členů rodiny; rekapitulace sportovní kariéry;
prohřešky a problémy před úmrtím; soukromý život sportovce; problematika mentálního
zdraví; spojitost s ostatními případy sebevražd. Každý článek byl kódován tak, že buď v něm
daný rámec nalezen byl, nebo nikoliv. Graf č. 7 – Procentuální zastoupení rámců v celkovém
množství článků zobrazuje procentuální zastoupení rámců vůči celkovému množství
zkoumaných článků, a to jak obecně, tak u jednotlivých médií.

54

Procentuální zastoupení rámců v celkovém množství článků,
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Graf č. 7 – Procentuální zastoupení rámců v celkovém množství článků, zdroj: vlastní výzkum

Z grafu můžeme vyčíst, že obecně nejčastějším rámcem byly reakce sportovního
světa, které zastupují citace vyjádření sportovců, trenérů, agentů a další osob z tohoto
odvětví. Celkově jej lze nalézt v 63 článcích, což odpovídá 70,79 % z celkového počtu 89.
Druhým nejčastějším rámcem jsou osobní i kariérní prohřešky a problémy sportovců před
jejich úmrtím. Zmínka o tomto tématu se objevila v 45 příspěvcích, což se rovná 50,56 %.
Následuje rekapitulace sportovní kariéry s 47,19 % (42 článků), soukromí sportovce
s 42,69 % (38 článků), truchlení fanoušků a rodiny s 40,45 % (36 článků), problematika
mentálního zdraví s 33,71 % (30 příspěvků) a nejméně zastoupeným rámcem45 je spojitost
s ostatními případy, která se objevila v 20,22 % (18 článků).

45

Zde je třeba zmínit skutečnost, že u článků s Rajtoralem, který zemřel jako první, neměla spojitost takový
význam jako u následujících případů, které se staly krátce potom.
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Graf č. 8 – Procentuální zastoupení rámců u serveru Sport.cz, zdroj: vlastní výzkum

Stejně jako v předchozí kapitole (6.2) byla následně provedena kvantitativní analýza
u jednotlivých médií, která nastíní, na které rámce zaměřují právě jednotlivé internetové
stránky. U prvního analyzovaného subjektu, kterým je server Sport.cz, můžeme spatřit
orientaci textových sdělení na reakce sportovního světa, čímž dochází ke shodě s údaji
z grafu č. 5. Tento rámec byl nalezen v každém z 15 publikovaných příspěvků. Nejméně se
texty věnovaly soukromí sportovců – u této kategorie byl nalezen pouze jeden článek.
Oproti grafu č. 5 zde nenalezneme žádné další radikální výchylky, které by stáli za zmínku.
Poměr zastoupení jednotlivých rámců se většinou liší v rozmezí do 10 %.

Procentuální zastoupení rámců u serveru iSport, n = 47
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Graf č. 9 – Procentuální zastoupení rámců u serveru iSport, zdroj: vlastní výzkum

V celkovém počtu 47 publikovaných článků u serveru iSport převyšují články, které
se věnovaly soukromí sportovce. Tento rámec byl nalezen v 33 textech z 47, což odpovídá
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70,21 %. Oproti ostatním médiím se v této kategorii jedná o propastný rozdíl. Podobná
situace v menším rozsahu se opakuje u rámců truchlení fanoušků či rodiny (46,81 %) a
prohřešků sportovců (53,19 %), jejichž zastoupení je v poměru ke všem článkům vysoké.
Naopak rekapitulaci sportovní kariéry iSport věnoval pozornost menší a úplně nejméně zde
byl zastoupen rámec spojitosti s ostatními případy.

Procentuální zastoupení rámců u serveru iDnes, n = 17
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Graf č. 10 – Procentuální zastoupení rámců u serveru iDnes, zdroj: vlastní výzkum

Sportovní zpravodajství severu iDnes se nejvíce věnovalo reakcím osobností ze sportovního
odvětví, a to v 82,35 % případů (14 článcích). Oproti údajům z grafu č. 5 zde bylo dáno
mnoho prostoru rekapitulaci kariéry, která byla obsažena v 12 článcích ze 17 (70,59 %), a
prohřeškům a problémům sportovců v 10 příspěvcích (58,82 %). Nejméně pozornosti
obdržel rámec soukromého života zesnulých osobností.
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Graf č. 11 – Procentuální zastoupení rámců u serveru Aktuálně, zdroj: vlastní výzkum

Nejvyužívanějším rámcem autorů ze serveru Aktuálně byla rekapitulace kariéry,
kterou obsahovalo 9 z 10 vydaných článků. Často byly přítomny také reakce sportovního
světa (v 7 z 10 případů). Oproti údajům z grafu č. 5 je evidentní vyšší zastoupení rámce
spojitosti s ostatními případy – reálně se však vyskytoval jen ve třech příspěvcích. Nejméně
bylo do agendy zahrnuto soukromí sportovců, které obsahoval jediný článek.

6.4 Shrnutí
Kvantitativní obsahová analýza se v první řadě věnovala počtu článků u vybraných
médií s cílem zodpovězení výzkumné otázky VO1 a podotázek VO1a a VO1b. Celkem bylo
nalezeno 137 článků se jménem alespoň jednoho ze zesnulých sportovců v titulku, které
dohromady publikovaly servery Sport.cz, iSport, iDnes a Aktuálně. Po roztřídění na
jednotlivé zpravodajské žánry bylo nalezeno 89 zpráv, 43 rozhovorů a 5 čistě
audiovizuálních příspěvků. Po zaměření výzkumu na jednotlivá média vyšlo najevo, že
nejvíce pozornosti věnoval sebevraždám sportovců server iSport, a to s velkým náskokem.
Jeho celkové množství vydaných příspěvků (75) zahrnuje více než polovinu z celkového
počtu a jedná se o více než 2× větší množství, než nalezneme u druhého nejaktivnějšího
média. Množství 47 výstupů mělo podobu internetové zprávy. Takto vysokou kvantitu
můžeme přisuzovat zejména bulvárnímu zaměření internetové verze deníku Sport, jelikož
nejvíce článků bylo nalezeno právě v bulvární sekci VIP Sport, která pod tento zpravodajský
server spadá. Mezi zbývajícími 3 mainstreamovými médii byly početní rozdíly podstatně
menší. Internetový portál MF Dnes publikoval mediálních výstupů k těmto událostem 28,
žánr zpráv byl z tohoto množství zastoupen 17×. Sport.cz se věnoval úmrtím sportovců v 19
článcích, z toho 15 bylo zprávou. Nejméně pozornosti vybraným případům věnovala
sportovní rubrika zpravodajství Aktuálně s celkem 15 příspěvky a 10 zprávami.
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Druhá výzkumná otázka v této práci se zaměřuje na zastoupení nevhodných prvků
jak celkově, tak u jednotlivých médií. Z celého množství 89 publikovaných výstupů bylo
nejčastějším nepatřičným prvkem zastoupení citově zabarvených výrazů, které byly
nalezeny v 77,53 % případů, což odpovídá 69 zprávám. Z toho 9 textů jich obsahovalo více
než 3. Množství přes polovinu článků také obsahovalo nevhodný titulek, uvedení metody
sebevraždy a problematickou úvodní fotografii. U jednotlivých médií je situace obdobná a
užití expresiv převažuje. U serveru Aktuálně dosáhlo stejně vysokého zastoupení též
uvedení metody a důvodu. Z těchto výsledků můžeme odvodit důležitou roli emocionality
ve zpravodajství i u těchto událostí, které jsou samy o sobě překvapivé a smutné. Pomocí
výrazů typu tragédie, šok a podobných dochází k dalšímu umocnění těchto vlastností
s cílem ještě většího zacílení na čtenářovi emoce (Walter, Littlewood a Pickering, 1995).

V poslední řadě se kvantitativní analýza zaměřila na zastoupení rámců, které byly
určeny po předběžném prozkoumání výběrového vzorku. VO3 se ptá, které rámce byly
nejvíce zastoupeny v článcích celkově a zároveň u jednotlivých médií. Nejčastější výskyt
měly v 89 analyzovaných zprávách reakce sportovního světa na úmrtí Rajtorala, Bystroně,
Pergla a Svobody. Tento rámec byl nalezen v 70,79 % případů (67 článků). Ve více než 50 %
článků se též vyskytovaly problémy a prohřešky sportovců před úmrtím. Naopak nejméně
zastoupena byla spojitost s předešlými případy sportovců. Poněkud rozdílná situace je u
jednotlivých médií. Zatímco nejvíce zastoupený rámec serverů Sport.cz a iDnes se shodoval
s výsledky z celého výběrového vzorku, u iSportu se jednalo o soukromí sportovců a u
Aktuálně byla pozornost nejčastěji věnována rekapitulaci kariéry. U prvně jmenovaného
serveru můžeme výchylku přisoudit bulvárnímu zaměření, ostatní zkoumané subjekty se
tomuto rámci věnovaly pouze marginálně a jednalo se vždy o nejméně zastoupené téma.
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7. Kvalitativní obsahová analýza úvodních článků

Následující kvalitativní analýza a interpretace úvodních článků byla provedena
otevřeným kódováním, kdy se výzkumník zaměřil zejména na problematické a často se
opakující jevy. Předmětem rozboru příspěvků byly základní informace o článku, titulek, tělo
zprávy a doplnění audiovizuálními prvky. Výzkum byl zaměřen na čas publikování příspěvku,
jeho rozsah,46 strukturu textu, bulvarizující a nevhodné znaky, často se opakující jevy a
přiložené obrázky, videa či odkazy. Po rozebrání celkem 16 článků bude následovat shrnutí,
jehož úkolem je výsledky zobecnit a uvést do souvislostí, čímž dojde k zodpovězení VO4.
V příloze této práce budou ukázány vybrané časti článků, které budou poukazovat na v
analýze zmíněné znaky.

7.1 Sport.cz
7.1.1 František Rajtoral
Úvodní příspěvek o Rajtoralově smrti se na Sport.cz objevil 23. dubna 2017
ve 21:10.47 Obsahoval celkem 297 slov, jedná se tedy o kratší zprávu, zařazenu v rubrice
Sport → Evropské ligy. Autorem byl redaktor s přezdívkou ram.
Titulek, v celém jeho znění „Děsivá zpráva. František Rajtoral spáchal sebevraždu“,
se skládá ze dvou vět a na první pohled je zřejmé jeho expresivní zabarvení. První,
jednočlenná neslovesná věta má za úkol šokovat a útočit na emoce čtenářů, přestože jisté
umírnění lze nalézt v absenci vykřičníku.
Téměř totožnou expresivní jednočlennou větou začíná i perex zprávy („Hrůzná
zpráva“). Následné jsou uvedeny zřejmě až přílišné podrobnosti o sebevraždě („spáchal
sebevraždy; nalezen mrtvý ve svém domě; oběsil se; v dobé úmrtí byl v domě sám…“) spolu
46

Rozsah zprávy bude vyjádřen počtem slov v perexu a tělu zprávy, bez titulku, popisků fotografií,
zobrazených textů z externích odkazů. Rozdělení na krátkou, středně dlouhou a dlouhou zprávu bylo
vytvořeno výzkumníkem na míru těmto článkům, nejedná se o normativní teoretický základ podle
akademické literatury o délce internetových zpráv. Za krátký článek budou považovány zprávy do 300 slov,
za středně dlouhý 301 až 500 slov a za dlouhý nad celkový počet 500 slov.
47
Děsivá zpráva. Fotbalista Rajtoral spáchal sebevraždu. Sport.cz [online]. 2017 [cit. 2020-07-24]. Dostupné
z: https://www.sport.cz/fotbal/evropske-ligy/clanek/877509-desiva-zprava-fotbalista-rajtoral-spachalsebevrazdu.html
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s údajnými rodinnými důvody a uvedením informace, že Rajtoral trpěl duševními problémy.
To vše stále jen v perexu. Jako zdroje k těmto tvrzením jsou uvedeny turecké zpravodajské
weby. Následuje výpověď fotbalového agenta Pavla Zíky a potom další informace podle
tureckých webů o tom, jak funkcionáři Gazientepsporu (tehdejšího Rajtoralova klubu) kvůli
podezření kontaktovali policii a dozvěděli se o hráčově smrti. Poslední rozsáhlá část textu
se věnuje Rajtoralově kariéře, zmiňuje zejména jeho působení v Plzni, Ostravě a také starty
za Českou reprezentaci. Za největší úspěch jsou považovány 4 ligové tituly a účast v Lize
mistrů. U angažmá v Baníku Ostrava je zmíněno, že Rajtoral trpěl únavovým syndromem.
V článku najdeme galerii tří fotek, z toho úvodní je černobílý polocelek, který
zachycuje zjevně vyčerpaného Rajtorala klečícího na koleni během utkání nebo tréninku
v dresu Plzně. Zbylé dvě fotky mají taktéž sportovní tématiku, bývalý reprezentant se na
nich však naopak usmívá. K článku jsou také připnuté dva twitterové příspěvky. První je
reakce plzeňského klubu na Rajtoralovu smrt, druhý odkazuje na tweet bývalého fotbalisty
Jana Rajnocha, který si stážuje na to, že o duševním zdraví sportovců se moc nemluví a
nikdo se o tuto problematiku moc nezajímá.

7.1.2 David Bystroň
Úvodní článek o smrti Davida Bystroně byl na serveru Sport.cz vydán 19. května
2017 ve 22:50 v rubrice Fobtal → Ostatní.48 Článek má kratší rozsah, konkrétně 226 slov.
Autorem textu je člověk s přezdívkou vap, jako zdroj je uvedena agentura ČTK.
Titulek, který zní „Další smrt fotbalisty! Explzeňský David Bystroň spáchal
sebevraždu“, lze označit za křiklavý zejména kvůli první jednočlenné větě, která evokuje šok
použitým vykřičníkem a spojitostí s dalšími úmrtími (v tomto případě očividně se
sebevraždou Františka Rajtorala). Dalším patrným jevem v titulku je zdůraznění Bystroňova
nejúspěšnějšího angažmá v Plzni.
Perex začíná další bulvarizující větou, která je velmi podobná s úvodní větou
v titulku („Další sebevražda českého fotbalisty!“). Dále zde najdeme kromě výčtu angažmá
českého obránce též explicitní zmínku o sebevraždě Rajtorala. Tělo zprávy začíná
opětovnou spojitostí s Rajtoralem, uvedením metody sebevraždy (jako zdroj uveden server
iDnes), uvedením lokace („…ve sklepě jeho bytu“) a uvedením údajných důvodů v podobě
48

Další smrt fotbalisty! Explzeňský David Bystroň spáchal sebevraždu. Sport.cz [online]. 2017 [cit. 2020-0724]. Dostupné z: https://www.sport.cz/fotbal/ostatni/clanek/885752-dalsi-smrt-fotbalisty-explzenskydavid-bystron-spachal-sebevrazdu.html
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finančních a rodinných problémů. Všechna tato sdělení byla obsahem jednoho odstavce.
Zbytek textu se obsahuje citovanou reakci generálního manažera Plzně Aloise Šádka a spíše
stručnou rekapitulaci Bystroňovi kariéry se zdůrazněním celkem čtyř vyhraných ligových
titulů. Zmíněny byly jeho potíže s pozitivním dopingovým testem po utkání Ligy mistrů roku
2011.
Obrazová příloha je skromná, v článku najdeme pouze úvodní fotku, na které je
fotbalista zachycen na archivním barevném snímku z tiskové konference. Naprosto totožná
fotka se objevila v několika dalších článcích o Bystroňovi, a to jak před jeho smrtí, tak i po
ní. Samotnou fotku lze označit za neutrální portrét.

7.1.3 Pavel Pergl
Úvodní zpráva přinášející informace o sebevraždě Pavla Pergla byla vydána
2. května 2018.49 Přesný čas publikování je 21:15, článek byl však aktualizovaný v 21:37.
Celkový počet slov je 176, jedná se o krátkou, rychlou zprávu s informací o úmrtí. Zařazení
zprávy je v rubrice Fotbal → Fortuna liga i přesto, že v době úmrtí Pergl v nejvyšší české
fotbalové lize (tehdy HET lig) nepůsobil. Autorem článku je člověk s přezdívkou rjm.
Titulek zprávy se skládá ze dvou vět, jeho konkrétní znění je: „Český fotbal pláče.
Bývalý fotbalista Sparty Pergl si vzal život“. Můžeme ho značit spíše za emočně zaměřený
než za šokující a překvapivý, na čemž má podíl zejména jeho první věta, která zároveň
vykazuje možná až přílišnou orientaci na sport, konkrétně český sport. Určitě totiž
„nepláče“ pouze tuzemský fotbal, Pergl působil v řadě zahraničních klubů. Sebevraždou
navíc byla zasažena také jeho rodina a blízcí, zřejmě v mnohem větší míře, nikoliv pouze
fotbalový svět. Druhá věta v titulku zdůrazňuje Perglovo nejúspěšnější fotbalové období
v dresu Pražské Sparty.
Text pokračuje perexem, ve kterém opět najdeme hned v první větě orientaci na
český fotbal a zároveň zdůraznění tragičnosti situace („Český fotbal zasáhla tragédie“).
V dalších větách najdeme zmínku o Perglově působení ve Spartě a zisku dvou ligových titulů
s tímto pražským týmem. Ve stejné větě bylo uvedeno hráčovo poslední angažmá ve Velké
Bíteši. Právě sportovní manažer tohoto divizního klubu Jiří Míka se následně pro Sport.cz
ohledně situace vyjádřil. Ukončení citace větou „řekl smutným hlasem Míka“ opět
představuje další emoční zabarvení textu. Následně zpráva odkazuje na deník Sport s tím,
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že Pergl se údajně oběsil ve svém domě v Magdeburku, kde žil s přítelkyní. Poslední část
článku zmiňuje Perglovy největší sportovní úspěchy a stručně rekapituluje jeho kariéru.
Závěrečný odstavec, uvedený větou „Český fotbal tak truchlí potřetí v rozmezí roku…“,
připomíná sebevraždy Rajtorala a Bystroně, najdeme zde tedy rámec spojitosti
s předešlými případy úmrtí/sebevražd. U obou zmíněných předešlých případů je uvedena
metoda sebevraždy oběšením.
Audiovizuální stránka článku je jednoduchá, najdeme zde pouze úvodní obrázek,
který má podobu černobílé fotografie. Použití právě černobílého snímku není v případě
zprávě o úmrtí nic neobvyklého, za zvláštní výběr lze ovšem označit zobrazení Pergla na
fotce (viz. Příloha č. 2 – Ukázka úvodní fotografie u článku o úmrtí Pavla Pergla, která byla
označena za nevhodnou). Jedná se o záběr, kdy zpocený hráč (pravděpodobně ještě v dresu
Sparty) sedí na hřišti se skleslou hlavou, což symbolizuje smutek (výraz obličeje z profilu to
do jisté části potvrzuje). Fotka je v kombinaci s bezbarevností až depresivní a nejde ji označit
za neutrální. Uprostřed článku najdeme odkaz na twitterový příspěvek klubu AC Sparta
Praha s kondolencemi.

7.1.4 Adam Svoboda
Sedmého května roku 2019 ve 14:46 (s aktualizací v 15:50) byl vydán úvodní článek
o smrti hokejového brankáře Adama Svobody na serveru Sport.cz.50 Rubrikou, do které
zpráva spadá je Hokej → Ostatní. Rozsah článku je rovných 348 slov. Konkrétní autor
uveden není, za článkem stojí redakce Sport.cz.
Titulek „Tragédie! Bývalý reprezentační gólman Adam Svoboda spáchal
sebevraždu“ je nevhodný zejména kvůli prvnímu agresivnímu výrazu tragédie, který je ještě
pro umocnění šoku doplněn vykřičníkem. V druhé části můžeme spatřit zdůraznění
skutečnosti, že Adam Svoboda byl českým reprezentantem.
V perexu najdeme krátké shrnutí situace, bez expresivních výrazů. Kromě oznámení,
že Svoboda spáchal sebevraždu zde najdeme jeho poslední angažmá (trenérské působení
u týmu Pardubic) a informaci o tom, že v roce 2005 se stal český hokejista mistrem světa.
Tělo zprávy obsahuje vyjádření hokejových týmů Pardubic, Plzně, Slavie, České hokejové
reprezentace a také policejní mluvčí Pardubického kraje k situaci. Následně se text věnuje
Svobodovým statistikám a úspěchům s Českou reprezentací. Zhruba uprostřed zpráv
najdeme zmínku, že podle nepotvrzených informací se Svoboda oběsil. Poslední dva
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odstavce článku jsou uvozeny nadpisem „Tragická zpráva pro český hokej“, s největší
pravděpodobností se však jedná o přepis z následně uvedeného facebookového příspěvku
České hokejové reprezentace, který právě touto větou začíná. Klubová kariéry hokejisty je
zde popsána nejstručnějším možným způsobem, na úplném konci článku ovšem najdeme
odstavec, který se věnuje Svobodově autonehodě pod vlivem alkoholu a kariérním
následkům této události. Text by se dal označit za střídmý, s výjimkou uvedení metody
sebevraždy.
Úvodní fotografie je černobílá, ukazující klečícího Svobodu v brankářské výstroji na
ledě. Celková kompozice snímku vyznívá smutně, zejména kvůli již zmíněnému zbarvení
snímku a řeči těla zobrazeného hráče. V textu se nachází dva příspěvky ze sociálních sítí (od
týmu Pardubic a České hokejové reprezentace), které doplňují obrazovou složku článku o
další dvě fotky.

7.2 iSport
7.2.1 František Rajtoral
První článek iSportu, který informuje o Rajtoralově smrti byl na web nahrán
23.dubna 2017 ve 20:55.51 Zařazen je do rubriky Sport a jeho celková délka textu je 512
slov, čímž se jedná o zprávu delší. Jako autoři zprávy jsou uvedeni novináři s přezdívkami
jon a jav spolu s agenturou ČTK.
Titulek „Smutná zpráva z Turecka. Explzeňský obránce Rajtoral spáchal sebevraždu“
lze označit za lehce emotivní kvůli první jednočlenné větě. Výraz ovšem není přehnaně
agresivní a není doplněn o vykřičník. Druhá věta zmínkou o Plzni naznačuje, že Rajtoral se
zapsal do vědomí fotbalových fanoušků nejvíce právě při působní v západočeském klubu.
Hned v první větě perexu najdeme expresivně zabarvený výraz „tragická událost“.
Následně je uvedeno, že Rajtoral spáchal sebevraždu, jakou metodou a na jakém místě
(„…se oběsil ve svém domě.“). Za zdroje informací jsou uvedeny turecké weby, Rajtoralův
fotbalový agent Paska i prohlášení Viktorie Plzeň. Rekapitulace poměrně podrobných
informací z tureckých zdrojů následuje i v prvním odstavci těla zprávy, opět je zmíněno, že
Rajtoral se oběsil ve svém domě, kde byl sám. Následuje též označení příčiny (rodinné
důvody), opět podle tureckého zpravodajského webu. Následující dva odstavce jsou
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citacemi výpovědí předsedy týmu Gazientepspor a Rajtoralova agenta Pavla Zíky. Další
řádky se věnují kariéře explzeňského hráče, zdůrazněny jsou jeho 4 ligové tituly a účast
v základní skupině Ligy mistrů s Plzní, stejně jako 14 utkání za český reprezentační výběr,
včetně zápasů turnaje EURO 2012. U angažmá v Baníku Ostrava nechybí zmínka o tom, že
hráč trpěl únavovým syndromem. Poslední třetina článku se podrobněji věnuje duševnímu
zdraví a problémům Rajtorala. Zmíněn je odchod spoluhráče Davida Koláře
z Gazientepsporu a související zdůraznění, že Rajtoral pak zůstal v klubu sám, navíc tam
podle textu nedostával výplatu. „Rajtorala sžíraly deprese; bojoval s vnitřními démony;
uvnitř se trápil; Uzavíral se do vlastního světa, který ho postupně ničil; Nepomohl mu ani
rozchod s dlouhodobou přítelkyní Petrou;“ jsou popsané důvody špatných psychických
stavů, které „…s největší pravděpodobností dohnaly Rajtorala až ke krajnímu řešení“. Jako
poslední příčinu duševních problémů je podle informací deníku Sport uveden problém
s hazardem, ze kterého se Rajtoral podle textu i léčil. Proti tomuto tvrzení, které následně
bylo převzato více médii, se razantně ohradilo vedení Plzně a označilo jej za lživé.52
Zmíněno také doslovně je, že Rajtoral se z psychických problémů neléčil, což vedlo k jejich
následnému zhoršení. Celkově lze článek označit za velmi orientovaný na Rajtoralovo
soukromí a jeho psychické problémy (viz. Příloha č. 2 – Ukázka zaměření úvodního článku
iSportu o úmrtí Rajtorala na soukromí a psychické problémy sportovce). Nejde samozřejmě
zjistit, do jaké míry se jedná o spekulace a fámy, i přesto se však v celé třetině textu věnovat
strastím a možným důvodům není pro zpravodajskou zprávu zrovna vhodné.
Audiovizuální obsah článku je velmi bohatý, najdeme zde galerii s celkem 12 snímky
a také přiložené video. Jako úvodní, první fotka je barevný snímek Rajtorala v dresu Plzně,
který kope do míče. Jedná se o neutrální polocelek, zaostřený na postavu fotbalisty. Popisek
u fotky zní „Smutná zpráva! František“ Rajtoral v Turecku spáchal sebevraždu.“, obsažením
vykřičníku tedy lze zpozorovat bulvarizační prvek se zdůrazněním šokující informace. Ve
zbytku galerie najdeme převážné fotky z fotbalového prostředí, výjimkou je snímek
poukazující na Rajtoralova tetování. Přiložené video lze označit za vzpomínkové,
s chronologickou rekapitulací hráčovi kariéry pomocí série snímků a záběrů z utkání. Zjevné
je zaměření na emoce podle vybraného melancholického hudebního doprovodu.
Zakončeno je černobílým snímkem bývalého hráče s nápisem „Odpočívej v pokoji“. Kromě
toho najdeme v článku též odkaz na twitterový příspěvek Plzně, na kterém se loučí se svým
bývalým hráčem.

7.2.2 David Bystroň
iSport publikoval úvodní článek o sebevraždě Bystroně 19. května ve 22:23 v sekci
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Sport.53 Zpráva, sepsána novinářem s přezdívkou riš obsahuje 351 slov, v porovnání
s ostatními zkoumanými příspěvky se tak jedná o středně dlouhou zprávu.
Titulek má téměř totožnou podobu s tím, který se nachází v úvodním článku serveru
Sport.cz. Na iSportu je jeho celé znění „Další fotbalová tragédie. Explzeňský David Bystroň
spáchal sebevraždu“. Zastoupeny jsou tedy jevy v podobě citového zabarvení první věty,
návaznosti na smrt Rajtorala a vypíchnutí nejpovedenějšího angažmá zesnulého hráče.
První věta v perexu opět křiklavě označuje událost za tragickou zprávu. Odstavec
dále obsahuje odkaz na Sport.sk, který s informací přišel, a potvrzení pro deník Sport od
Bystroňova bratra Daniela. Následně je zmíněna spojitost se sebevraždou Rajtorala,
tentokrát popsána jako „další smutná událost“. V prvním odstavci těla zprávy je uveden
zdroj iDnes, podle kterého se Bystroň „oběsil ve sklepě svého domu a zanechal dopis na
rozloučenou“. Doplněny jsou explicitně neověřené informace, kdy byl fotbalista „ještě
v pátek aktivní na komunikační síti viber. Pak se náhle odmlčel“. Celkově tak v tomto
odstavci lze najít, i přes odkazování se na jiné či neověřené zdroje, prvky uvedení přílišných
detailů sebevraždy, včetně místa a metody. Rekapitulace kariéry, která pokrývá téměř
veškerý zbytek textu, je poměrně rozsáhlá. Věnuje se i Bystroňovu trestu za doping v roce
2011 včetně toho, co fotbalista dělal během dvouleté pauzy od fotbalu, kdy si dle textu
udělal trenérskou licenci a po schválené výjimce od organizací UEFA a FIFA trénoval
s týmem Plzně. Text je zakončen výpovědí generálního manažera Plzně Šádka.

Obrazové doplnění textu je bohaté, kromě přední fotky zde nalezneme galerii
s dalšími 21 barevnými snímky z čistě fotbalového prostředí z různých časových období a
angažmá, včetně působení u poslední hráčovi fotbalové destinace – švýcarského týmu
Schluein Ilanz. Úvodní fotka je černobílá a Bystroň je na ni zobrazen v dresu Plzně. Popisek
k ní se shoduje s titulkem článku, zazní tedy další výraz tragédie. Stejně jako v případě
Rajtorala, iSport k článku přikládá vzpomínkové video rekapitulující kariéru hráče, opět však
s velmi smutným hudebním doprovodem a zakončením větou „Odpočívej v pokoji“.

7.2.3 Pavel Pergl
Úvodní článek o smrti Pavla Pergla byl na iSportu vydán 2. května 2018 v 20:30.54
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VACEK, Jan a Jakub KONEČNÝ. Tragédie! V Německu se oběsil bývalý obránce Sparty Pavel Pergl (†40).
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Článek je sepsán 355 slovy a jedná se tedy o středně dlouhou zprávu, zařazenou v rubrice
Fotbal. Autoři textu jsou pánové Jan Vacek a Jakub Konečný.
Titulek článku zní „Tragédie! V Německu se oběsil bývalý obránce Sparty Pavel Pergl
(†40)“. Složený je ze dvou vět a okamžitě lze spatřit důraz na emoce v podobě použití
expresivní výrazu Tragédie v prvním jednočlenném větném celku, navíc ještě doplněného
o vykřičník. Automaticky tedy můžeme titulek označit za agresivní, snažící se čtenáře
šokovat. Zbývající text uvádí místo sebevraždy (ne však konkrétní lokaci) a především
metodu oběšením. Pergl je zde zmíněn jako „bývalý hráč Sparty“.
V perexu najdeme další umocnění šokující povahy zprávy, kdy je událost označena
za „obrovskou tragédii“. Stejně tak se zde opakuje označení Pergla jako „někdejšího obránce
Sparty“, tentokrát s doplněním, že s ní vyhrál 2 ligové tituly. Opět je zmíněna metoda
sebevraždy oběšením. Tělo zprávy začíná popisem toho, co Pergl v osobním životě podle
dostupných informací dělal před smrtí – „radoval se z narození dcerky, udělal si fitness kurz,
chtěl se dál věnovat fotbalu“ – to je následně popřeno další větou, která zní „K tomu už ale
nedojde.“ Velmi podobná formulace se objevuje také na konci článku, kdy je zmíněn Perglův
kontrakt v divizní Velké Bíteši s následující větou „Další fotbalové starty už bohužel Pavel
Pergl nepřidá.“ V textu dále najdeme uvedení důvodu sebevraždy, který je podle vyznění
věty označen za jistý, nikoliv za domnělý či spekulovaný („Pergla dohnaly k meznímu řešení
spory s přítelkyní, se kterou v Německu žil“). Následuje třetí použití slova Tragédie,
tentokrát ve spojení s přídavným jménem Zničující. Ve stejném odstavci najdeme odkaz na
sebevraždu Rajtorala a Bystroně, znovu s uvedením metody oběšením. V textu najdeme i
obšírnější rekapitulaci Perglovi kariéry, kdy za jeho největší sportovní úspěchy jsou
považovány již zmíněné tituly se Spartou a účast v osmifinále Ligy Mistrů, celkově se ovšem
jedná o text bulvarizující, s velkým zastoupením citově zabarvených výrazů a uvedení
podrobných detailů o sebevraždě.
V článku najdeme poměrně bohatou koláž fotografií, kde je Pergl zachycen na
snímcích z čistě fotbalového prostředí, zejména v dresu Sparty. Samotný úvodní obrázek je
barevný, složený ze dvou fotografií (také v dresu pražského týmu), kde na jedné je zachycen
při fotbalovém utkání a na druhé se jedná o portrét ze soupisky pro každou sezónu. Na
konci článku najdeme video, na kterém současní hráči Sparty a Zlína drží před vzájemným
ligovým zápasem minutu tichá na Perglovu počest, oproti dalším třem analyzovaným
článkům iSportu zde tentokrát nehraje melancholický hudební podkres, audiovizuální
stránku lze tedy celkově označit za neutrální.
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7.2.4 Adam Svoboda
iSport článek se smrtí Adam Svobody publikoval na web 7. května 2019 ve 14:43.55
Se svým rozsahem 153 slov se jedná o krátkou zprávu, kterou najdeme v sekci Hokej.
Autorem textu je redakce iSport, konkrétní jména uvedena nebyla.
Titulek nese bulvarizující a nevhodné prvky v podobě důrazu na emoce a uvedení
metody sebevraždy. Jeho konkrétní znění je „Obrovská hokejová tragédie. Bývalý brankář
Adam Svoboda (†41) se oběsil“. Slovo tragédie je v tomto případě umocněno přídavným
jménem obrovská, titulek tedy vzbuzuje nadbytečné emoce.
Perex začíná větou „Hokejový svět jen těžko vstřebává tragickou zprávu.“ Kromě
dalšího použití slova tragédie může být označena za sporný jev také orientace na hokejový
svět – Svoboda nebude určitě chybět pouze němu. Dále odstavec opět oznamuje metodu
sebevraždy oběšením. Po citaci vyjádření policejní mluvčí Janovské následuje informace o
tom, že „…podle informací Blesku byl brankář nalezen ve svém bydlišti.“ Ve zbývajících
krátkých třech odstavcích najdeme stručnou rekapitulaci kariéry, která se zaměřuje
zejména na úspěchy bývalého brankáře v podobě dvou extraligových titulů a zlatou medaili
z Mistrovství světa v hokeji 2005. Krátce je zmíněna též dopravní nehoda, kdy Svoboda řídil
pod vlivem alkoholu.
Úvodní černobílý obrázek zachycuje Svobodu v dresu Slávie, jak se se sundanou
helmou směje. Popisek k ní začíná výrazem „Tragická zpráva“. Kromě toho v článku
najdeme bohatou galerii, čítající dalších 35 snímku, které buď zachycují Svobodu v různých
fázích kariéry, nebo ukazují, jak fanoušci či osobnosti hokejového světa truchlí na sociálních
sítí. Uvnitř článku najdeme též malý medailonek se všemi úspěchy českého brankáře a
dvouminutovou video reportáž. Ta shrnuje situace, ukazuje snímky ze Svobodovi kariéry a
přikládá rozhovor s trenérem Milošem Říhou, který na bývalého reprezentanta vzpomíná.
Video je doprovázeno melancholickým hudebním podkresem.

7.3 Sportovní rubrika iDnes
7.3.1 František Rajtoral
Úvodní článek o sebevraždě Rajtorala byl ve sportovní rubrice iDnes zveřejněn 23.
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dubna ve 21:07.56 Celkový počet slov textu je 309, mluvíme tedy o středně dlouhém článku,
který je zařazen v rubrice Sport → Zahraničí. Autorem je Miloslav Novák.
Titulek článku předkládá čtenářům metodu a lokaci sebevraždy. Jeho celé znění je
„Fotbalista Rajtoral spáchal sebevraždu. Oběsil se v bytě v Turecku“, složen je tedy ze dvou
vět, kdy první konstatuje událost a druhá uvádí podrobné informace, které by se v titulku,
alespoň podle příruček o pokrývání sebevražd, vyskytovat neměly. Expresivní výrazy se zde
však nevyskytují, problém je tedy pouze v uvedení metody („oběsil se“) a lokace („v bytě“).
Perex ve třech větách rozvíjí Rajtoralovu smrt („zemřel; spáchal sebevraždu; oběsil
se“). Jako zdroj k poslednímu tvrzení jsou uvedena turecká média. V prvním odstavci těla
textu je citován konkrétní turecký deník Hurryiet, který se sebevraždou sportovce přišel.
Autor textu tuto citaci uvádí jako „šokující zprávu“. Po následném překladu výpovědi
prezidenta tureckého klubu, ve kterém Rajtoral působil, článek chronologicky rekapituluje
jeho fotbalovou kariéru. Hned na začátku je vyzdvihnuto působení v Plzni jako
nejúspěšnější, podtržené čtyřmi ligovými tituly a postupem do Ligy mistrů. Doprostřed
rekapitulace kariéry jsou vloženy dva odstavce, které zmiňují Rajtoralovi psychické
problémy, ovšem spíše obecněji a nenajdeme zde přímou vazbu na sebevražedný čin.
Poslední část textu se opět věnuje čistě fotbalové kariéře, zmíněno je také tehdejší
postavení klubu Gazientepsporu v turecké ligové tabulce. Kromě příliš podrobného a na
úmrtí zaměřeného perexu a jednoho šokujícího výrazu se jedná o text decentní, kde nejde
spatřit příliš eticky rozporuplných aspektů, například se zde nevyskytuje žádné uvedení
důvodu sebevraždy.
Úvodní fotka článku je černobílá, zachycující zaostřeného Rajtorala, jak se v dresu
Plzně raduje patrně ze vstřeleného gólu. Druhým audiovizuálním prvkem v článku je video,
které ukazuje Rajtoralův nejhezčí gól v kariéře v utkání Plzeň versus Olomouc. Nejedná se
o emocionálně zabarvený snímek, cílem je skutečně pouze vzpomínkové vyzdvihnutí
nejpovedenější trefy explzeňského hráče. V článku se též vyskytuje prvek v podobě odkazu
na twitterový příspěvek plzeňského klubu, kde se zaměstnavatel loučí se svým bývalým
svěřencem.

7.3.2 David Bystroň
Ve sportovní rubrice internetového portálu iDnes vyšla zpráva, oznamující smrt
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Davida Bystroně 19. května ve 22:33, aktualizována dále byla v 23:07.57 Celkový rozsah
textu v aktuální verzi článku je 321 slov. Autory jsou redaktoři David Čermák a Jan Palička.
Velmi podobnou strukturu titulku nalezneme i zde: „Další fotbalová tragédie. Bývalý
plzeňský stoper Bystroň se oběsil.“ První věta je totožná s tou ze serveru iSport, obsahuje
tedy spojitost s předešlým případem a poukazuje na tragičnost situace. Druhá věta
zdůrazňuje Plzeň jako Bystroňovo nejúspěšnější angažmá, kromě toho zde najdeme též
explicitně uvedenou metodu sebevraždy oběšením. Titulek má kvůli těmto jevům
bulvarizující/nevhodnou podobu.
Jako „…další tragická událost“ je Bystroňova smrt popsána v perexu. Najdeme zde
též zmínku, že stejným způsobem (tedy sebevraždou) ukončil svůj život o necelá měsíc dříve
František Rajtoral. Úvodní odstavec začíná opět výrazem Tragická zpráva. Bystroň se podle
textu oběsil ve sklepě svého domu a zanechal dopis na rozloučenou, informaci přinesly
serveru iDnes dva nezávislé zdroje, které nebyly jmenovány. Následuje opětovné
přirovnání ke smrti Rajtorala, který spáchal sebevraždu taktéž v zahraničí. Další odstavec se
věnuje důvodům sebevraždy, konkrétně rodinným a finančním problémům, které text
označuje za údajné příčiny krajního řešení. Rekapitulace kariéry ve zbytku textu je spíše
stručná, poměrně hodně prostoru (zhruba dva odstavce) se věnují Bystroňově
dopingovému nálezu. Najdeme zde i spekulaci, že nalezená zakázaná látka metamfetamin
se do jeho těla „mohla dostat následkem užívání drog – pervitinu nebo extáze.“ Při
rekapitulaci kariéry jsou vypíchnuty ligové tituly s Ostravou a Plzní (mistrovský titul
s bulharským týme zmíněn nebyl) a účast v Lize mistrů. Text končí poněkud kontroverzní
větou „V malém švýcarském městečku v pátek bohužel skončila nejen jeho kariéra, ale i
životní dráha.“ Obecně v textu najdeme poměrně dost nevhodných prvků v podobě
opakování tragičnosti situace, uvedení metody a detailní lokace či hodně pozornosti
dopingovému prohřešku bývalého českého fotbalisty.
Článek obsahuje úvodní fotku (barevný Bystroňův portrét), dalších 23, převážně
fotbalových snímků v galerii a také archivní video, kde hráč poskytuje novinářům v roce
2013 (tedy po návratu do tréninku s Plzní po dopingové aféře) rozhovor. Jedná se tedy o
neutrální audiovizuální doplnění textu, zaměřením videa a některých fotek je však možno
zpozorovat další věnování pozornosti sportovnímu prohřešku se zakázanými látkami. Po
pravé časti textu najdeme box s odkazy na další články, který je nazvaný „Tragédie
sportovců“ – celkově se jedná o čtvrté použití slova tragédie v tomto článku (viz. Příloha
č. 4 - Čtyřnásobné použití výrazu Tragédie v článku o úmrtí Bystroně u serveru iDnes).
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7.3.3 Pavel Pergl
Úvodní článek, přinášející informace o smrti Pavla Pergla, vyšel v rubrice Fotbal →
První liga 2. května 2018 ve 20:40.58 Celkový rozsah textu je 531 slov, mluvíme zde tedy o
zprávě delší. Autorem je Miloslav Novák.
Titulek se skládá ze dvou vět a jeho přesné znění je „Zemřel fotbalista Pergl. Někdejší
sparťanský obránce spáchal sebevraždu“. Nenajdeme zde žádný příliš expresivní výraz,
titulek tedy můžeme označit za neutrální. Stejně jako v ostatních zkoumaných médiích, i
zde najdeme zdůraznění faktu, že Pergl byl především hráčem Sparty.
Tělo zprávy začíná informací o Perglově aktuálním působení ve Velké Bíteši,
následuje citace trenéra Pulpita, který pro deník Sport potvrzuje hráčovo úmrtí. V dalším
odstavci opět zazní slovo tragédie („Tragédie se stala v Německu…“) a naznačení údajných
důvodů v podobě rodinných a osobních problémů, které dohnaly podle slov textu
k sebevraždě též Rajtorala a Bystroně. Následuje velmi zevrubný popis celé Perglovi kariéry,
vyzdvižena je jeho účast se Spartou v Lize mistrů, zejména osmifinále s prestižním AC Milán.
Nechybí ani informace a výpověď trenéra Kotrby o tom, jakým typem hráče Pergl na hřišti
byl. Na úplném konci je zmíněna situace z roku 2012, kdy se Pergl, tehdy v dresu
švýcarského týmu Belinzona, střetl v přípravném utkání se Spartou, v němž došlo
k incidentu s údajně i rasistickým kontextem mezi ním a Leonardem Kweukem. Celkově lze
text, kromě jednoho zmíněného expresivního výrazu, označit za poměrně střídmý,
zaměřený zejména na Perglovu fotbalovou stránku.
Vizuální podoba začíná barevnou úvodní fotkou, kdy Pergl v dresu Sparty
konfrontuje během utkání v Lize mistrů hvězdu Manchestru United Wayna Rooneyho.
Tento polodetail vypichuje Perglovo zřejmě nejúspěšnější sportovní období v Lize mistrů,
na samotném snímku je však z profilu, takřka otočený zády a do tváře mu příliš vidět není.
Dalším obsahovým prvkem je vložený box s bodovou rekapitulací Perglovi kariéry a také
náhled twitterového příspěvku Sparty, na kterém se se svým bývalým hráčem loučí.

7.3.4 Adam Svoboda
Internetová verze MF Dnes publikovala článek o úmrtí Adama Svobody 7. května
2019 v 14:38 s aktualizací ve 15:02.59 Článek obsahuje celkem 239 slov, jedná se tedy o
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zprávu kratší. Zajímavé je umístění příspěvku – ten se totiž nachází nikoliv ve sportovní
rubrice60 (ač u klíčových slov je sport a hokej uveden), nýbrž v klasickém zpravodajství
z pardubického kraje. Autorem je Marek Voltke, který se však na sport zejména
v pardubickém kraji specializuje.
Brankář hokejových mistrů světa Adam Svoboda spáchal sebevraždu“ zní titulek, u
kterého absentují veškeré bulvarizující či nevhodné prvky, lze ho tedy označit za neutrální.
Najdeme v něm pouze zdůraznění brankářova vítězství s českou reprezentací na
Mistrovství světa 2005.
Velmi krátký perex pouze rozšiřuje sdělení titulku, k zdůraznění působení
v reprezentaci je přidáno také jeho angažmá v Pardubicích. Tělo textu začíná citací policejní
mluvčí Janovské (oproti ostatním mediím ve zkrácené podobě) a shrnutím situace. Další
odstavec je věnován Svobodově automobilové nehodě a následným kariérním důsledkům.
Zbytek textu pokrývá poměrně rozsáhlá rekapitulace kariéry českého brankáře, vypíchnuty
jsou extraligové tituly se Slavií (2008) a Plzní (2013) a také světový triumf z Mistrovství světa
2004. Text konči citací příspěvku na sociálních sítí od pardubického klubu. V textu tedy
najdeme pouze jednu trochu kontroverznější pasáž v podobě rozebrání Svobodova
prohřešku při zmíněné nehodě v opilosti, kromě toho se jedná o článek decentní, bez
jakýchkoliv emočních výrazů typu tragédie apod.
Předešlou větu lze stáhnout také na obrazovou stránku příspěvku. Úvodní fotografie
je barevná, zachycující Svobodu v reprezentačním dresu se spoluhráči. Kromě toho zde
najdeme galerii dalších 7 snímků z hokejového prostředí hráče. Najdeme zde také
zobrazený twitterový příspěvek týmu HC Dynamo Pardubice, který je v textu citován.

7.4 Sportovní rubrika Aktuálně
7.4.1 František Rajtoral
První článek o sebevraždě byl v případě Rajtorala na webu Aktuálně publikován
23. května ve 21:03 pod rubrikou Fotbal.61 Počtem 420 slov se řadí ke středně dlouhým

trener-adam-svoboda-pardubice.A190507_143535_pardubice-zpravy_mvo
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článkům. Autorem je sportovní novinář Luděk Mádl.
V titulku zprávy se píše „Fotbalový reprezentant Rajtoral byl v Turecku nalezen
mrtev, tamní média píší o sebevraždě oběšením“. Souvětí v první řadě zdůrazňuje
Rajtoralův status českého fotbalového reprezentanta národního týmu, dále také uvádí
podrobnost o sebevraždě v podobě zmínění metody. Ač je to vysvětleno tak, že tímto
způsobem o tom píší turecká média, přesto by titulek tuto informaci obsahovat nemusel.
Expresivně zabarven titulek není.
Perex prakticky rozvíjí informace z titulku. Najdeme tu, že bývalý fotbalový
reprezentant Rajtoral zemřel a odkaz na turecká média, podle kterých se jednalo o oběšení
se ve vlastním bytě. Stejná situace se opakuje též v prvních dvou odstavcích těla zprávy:
„…byl ve svém bytě v tureckém Ģaziantepu nalezen mrtev“ a „Turecká média zmiňují, že se
měl oběsit, píší o sebevraždě“. Následné text cituje několik reakcí na Rajtoralovu smrt,
konkrétně od jeho agenta Zíky, prezidenta tureckého klubu a také přepis twitterového
příspěvku FC Viktoria Plzeň. Jako důvod jsou v článku označeny rodinné problémy, opět
podle informací tureckých médií. V jednom odstavci jsou zmíněny psychické problémy,
konkrétně syndrom vyhoření, který se dle textu u fotbalisty objevil dvakrát při jeho
působení v Ostravě a jednou v Plzni. Podrobnější návaznost na důvod sebevraždy však
uvedena není. Zbytek textu popisuje Rajtoralovu kariéru. Nejdříve je pokryto jeho působení
v české reprezentaci, následuje nejvydařenější klubové období v týmu Plzně spolu se
zdůrazněním čtyřech ligových titulů a účasti v Lize mistrů. Poměrně podrobně je rozepsáno
působení v tureckém Gazientepsporu, u posledních měsíců před sebevraždou i tolik, kolik
český hráč odehrál minut. „To bylo podle dostupných zdrojů naposledy, kdy František
Rajtoral nastoupil v soutěžním utkání klubu, který v turecké lize bojuje o záchranu
v soutěži.“ Takto zní poslední souvětí, které ukazuje, že článek velmi odkazuje právě na
zahraniční zdroje u různých informací, včetně těch možná až příliš podrobných (opakující
se metoda a lokace sebevraždy). Naopak citově zabarvené výrazy zde obsaženy nejsou.
Úvodní fotka zachycuje Rajtorala v polodetailu a můžeme ji označit za neutrální. Ač
jsou na snímku i jiní lidé, zaostřeno je na hráče v dresu Plzně. Kromě toho v článku najdeme
zobrazené dva twitterové příspěvky. První z nich náleží tureckému zpravodajství Fanatik a
oznamuje Rajtoralovu sebevraždu, kdežto druhý je reakcí Plzně na událost.

7.4.2 David Bystroň
Článek, který ve sportovní rubrice internetového serveru Aktuálně informuje o
sebevraždě Davida Bystroně je kratšího charakteru, obsahuje 208 slov.62 Vydán byl 19.
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května 2017 v 23:00 a v kolonce autorů najdeme uvedenou redakci Sport (konkrétní autoři
uvedeni nejsou) a agenturu ČTK.
Titulek „Další fotbalová tragédie. Bývalý plzeňský stoper Bystroň spáchal
sebevraždu“ vykazuje opět velkou podobnost a stejné specifické jevy, jako v případě
předchozích třech médií u případu Bystroně: uvedení slovem tragédie, návaznost na smrt
Rajtorala a zdůraznění působení v Plzni.
Perex v případě serveru Aktuálně problematické prvky opakuje také: smrt Rajtorala,
další použití výrazu tragédie, zmínku o oběšení. Najdeme zde taktéž odkaz na Sport.sk,
který s informací přišel jako první. U prvního odstavce těla zprávy se vyskytuje další
spojitost s Rajtoralem, který „se oběsil 23. dubna v Turecku.“ Celkově třetí explicitní
vyjádření metody sebevraždy se nachází hned v dalším odstavci, tentokrát ve spojitosti
přímo s Bystroněm s doplněním podrobné lokace (viz. Příloha č. 5 – Trojnásobné zmínění
metody sebevraždy v článku o úmrtí Bystroně u serveru Aktuálně). Za zdroj je uveden server
iDnes. Již očekávaně tvoří zbytek textu popis kariéry českého fotbalisty, v tomto případě
však velmi stručně. Zmíněny jsou všechny Bystroňovi ligové tituly, nikoliv však Český
Superpohár. Ani působení v Lize mistrů není vyzdvihnuto jako jeden z Bystroňových
úspěchů. Naopak nechybí informace o dopingovém nálezu z roku 2011.
V článku najdeme k audiovizuálnímu doplnění pouze úvodní fotku, která má
podobu Bystroňova barevného portrétu, za kterým stojí podle zdroje agentura ČTK. Jedná
se tedy o snímek neutrální, bez citového zabarvení.

7.4.3 Pavel Pergl
Zpráva o Perglově sebevraždě se na serveru Aktuálně objevila 2. května 2018 pět
minut před devátou hodinou večerní.63 Rozsahem 214 slov se jedná o kratší zprávu,
zařazenou v rubrice Sport → Fotbal. Za autora je označena sportovní redakce, konkrétního
jméno uvedeno nebylo.
„Další sebevražda mezi fotbalisty. Na život si sáhl Pavel Pergl, bývalý bek Sparty“ zní
dvouvětný titulek. Hned jeho první část poukazuje na spojitost s předešlými případy
Rajtorala a Bystroně. Stejně jako v případě ostatních médií i zde najdeme zdůraznění
hráčova působení ve Spartě. Titulek obecně lze označit za lehce šokující, zejména kvůli první
2020-07-24]. Dostupné z: https://sport.aktualne.cz/fotbal/bystronsebevrazda/r~67d02fb03cd611e7b0440025900fea04/
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Další sebevražda mezi fotbalisty. Na život si sáhl Pavel Pergl, bývalý bek Sparty. Aktuálně [online]. 2018
[cit. 2020-07-24]. Dostupné z: https://sport.aktualne.cz/fotbal/dalsi-sebevrazda-mezi-fotbalisty-na-zivot-sisahl-pavel-perg/r~5c1474b64e3b11e8b8efac1f6b220ee8/
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časti odkazující k minulým případům sebevražd sportovců.
Perex je v této zprávě velmi stručný a zabývá se jediným – důvodem, proč Pergl
spáchal sebevraždu. Rodinné a osobní problémy, které jsou označeny za příčinu, pochází
z informací deníku Sport, na který zpráva v této části odkazuje. Po perexu text pokračuje
zmíněním tragičnosti situace („Tragická zpráva přišla z Německa…“), v odstavci najdeme
také uvedení metody sebevraždy, kterou, dle stejné věty, zvolil stejně jako Rajtoral a
Bystroň. Následuje další odkaz na deník Sport, konkrétní citace potvrzení události trenérem
Pulpitem. Další dva řádky znovu zmiňují důvod sebevraždy, tentokrát konkrétněji tvrzením,
že příčinou byly spory s manželkou. Explicitně je však uvedeno, že se jedná o údajný důvod.
Poslední dva odstavce rekapitulují Perglovu „bohatou vrcholovou kariéru“ (jak je v článku
doslova uvedené), s vypíchnutím dvou ligových titulů a účasti v Lize mistrů, jako největších
úspěchů bývalého obránce či záložníka.
V článku najdeme jediný obrázek, převzatý od agentury ČTK. Jedná se o barevnou
fotografii Pergla během utkání s Fenerbahçe Istanbul. Proti vhodnosti použití obrázku lze
namítat faktem, že na zachyceném polodetailu není Pergl vyobrazen ani jako hlavní postava
snímku. více prostoru zabírá hráč tureckého klubu a hráč v dresu Sparty stojí až za ním.
Důvodem zvolení právě takového záběru může být vnímání Pergla jako defenzivního
bojovného hráče, i přesto se však domnívám, že fotografie mohla být vybrána lépe.

7.4.4 Adam Svoboda
Článek o sebevraždě Svobody na serveru Aktuálně byl aktualizován 7. května 2019
v 21:38, přesný čas prvotního nahrání článku na web uveden není.64 Nadřazenou rubrikou
příspěvku, kterź obsahuje 445 slov je Sport – Lední hokej. Konkrétního autora server
neuvádí, za textem stojí redakce Sport a agentura ČTK.
Titulek zprávy zní „Mistr světa Adam Svoboda spáchal sebevraždu. Truchlí i
reprezentace“. Najdeme v něm tedy zdůraznění brankářova úspěchu na Mistrovství světa
a také zmínku o truchlícím národním týmu, která koresponduje se zbytkem textu. Titulek
lze označit za neutrální, jelikož zde nenajdeme žádné bulvarizující prvky či nevhodné výrazy.
V perexu najdeme hned v druhé větě zmínku o dopravní nehodě, kterou Svoboda
pod vlivem alkoholu zřejmě způsobil. V následném těle zprávy se vyskytuje mnoho
citovaných pasáží, konkrétní se jedná o slova policejní mluvčí Janovské, českého
reprezentanta Jakuba Voráčka, extraligového brankáře Dominika Frodla či trenéra Miloše
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Říhy, který se ve své výpovědi zaobírá otázkou mentálního zdraví sportovců v obecné
rovině. Před odstavci s rekapitulací kariéry, která je spíše stručná a orientovaná na
působení v české reprezentaci, se článek věnuje již zmíněné autonehodě, které je věnováno
poměrně hodně pozornosti. Nejvíce se však zpráva zaměřuje na reakce hokejového světa
k úmrtí bývalého českého hokejisty. Nenajdeme zde žádné citově zabarvené či agresivní
výrazy, které by směřovaly k bulvarizujícímu obsahu.
Úvodní obrázek je barvená fotografie, zachycující z detailu Svobodovu tvář na
střídačce při utkání Pardubic v době, kdy působil jako trenér. Tento neutrální snímek
doplňují uvnitř článku dva ukázané twitterové příspěvky od bývalého českého
reprezentačního brankáře Milana Hniličky a již zmíněného Dominika Frodla.

7.5 Shrnutí
Po analýze 16 úvodních článků, které oznamovaly smrt vybraných sportovců lze
najít několik specifických rysů, které buď platily pro příspěvky obecně, nebo se vztahovaly
k jednotlivým médiím. Stejně tak můžeme mezi internetovými sportovními servery najít
několik odlišností v prvotním referování o tomto typu událostí. Do jaké míry za nimi stojí
postoj jednotlivých redakcí, rozhodnutí autora článku, zaměření médií či jiné faktory stojí
za zamyšlení, přestože to není cílem výzkumu této práce, který se zaměřuje pouze na
vystihnutí a zobecnění daných aspektů.
Co se týče datumu a přesného času publikace úvodních článků, v analýze došlo
k následujícím zjištění. Prvotní zpráva ke každému případu byla jednotlivými médii
publikována vždy ve stejný den. Nejrychleji o všech úmrtích vybraných sportovců
informoval server iSport, jehož úvodní články mohli čtenáři podle přesného času nahrání
najít jako první. Výjimkou byla smrt Adama Svobody, kdy byla internetová verze deníku
Sport předstihnuta serverem webem iDnes. Další pořadí zpravodajských serverů v rychlosti
publikace příspěvku se liší (viz. Tabulka č. 2 - Rychlost publikace úvodních zpráv jednotlivých
médií) a nelze z něho vyvodit zobecnitelné poznatky. U úmrtí Adam Svobody v případě
úvodní zprávy webu Aktuálně byl uveden přesný čas pouze aktualizace článku, nikoliv jeho
publikace.
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Sportovec 1. nejrychlejší
Rajtoral
iSport (20:55)
Bystroň
iSport (22:23)

2. nejrychlejší
3. nejrychlejší
Aktuálně (21:03) iDnes (21:07)
iDnes (22:33)
Sport.cz (22:50)

Pergl
Svoboda

iDnes (20:40)
iSport (14:43)

iSport (20:30)
iDnes (14:38)

Aktuálně (20:55)
Sport.cz (14:46)

4. nejrychlejší
Sport.cz (21:10)
Aktuálně
(23:00)
Sport.cz (21:15)
-

Tabulka č. 2 – Rychlost publikace úvodních zpráv jednotlivých médií, zdroj: vlastní výzkum

Z hlediska rozsahu úvodních článků, který byl určen počtem slov a zařazením do
kategorie krátká, středně dlouhá či dlouhá zpráva, lze vypozorovat následující jevy. Obecně
se analyzované texty pohybovaly v rozsahu 153 až 531 slov bez titulku, popisků fotografií a
připnutých odkazů na sociální sítě. U serveru Sport.cz mají úvodní příspěvky spíše kratší
rozsah, do 300 použitých slov. Výjimkou byla smrt Svobody, která byla zařazena do
kategorie středně dlouhého textu. U iSportu se dvakrát vyskytuje středně dlouhý rozsah,
kratší a dlouhý článek po jednom případě. Zcela totožná situace nastává též u internetové
verze MF Dnes. Poslední zkoumaný server Aktuálně vydal dva kratší a dva středně dlouhé
úvodní články. Nabízející se otázka, jestli na rozsah textu měl vliv konkrétní sportovec nelze
potvrdit, jelikož výsledná čísla u každého případu napříč médii se znatelně liší a nejde mezi
nimi najít žádnou určitou souvislost. Rozsah byl obecně ovlivněn spíše tím, kolik bylo do
textu včleněno citovaných výpovědí a jak detailně byla popsána rekapitulace kariéry.
Zaměřením na titulky úvodních článku bylo vypozorováno, že média většinou volí
dvě věty, z toho jedna bývá v některých případech jednočlenná. Nejčastějšími opakovaně
se vyskytujícími jevy je začlenění citově zabarvených a šokujících výrazů, kvůli čemuž lze
titulek považovat za nevhodný/bulvarizující, a spojitost sportovce s jeho nejúspěšnějším
angažmá. Výrazy typu tragédie, děsivá, hrůzná zpráva nebo nevhodné použití vykřičníku a
odkazů na další sebevraždy najdeme u všech zkoumaných článků vybraných médií. Dalším
opakujícím se bulvarizujícím prvkem bylo uvedení metody sebevraždy, které najdeme
alespoň v jednom případě u všech vybraných sportovních serverů s výjimkou Sport.cz, kde
zmínka o oběšení v titulku u ani jednoho článku nezazní. Spojením těchto dvou jevů
dojdeme k závěru, že pouze 3 z 16 článků můžeme považovat za neutrální, bez zmíněných
bulvarizujících jevů. Konkrétně se jedná o dva příspěvky serveru iDnes (o sebevraždě Pavla
Pergla a Adama Svobody) a jeden od redakce zpravodajství Aktuálně (opět v případě Adama
Svobody).65 Spojitost sportovce s jeho nejúspěšnějším angažmá či jeho sportovními
úspěchy najdeme ve 13 z 16 článků. Zatímco fotbalisté Pergl a Bystroň byli uváděni zejména
jako hráči Sparty, respektive Plzně, u Rajtorala se Svobodou lze zaznamenat pozornost
65

Titulek serveru Aktuálně o smrti Adama Svobody, který zní „Mistr světa Adam Svoboda spáchal
sebevraždu. Truchlí i reprezentace“, by šlo považovat za emočně zabavený kvůli druhé použité větě.
Vzhledem ke skutečnosti, že výraz přímo koresponduje s obsahem textu, ve kterém najdeme právě
vyjádření České hokejové reprezentace, byl titulek nakonec považován v této analýze za střídmý.
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jejich reprezentační kariéře. U hokejového brankáře byl často vyzdvižen jeho titul mistra
světa z roku 2005.
Samotný text úvodních článků měl u všem zkoumaných médií velmi podobnou
strukturu. Perex ve zkratce popisuje událost a informace o sportovci. V některých
případech začíná agresivním, citově zabarveným výrazem, který se podobá těm z titulků.
V těle textu najdeme u každého článku rámce reakce sportovního světa a rekapitulace
kariéry, jejichž podrobnost a rozsah se napříč médii liší a většinou koresponduje s rozsahem
celého textu. Opakuje se zde také zmínka o sportovních či osobních problémech a
prohřešcích, zejména u Rajtorala (únavový syndrom), Bystroně (dopingový nález) a
Svobody (automobilová nehoda). V případě prvního zmíněného fotbalisty je na serveru
iSport zmíněn i údajný problém s hazardem, stejně jako jeho rozchod s přítelkyní. Další
opakující se nevhodné prvky jde nalézt v uvádění metody a detailů o lokaci sebevraždy nebo
hledání důvodu, zastoupení u jednotlivých médií je znázorněno v tabulce č. 3 – Zastoupení
třech vybraných nevhodných jevů v úvodních článcích. Velmi často se v textech objevovaly
citově zabarvené výrazy typu tragédie a podobné. Za střídmé lze v tomto ohledu považovat
pouze 3 články ze 16, konkrétně dva serveru Aktuálně (Rajtoral a Svoboda) a jeden u
sportovní rubriky iDnes (Svoboda). Posledním specifickým prvkem, který byl při analýze
nalezen, je časté odkazování na zdroje z konkurenčních médií. Například u článků s úmrtím
Bystroně lze sponzorovat, že zmíněná metoda a lokace sebevraždy u serverů iSport a
Sport.cz odkazuje právě na iDnes, který s informací zřejmě přišel jako první.

Médium
Sport.cz
iSport
iDnes
Aktuálně

Metoda sebevraždy
Články: 1, 2, 3, 4
Články: 1, 2, 3, 4
Články: 1, 2,
Články: 1, 2, 3

Lokace sebevraždy
Články: 1, 2
Články: 1, 2, 4
Články: 1, 2
Články: 1, 2

Důvod sebevraždy
Články: 1, 2
Články: 1, 3,
Články: 2, 3
Články: 1, 3

Tabulka č. 3 – Zastoupení třech vybraných nevhodných jevů v úvodních článcích, zdroj: vlastní výzkum

Jisté rozdíly mezi zkoumanými médii lze najit v doplnění textu audiovizuálními
prvky. Servery Sport.cz a Aktuálně využily ve zkoumaných článcích pouze skromného počtu
fotografií, často se jednalo jen o úvodní snímek. iDnes, kromě zprávě o smrti Pergla, začlenil
do článků fotek více, někdy včetně videa. Jednoznačně nejrozsáhlejší audiovizuální
obohacení se vyskytuje u iSportu, kde nalezneme rozsáhlé galerie, obsahující někdy až přes
20 snímků. Zároveň v každém ze čtyř úvodních příspěvků na tomto serveru se vyskytuje
video, ve třech případech je doprovázeno smutným hudebním podkresem, což symbolizuje
zaměření na emoce. Co se týče podoby úvodních fotografií, stejného stylu se držel pouze
server Aktuálně, který ve všech případech použil fotografie barevné. iDnes zvolil jednu
78

černobílou úvodní fotografii, iSport dvě a Sport.cz tři. U poslední zmíněné webové stránky
stojí za poznamenání též skutečnost, že u dvou snímků (Rajtoral a Pergl) se kromě
černobílého zbarveni snímku nachází také nevhodné rozpoložení hráčů, kteří jsou zachyceni
během znatelně negativních emocí. Dalším prvkem, který se v článcích hojně objevuje, jsou
připnuté příspěvky na sociálních sítí, zejména z řad sportovců či sportovních klubů.
Nalezneme je celkem v 10 z 16 zkoumaných textů.
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Závěr
Cílem diplomové práce „Jak vybraná online média informují o úmrtí českých
sportovců“ bylo zkoumání způsobu, jakým internetová sportovní média Sport.cz, iSport,
iDnes Sport a Aktuálně Sport referovala o sebevraždách fotbalistů Františka Rajtorala,
Davida Bystroně, Pavla Pergla a hokejisty Adama Svobody, které se staly mezi lety 2017 a
2019. Teoretický základ práce posloužil k definování problematických oblastí zpráv o
sebevraždách a smrti obecně, které souvisí s bulvarizací současné podoby zpravodajství.
Provedená obsahová analýza zvolených článků následné odpovídala celkem na 4 základní
výzkumné otázky, které byly v některých případech doplněny o rozšiřující podotázky.
První část výzkumu byla věnována pozornosti médií o zmíněné události, vyjádřenou
počtem článků. Celkové množství 137 nalezených odpovídajících mediálních výstupů
znamená, že v průměru publikovaly zpravodajské servery k jednomu případu sebevraždy
po zaokrouhlení 34 mediálních výstupů. Ve většině případů se jednalo o žánr zprávy (89),
zhruba o polovinu méně tvořily rozhovory (43) a v zanedbatelné množství byly zastoupeny
čistě audiovizuální příspěvky v podobě galerií a videí (5). Zaměřením výzkumu na jednotlivá
média bylo zjištěno, že o úmrtích bezkonkurenčně nejvíce referoval server iSport, který
publikoval více než 2× větší množství článků než druhé nejaktivnější médium. Samotná
hodnota (75) je zároveň vyšší, než součet všech tří zbývajících serverů dohromady (62).
Důvodem je zejména bulvární rubrika, která se sebevraždám věnovala velmi podrobně,
včetně šokujících detailů o metodě sebevraždy, lokaci či spekulativních motivech.
Tematicky příspěvky často zacházely až do úplného soukromí sportovců, věnovaly se
například pohřbům, rodině, dopisům na rozloučenou, vztahům, finančním problémům a
další námětům. Mezi zbylými třemi zpravodajskými stránkami byly rozdíly podstatně menší
a lišily se v řádu do 10 článků. Druhým nejaktivnějším zpravodajstvím byl iDnes, následoval
Sport.cz a nejméně o událostech psalo Aktuálně. Z článků těchto médií bylo zřejmé, že
nejsou tematicky tolik orientované na soukromí zesnulých osobností, proto se v jejich
agendě nenacházelo článků tolik. Rozdělení na jednotlivé žánry u jednotlivých médií
nepřineslo žádné překvapivé či vybočující výsledky a korespondovalo tedy s celkovým
počtem článků.
Druhá část kvantitativní analýzy se zaměřila pouze na žánr zprávy u výběrového
vzorku a podle druhé výzkumné otázky zkoumala zastoupení předem definovaných
nevhodných prvků, které vycházely zejména z kapitol o bulvarizaci (1.5) a o eticky správném
pokrývání sebevražd ve zpravodajství (2.2.1). Jako nejčastěji užívaný problematický jev u
jednotlivých médií i v obecném měřítku bylo zjištěno zastoupení citově zabarvených výrazů,
které ještě vice umocňují emotivní dopad na příjemce již u tak negativních zpráv, jako jsou
sebevraždy. Slova a slovní spojení typu tragédie, šok, zdrcující událost apod. se pravidelně
objevovaly v titulcích, perexu, těle zprávy nebo například také u popisků fotografií.
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Z celkového množství 89 zpráv byl alespoň jednou použít citově zabarvený výraz v 69
mediálních výstupech, což odpovídá po zaokrouhlení 78 %. Požadavek seriózního
zpravodajství v podobě absence emocí v případě tohoto výzkumu čtyři vybraná média
hojně porušovala, zejména severy Sport.cz a iSport, u kterých se zastoupení alespoň
jednoho expresiva pohybovalo kolem 85 %. Nejlépe si v tomto ohledu vedlo zpravodajství
iDnes, kde byly zmíněné výrazy nalezeny v zhruba v 53 % příspěvků. Častý výskyt
z celkového množství článků zaznamenaly také nevhodné titulky (cca 64 %). Stejně jako u
předchozí proměnné, nejvíce jich bylo nalezeno u internetových stránek Sport.cz (60 %) a
iSport (téměř 83 %), naopak nejmenší procento se vyskytovalo u iDnes (necelých 24 %).
Celkově nadpoloviční většinu představovalo též zastoupení uvedení metody sebevraždy (54
%) a publikování nevhodné úvodní fotografie (52 %). U posledně zmíněného jevu je situace
mezi jednotlivými zpravodajskými servery taktéž velmi rozdílná. Například Aktuálně ve své
agendě použilo vždy snímky, které byly označené za vhodné. U iDnesu bylo zastoupení
nevhodných fotografií velmi malé (necelých 18 %). Naopak u zbývajících dvou médií se
procentuální hodnota pohybovala mezi 66 a 72 %. Porovnáním grafů o zastoupení
nevhodných a bulvarizujících prvků u jednotlivých médií (kapitola 6.2) vyjde najevo, že
obecně nejvíce se směrem ke správnému pokrývání sebevražd přibližuje server iDnes,
naopak zpravodajství iSportu můžeme, vzhledem k bulvárnímu zaměření poněkud
očekávaně, označit v tomto ohledu za nejméně vhodné.
Další oblastí výzkumu bylo zastoupení nejpoužívanějších rámců v textech, na což se
ptala také VO3. V celkovém vzorku se nejčastěji jednalo o reakce sportovního světa (skoro
71 %), tedy vyjádření ostatních sportovců, trenérů, agentů a dalších osobností z této sféry.
Žádné médium u této kategorie nevybočovalo a jednalo se v jejich agendě vždy buď o
nejzastoupenější či druhý nejvíce zastoupený rámec. Největší rozdíly můžeme najít u
výskytu rekapitulace kariéry a soukromí sportovce v textech mezi jednotlivými servery.
Zatímco soukromý život byl u Sport.cz, iDnes a Aktuálně probírán jen sporadicky (v méně
než 20 % článků), u iSportu se jednalo o rámec poměrně jednoznačně nejčastější
(přes 70 %), což opět koresponduje s bulvárním zaměřením rubriky VIP sport. Stejný
subjekt věnoval poměrně málo prostoru rekapitulaci kariéry (30 %), u ostatních třech
internetových stránek se naopak jednalo o rámec nejzastoupenější či druhý nejvíce
zastoupený. iSport tedy publikoval mnoho článků, ale v celkovém poměru se neorientoval
tolik na sportovní stránku, naopak u menší kvantity příspěvků zbylých 3 zpravodajství měla
rekapitulace kariéry a celkově orientace na sport vzhledem k menšímu počtu výstupů
procentuálně větší zastoupení. U zbývajících rámců nebyly nalezeny tolik markantní rozdíly
a média je pokrývala ve svých agendách podobně.
Kvalitativní analýza této práce se zaměřila na úvodní zprávy zvolených médií, které
oznamují smrt sportovce. Důvodem je, že tyto články zpravidla patří k nejčtenějším a je na
ně nejvíce čtenářských reakcí. K této fázi vztažená výzkumná otázka číslo 4 byla záměrně
definována velmi obecně, aby nedošlo k omezení se na určité jevy a články tedy byly
rozebrány komplexně. Odhaleny byly často se opakující aspekty a okolnosti u základních
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informací o vybraných mediálních výstupech, u titulků, textu a audiovizuálních přílohách.
Zjištěna byla například skutečnost, že iSport publikuje příspěvky nejrychleji, s často
použitým nevhodným titulkem a zahrnuje k nim nejbohatší audiovizuální doprovod včetně
vzpomínkových emocionálních videí. Sport.cz zase publikoval články kratší, většinou do 300
slov, a počet obrázků či videí byl velmi malý, často se též jednalo o nevhodné snímky.
Skromnější obrazovou stránku volilo též zpravodajství Aktuálně, za to se však jednalo vždy
o neutrální, citově nezabarvené snímky. Obecně velmi často zastoupenými jevy bylo, stejně
jako u provedené kvantitativní analýzy, užití expresivních výrazů, nevhodného titulku a
zmínění metody sebevraždy. Mezi často se opakující neutrální jevy lze označit například
časté vyzdvihování nejúspěšnějšího angažmá zesnulého sportovce, případně jeho
reprezentační kariéry a mezinárodních úspěchů (zejména v případě Adama Svobody, který
se stal s českým národním týmem mistrem světa). Články byly též ve většině případů
doplněny o příspěvky ze sociálních sítí, na kterých týmy či osobnosti vyjadřovali soustrast.
Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem referují česká média o úmrtí vybraných
sportovců, se zaměřením na v tomto směru sporné oblasti z hlediska bulvarizace. Obecně
můžeme říct, že referování o sebevraždách v českých médií obsahuje mnoho eticky
problematických prvků, zejména v oblastech důrazu na emocionalitu a zmiňování přílišných
detailů o způsobu úmrtí, a to i u zpravodajských serverů, které bychom mohli označit za
mainstreamové a seriózní. Jelikož toto téma je v oblasti veřejného mediálního zájmu,
budoucí výzkum by mohl zkoumat zakomponování a využívání příruček pro eticky správné
pokrývání sebevražd (v české mediální krajině například projektu Na Rovinu) do redakcí
tuzemských médií, čímž by mohlo dojít k analýze vývoje referování o těchto událostech
v postupu času a zkoumat, zda mezi jednotlivými časovými úseky dochází ke zlepšení či
zhoršení. K tomuto tématu se určité nabízejí též hloubkové rozhovory s jednotlivými
redaktory, kteří jsou za tyto zprávy zodpovědní.
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Summary
The aim of this diploma thesis was to reflect, how online media Sport.cz, iSport and
sport sections of iDnes and Aktuálně reported about suicides of František Rajtoral, David
Bystroň, Pavel Pergl and Adam Svoboda. First part of the thesis covered theoretical
concepts about news reporting, tabloidization and problematic coverage of death and
suicide in media, which results in ethically inappropriate phenomenons in articles, for
example inclusion of emotional expresssions, mentioning of suicide method, too much
detail about death and other problematic factors.
Content analysis in this thesis was executed by quantitative and qualitative study of
articles in selected news media. First method was focused on number of articles, inclusion
of defined inappropriate phenomenons and representation of selected media frames.
According to the result, unequivocally most articles about these events were published by
iSport, especially because of tabloid nature of this news server. Specific number count is 75
articles from 137 in general. Of the inappropriate phenomenons, articles most often
contained inadequate headline and number of emotional expressions in the text. Most
represented thematic frame in general was reaction of sports figures but results were
different between particular media. iSport gave most attention to the personal life of
athetles and Aktuálně on the contrary covered in their articles recapitulation of career at
most occasions.
Qualitative analysis focused only on opening articles, reporting about athlete‘s
death. According to results, some interesting facts came out, for example iSport published
their articles always the fastest, with very rich audiovisual addition to the main text.
Sport.cz published shorter articles with usually inappropriate introductory picture, on the
other hand, all photos by server Aktuálně were neutral. In general, texts contained many
forms of inadequate headlines, emotional expressions (most often was definetly
„Tragedy“), too much detail about suicide and other problematic phenomenons. Structure
was very similar among the selected media, articles usually conatined reactions of sports
personalities, career recapitulation and also pictures of social media posts.
Problem with inadequate news reporting about suicides needs to be adressed,
because the number of articles, which incline to tabloidization and unethical nature is still
to high, even though there are some iniciatives and projects, which try to solve this issue.
This subject offers huge potential for future research in journalism studies, especially after
greater incorporation of the media guides and handouts about proper suicide reporting to
the newsrooms.
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Zpráva

2.
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Galerie/video

1.

Ano

2.
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Ano, více než 2

v souvislosti s událostí
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1.

Ano

2.
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2.
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Ano
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1.

Ano
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Příloha č. 2: Ukázka úvodní fotografie u článku o úmrtí Pavla Pergla, která byla označena za
nevhodnou

Zdroj: Sport.cz, 2.5. 2018
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Příloha č. 3: Ukázka zaměření úvodního článku iSportu o úmrtí Rajtorala na soukromí a
psychické problémy sportovce

Zdroj: iSport.cz, 23.4. 2017
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Příloha č. 4: Čtyřnásobné použití výrazu Tragédie v článku o úmrtí Bystroně u serveru iDnes

Zdroj: iDnes.cz, 19.5. 2017
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Příloha č. 5: Trojnásobné zmínění metody sebevraždy v článku o úmrtí Bystroně u serveru
Aktuálně

Zdroj: Aktualne.cz, 19.5. 2017
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