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Anotace 

Tato bakalářská práce „Mediální obraz mistrovství světa v basketbalu mužů 2019  

na ČT sport“ se zabývá celkovým pojetím onoho mistrovství, které probíhalo v Číně, a jeho 

prezentaci na ČT sport. Cílem práce je detailní rozbor televizních přenosů a práce 

moderátorů, reportérů a komentátorů. 

V teoretické části jsou definovány zpravodajské hodnoty, koncepty nastolování 

agendy, rámcování, ale i náhled na vlastenectví a mytologii. Je zde popsána historie 

československého a českého basketbalu, dále pak také první živý přenos a vývoj 

basketbalového vysílání v České televizi. Toto vysílání je zkoumáno užitím kvalitativní 

obsahové analýzy.  

Výsledky analýzy popisují mediální obraz mistrovství světa v basketbalu, jakým 

způsobem probíhala předzápasová studia, kolik prostoru bylo věnováno reportážím  

a rozhovorům, a jakou roli sehráli komentátoři.  

 

Annotation 

This Bachelor Thesis "Media image of the 2019 FIBA Basketball World Cup in CT 

Sport" deals with the overall concept of championship, that took place in China, and its 

presentation in CT Sport. The goal of this thesis is detailed analysis of television broadcasts 

and the work of moderators, reporters and commentators. 

The theoretical part defines the news values, concept of agenda-setting, framing and 

also insight into patriotism and mythology. There is description of the Czechoslovak  history 

and Czech basketball, furthermore the first live stream and the process of basketball 

broadcasting in Czech televisoin. This basketball broadcast is being explored using 

qualitative content analysis.  

The results of the analysis describe the media image of the Basketball World Cup, 

how the pre-game studios took place, how much space was given to reports and interviews, 

and what was the role of commentators. 
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ÚVOD 

Při volbě tématu mé bakalářské práce hrála velkou roli má kariéra v profesionálním 

basketbalu žen, pro jsem si byla jistá, že budu vybírat ze sportovních témat se zaměřením na 

basketbal. S blížícím se Mistrovstvím světa v basketbalu mužů, a první českou účastní 

na něm, bylo o tématu téměř rozhodnuto, otázkou bylo, jak dané téma uchopit. Aktivně se 

basketbalu věnuji téměř dvacet let a znám všechny krásy, ale i krutosti, tohoto kolektivního 

sportu. Své poznatky o basketbalu jsem tak nyní mohla rozšířit o detailní analýzu mediálního 

obrazu, který při tomto šampionátu tvořen prostřednictvím České televize. 

Ještě než se basketbal objevil v televizním vysílání, měl za sebou již úspěšnou 

historii. Ta se začala psát již v roce 1935, tehdy se reprezentanti zúčastnili úplně prvního 

mistrovství Evropy v Ženevě. Pro všechny zúčastněné to byla premiéra na mezinárodní 

scéně, která ukázala, že je potřeba zapracovat na sjednocení všech národních 

i mezinárodních pravidel. Českoslovenští reprezentanti si tehdy odvezli bronzové medaile. 

A medaile vozili reprezentanti i nadále, z následujících dvaceti tří evropských šampionátů 

přivezli jednu zlatou, šest stříbrných a čtyři bronzové medaile (Bažant a Závozda, 2014). 

Psal se rok 1970, když se Čechoslováci poprvé zúčastnili mistrovství světa. 

Na šampionátu konaném v Jugoslávii startovalo třináct týmů a reprezentaci se podařilo 

postoupit do finálové skupiny. Naneštěstí, z šesti zápasů dokázali vyhrát pouze ve dvou 

utkáních a obsadili tak konečné 6. místo. Českoslovenští reprezentanti se představili ještě 

na dalších třech následujících mistrovství (1974 – Portoriko, 1978 – Filipíny a 1982 – 

Kolumbie), nicméně na svůj historický úspěch z Jugoslávii již nenavázali. Při své poslední 

účasti, tedy v roce 1982, dokázali porazit pouze slabší týmy (Uruguay, Pobřeží slonoviny 

a Panamu) a obsadili tak 10. místo (Bažant a Závozda, 2014). Na dlouhých 37 let nám 

zůstaly dveře na mistrovství světa zavřeny, až do roku 2019.  

I na 18. mistrovství světa v basketbale si fanoušci museli počkat, uběhlo dlouhých 

pět let od konání posledního šampionátu. Poprvé od roku 1967 se tak porušilo pravidelné 

konání co čtyři roky. Nutno podotknout, že čekání za to stálo, neboť se šampionátu 

zúčastnilo dvaatřicet reprezentačních týmů oproti dřívějším čtyřiadvaceti, a zároveň se 

jednalo o kvalifikaci na Letní olympijské hry 2020 v Tokiu. Basketbalový šampionát 

konaný v roce 2019 v Číně byl jednou z nejvýznamnějších sportovních událostí tohoto roku 

a poprvé ve své historii na něm startovala i česká reprezentace (iSport.cz, 2019).  



 

 

4 

Informační servis pro českého fanouška měla připravený Česká televize, kromě 

celodenního vysílání s rozsáhlým programem, nabídla také odvysílání všech zápasů, 

zpravodajské přehledy, výsledky a tabulky. Přímo do dějiště mistrovství světa pak poslala 

dva štáby. 

V teoretické části jsem se nejprve zaměřila na zpravodajské hodnoty, koncept 

nastolování témat, vlastenectví a také sport a jeho postavení v médiích. Dále jsem přešla 

k historii československého a českého basketbalu ve vysílání, s touto kapitolou mi výrazně 

pomohla kniha Jakuba Bažanta a Jiřího Závozdy Nebáli se své odvahy a také archiv České 

televize. Začala jsem s informacemi o prvních živých přenosech až po pravidelné vysílání 

na ČT sport. Teoretickou část jsem zakončila informacemi o Mistrovství světa v basketbalu 

mužů 2019 na ČT sport. V této kapitole teoretické části jsem čerpala především z rozhovorů 

s komentátorem Jakubem Bažantem a reportérem Jiřím Kalembou, kteří byli členové již 

zmíněného štábu vyslaného do Číny.  

V metodologické části popisuji metody kvalitativní obsahové analýzy a hloubkového 

rozhovoru, který jsem zvolila pro získání informací.  

Cílem mé práce je analyzovat mediální obraz Mistrovství světa v basketbale mužů 

zaměřený na český tým, zhodnotit množství přiřazeného prostoru v médiích a přístup 

k prezentování českého mužstva s přihlédnutím k širším souvislostem. Mezi další cíle tak 

patří analyzovat, jak velký prostor Česká televize celému mistrovství věnovala, kolik členů 

se na zpravodajství podílelo a jakou práci měli během vysílání moderátoři, komentátoři 

i reportéři. K účelu zpracování této kapitoly jsem čerpala z živých přenosů vysílaných na ČT 

sport a z informačního servisu dostupného na webu České televize.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Zpravodajské hodnoty  

Událost musí mít určitou charakteristiku a vlastnosti, které rozhodnou o tom, zda se 

promění ve zprávu vhodnou k uveřejnění v masových médiích. Tato charakteristika události 

a soubor vlastností označujeme za zpravodajské hodnoty. Za zpravodajské hodnoty mohou 

být považovány jakékoliv faktory, které v určitém období a prostředí zapříčiní zviditelnění 

dané události a tedy i její uveřejnění. V tom případě mluvíme o tom, že dané téma překročilo 

tzv. práh pozornosti médií. „O překročení prahu pozornosti může rozhodovat jak intenzita 

jedné hodnoty (např. míra negativity události), či více hodnot (negativita ve spojení 

s blízkostí, překvapením, zapojením elitní osoby a jednoznačnosti). Překročení prahu 

pozornosti je důležité mimo jiné proto, že média mají tendenci zdůrazňovat význam zpráv, 

jimž se jednou rozhodla věnovat pozornost.“ (Jirák, Köpplová, 2003, s. 77). 

Walter Lippmann ve své knize Veřejné mínění definuje zprávu takto: „Úkolem 

zprávy je upozornit na skutečnost. Funkcí pravdy je vynést na světlo skrytá fakta, dát je 

do vzájemného vztahu a podat obraz reality, na jehož základě mohou lidé jednat.“ Zpráva 

by tak měla být jasná a stručná, měla by mít moment překvapení. Často je pak taky 

spojována s konfliktem, osobním zaujetím nebo prostorovou blízkostí události. „Čím více 

tedy je detailů, u kterých je možné zachytit, zhmotnit, změřit či pojmenovat dění, tím více je 

okamžiků, v nichž se může zpráva objevit.“ Proto lze k obecným zpravodajským hodnotám 

přiřadit i aktuálnost či možnost personalizace (Lippmann, 2015).  

Se sportem je to obdobné. Personalizovaným zprávám vévodí známé osobnosti - 

tak jako si všichni český hokej spojí s Jaromírem Jágrem, hod oštěpem s Janem Železným 

a Barborou Špotákovou, tak si teď basketbal spojí s Tomášem Satoranským. S ohledem 

na všechny sportovní události odehrávající se napříč kontinenty, se dozvídáme, která z nich 

média uznají za vhodná. Tedy přesně ty události, které splňují zpravodajské hodnoty.  

Stejně jako u běžných událostí, tak i u těch sportovních jsou základní otázky stejné: 

Kdo? Co? Kde? Jak? Atd. A správný sportovní novinář by se měl umět orientovat napříč 

médii a zvládnout tak hranici mezi ostatními oblastmi žurnalistiky (Boyle, 2006, s. 167). 

Navíc jsou u sportovních akcí jasně dané rozvrhy, takže reportér nebo novinář má svůj čas 

na přípravu, ať už se jedná o tištěné médium nebo televizní vysílání. Obojí hraje 

ve společnosti důležitou roli, vysílání nám dává možnost být součástí, oproti tomu tištěné 

médium má především informační roli (Děkanovský, 2008, s. 34). 
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Sportovci již nejsou spojovány pouze se svým odvětvím, ale se stoupajícím výkonem 

stoupá také opakovanost jejich jména v médiích a kromě spojitosti s konkrétním sportem, 

tak nalezneme i spoustu článků či reportážích o jejich běžném životě, o jejich prezentaci  

na sociálních sítích aj., zde se sportovní žurnalistiky protíná i s bulvárem (Boyle, 2006, s. 9). 

Krásným příkladem je příběh Roye Bourqueho. Tento hokejista patřil ve své době mezi 

nejlepší v NHL, avšak měl tu smůlu, že v té době nepatřil Boston mezi nejlepší týmy. Přesto 

zde odehrál 21 sezón, než se odhodlal k razantnímu kroku, na svou poslední sezónu v NHL 

přestoupil do týmu Colorada. Jakmile se tým dostal do semifinále, tak se z boje o titul stal 

„příběh končícího, vynikajícího hokejisty, kterému jeho dlouholetý zaměstnavatel umožnil 

na sklonku kariéry odejít za splněním jeho snu do silnějšího mužstva“. Vytoužený titul 

nakonec získal a stal se tak hrdinou celého finále (Děkanovský, 2008, s. 37). 

Ve sportu se tedy i osobní příběhy stávají zpravodajskými hodnotami. 

1.2 Agenda-setting 

1.2.1 Nastolování témat 

Dalším předpokladem pro to, aby se událost stala mediální, je agenda-setting, 

v českém překladu používáno také jako nastolování agendy. Nastolování agendy můžeme 

pozorovat již při rozhovoru mezi dvěma známými až po diskuze v mezinárodních sférách. 

Jedná se o proces, při kterém dochází k prosazení určitého tématu. O tomto tématu nejčastěji 

rozhodují média. Stačí se zaměřit na jejich prezentaci události, abychom poznali, jaká denní 

zpráva bude nejdůležitější. V novinách je to patrné již na rozdílu mezi titulní stranou 

a ostatními stránkami, ve velikosti nadpisu či přidání fotografií. Ve zprávách pak jde o délku 

reportáže, pozici ve vysílání nebo její opakování po další dny. Hlavním cílem je dostat se 

do podvědomí veřejnosti. „Po určité době začne veřejnost považovat za nejdůležitější ta 

témata, na něž je kladen důraz ve zprávách. Agenda zpravodajských médií se stává 

do značné míry, veřejnou agendou.“ (McCombs, 2009, s. 26). 

Skvělý příklad ovlivnitelnosti veřejnosti je z knihy Veřejné mínění. Lippmann zde 

popisuje scénu ze Senátu Spojených států na počátku 20. století. V novinách se objevila 

zpráva o vojenské invazi v Jaderském moři. Než se však zajistilo, že se jedná o smyšlenou 

zprávu, vznikla opravdová krize a hledal se viník (Lippmann, 2015, s. 23–25). Aniž by byl 

nějaký pokus o ověření, o hledání zdroje informací, tak byla zpráva považována za 

skutečnou. 
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„V průběhu času významnost jednotlivých témat stoupá a klesá zároveň s tím, jak se 

přesouvá pozornost masových médií a veřejnosti.“ A právě agenda-setting se snaží zjistit 

důvod, proč jsou některé informace prezentovány veřejnosti a jiné nikoliv, dále pak, kdo 

o tom rozhoduje. V jeden okamžik soupeří o pozornost několik událostí najednou, žádné 

médium ovšem nemá takovou kapacitu, aby je pojmula všechny, a tím vlastně určují, co 

bude veřejnost vnímat jako důležité (McCombs, 2009, s. 71). Byl to právě McCombs, kdo 

v roce 1968 společně s Donaldem Shawem zahájil výzkum, která témata jsou pro média 

nejpopulárnější. Na základě toho pak utvořili několik kategorií. „Kategorizací témat 

pro zkoumání mediální agendy je používána celá řada; od obecnějších (například: politika, 

ekonomika, zločin, neštěstí/nehody, sport, počasí) po mnohem konkrétnější, jejich výběr vždy 

závisí na důvodech provádění analýzy a na tom, co potřebujeme zjistit.“ (Trampota, 2010, 

s. 101). 

V roce 1996 James W. Dearing a Everett M. Rogers definovali tři základní druhy 

agendy: veřejná, mediální a politická. Veřejná agenda se zaměřuje na témata důležitá 

pro širokou veřejnost a většinou jsou k jejímu měření použity výzkumy veřejného mínění, 

mediální agenda zkoumá výskyt i intenzitu určitých událostí prezentovaných v médiích 

a politická agenda sleduje politické dění a témata prosazována politickými představiteli. 

Všechny tři na sebe působí navzájem a média pak ovlivňují jejich rozsah a vnímání 

(Trampota, 2006, s. 113-114). 

1.2.2 Rámcování 

Rámcování se řadí k druhému stupni nastolování agendy. Jeho hlavním záměrem je 

vybrat určitý cíl a zvýšit jeho význam v daném textu. Toto zvýraznění pak určuje, o čem celá 

událost vypovídá a jak by ji také příjemci měli vnímat. „Rámec je atributem zkoumaného 

objektu, protože jej popisuje. Ovšem ne všechny atributy jsou rámce.“ (McCombs, 2009). 

Zvýraznění daného problému či události může být různé, může se v textu zvýšit jeho 

četnost, může být ve větách umístěn, tak aby na první pohled zaujal. Důležité však je, 

aby jeho význam stále stoupal a nikam nezapadl. Rámce nedělají téma zajímavější, ale snaží 

se vyzdvihnout to, o čem by se mělo mezi lidmi mluvit (Červenka, 2008). 

Vyzdvihování témat se tak nevyhneme ani ve sportovní přenosech a jejich 

komentářích, čemuž se také budu věnovat v analytické části této práce. Sportovní 

zpravodajství je výrazně specifické, neboť je více zaměřené na fanoušky daného sportu 

a mohlo by být považováno za odlehčenější formu žurnalistiky. Mimo jiné je zde těžké určit 

stupeň objektivity, protože každý reportér nebo komentátor nahlíží na sportovní přenosy 
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vlastním úhlem pohledu, což ve své knize popisuje Aleš Sekot, podle kterého je sportovní 

žurnalistika „specifickou výpovědí o světě, ve kterém žijeme“ (Sekot, 2006, s. 209). V knize 

se autor dále věnuje hodnocení práce reportérů, a zda jejich články opravdu odpovídají 

skutečnému průběhu sportovní události a zaměřují se na to, co diváky doopravdy zajímá 

nebo jsou založeny čistě na statistických údajích a nesouzní tak s představami fanoušků 

o průběhu dané sportovní akce. Nemusí se tedy vždy jednat o přesnou prezentaci reality, 

ale o „zaznamenání hodných a pečlivě sestavených sportovních obsahů zaměřených 

na informování o pobavení diváků“ (Sekot, 2006, s. 208). 

1.3 Sport a jeho postavení v médiích 

Sport má již několik let své právoplatné místo v médiích, stal se celosvětovou záležitostí. 

Sportovci už dávnou nejsou spojováni pouze se svými „pohybovými aktivitami“, ale stali se 

z nich mediální celebrity, ikony či vzory pro ostatní. Vše v důsledku se stoupajícím zájmem 

o sport. 

„Zájem veřejnosti o sport prodělal ve druhé polovině 20. století obrovský vzestup 

právě díky neuvěřitelnému rozmachu prostředků masové komunikace. Zvláště televize 

učinila ze sportu důležitou součást populární kultury.“ (Děkanovský, 2008, s. 11). 

Jedním z těchto sportů se stal i profesionální basketbal, především pak v USA, kdy se 

Národní basketbalová liga (NBA) stala zdárným příkladem pro televizní agendu. Rozhovory 

s hráči, odborné sportovní komentáře, vysílané zápasy s nejlepšími hráči v akci a mnoho 

dalších námětů pro vylepšení představy o profesionálních sportovcích a přilákání diváků 

k obrazovkám, případně i přímo do sportovních hal. V sezoně 1999/2000 se odehrálo 1198 

zápasů, na které přišlo 20,1 milionu fanoušků. O třicet let dříve, s poloviční porcí zápasů, 

přišlo pouhých 4,3 milionu fanoušků. „Během těchto třiceti let vzrostly tržby NBA 

z televizních práv z méně než 10 milionů dolarů na více než 2 miliardy za sezonu. 

Nastolování agendy jako teorie se také může stát nastolováním agendy jako podnikatelského 

záměru.“ (McCombs, 2009, s. 201). 

Příkladem je právě ono mistrovství světa v basketbalu. Pro basketbalové fanoušky se 

jednalo o výjimečnou událost, neboť se jednalo o první účast české reprezentace 

na mistrovství světa. Česká televize se této události věnovala opravdu podrobně, 

jak na programu ČT, tak prostřednictvím informačního servisu na webu, vždyť samostatná 

účast na šampionátu byla pro národní tým úspěchem. Každodenní zpravodajství společně 

s výkonem českého týmu mělo za následek stoupající zájem o basketbal a díky tomu se 
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mistrovství dostalo do podvědomí mnoha dalším divákům, což potvrdila i slova Tomáše 

Satoranského po příletu do České republiky v jednom z rozhovorů: "I když se třeba tolik 

nedařilo, měli jsme v hlavách, že nás doma podporují lidi, kteří třeba tolik basket nesledují," 

přidal hráč Chicaga Bulls. "Na dálku to vyvolalo basketmanii. To jsem si myslel, že nikdy v 

Česku nezažiju," pokračoval Satoranský. (sport.ceskatelevize.cz, 2019). 

1.4 Profese ve sportovních televizních přenosech 

„Televizní přímý přenos je v současné době nejdůležitějším a nejrozšířenějším 

způsobem prezentace sportu a v této podobě oslovuje největší počet recipientů.“ 

(Děkanovský, 2008, s. 62). A na jeho správném chodu se podílí nespočet lidí z různých 

profesí, bez jejichž práce by se přenos nemohl uskutečnit. 

Miroslav Hladký ve své publikaci Žurnalistika v televizi vyzdvihuje několik bodů, 

které jsou základem pro úspěch přenosu, a selhání i jednoho z nich může mít za následek 

ohrožení celého vysílání. Stěžejní je práce „redakce (výběr přenosů a stanovení záměrů), 

realizace (režisér a kameramani), komentátor (slovní doprovod) a produkce (organizační 

zajištění přenosu)“ (Hladký, 1986, s. 167). 

Cílem přenosu je tak přinést divákům všechny důležité informace a zároveň nijak 

neohrozit jejich požitek z celého vysílání. Diváci jsou odkázáni na práci režiséra a na víru 

v jeho pohotové reakce a pocity. I přesto nic nenahradí atmosféru daného prostředí a celkově 

přímá účast (Hladký, 1986, s. 172). K tomu jim alespoň trochu pomáhají další zúčastněné 

osoby, jako moderátor, reportér či komentátor. 

1.4.1 Moderátor 

 „Moderátor (lat. moderator = správce, vládce krotitel, usměrňovatel) – v rozhlasu 

a televizi průvodce pořadem, obvykle besedou nebo diskusí, který jej uvádí, řídí 

a prezentuje… Moderátor interpretuje předem připravené texty, avšak značná část jeho 

produkce je zpravidla založena na osobité schopnosti improvizace, opírající se o široký 

všeobecný přehled i hlubší znalosti oboru.“ (Osvaldová, 2007, s. 121). 

Moderátor musí umět shrnovat a zároveň komentovat vyjádření dalších účastníků. 

Důležitá je také dokonalá znalost v daném oboru, umění pohotově reagovat a případně 

i improvizovat, stejně jako je uvedeno v Kodexu ČT: „Průvodce (moderátor) živého vysílání 

si musí udržet přehled nad situací a být připraven reagovat na neplánované skutečnosti. 

Česká televize věnuje zvýšenou pozornost účastníkům živého vysílání neprofesionálům, pro 
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které může být účast na tomto vysílání spojena se zvýšenou nervozitou.“ (Kodex České 

televize, 2003, s. 35). 

Přestože bude moderátor splňovat výčet všech výše zmíněných podmínek, není tím 

zaručen úspěšný a hladký přenos. Klíčová je též připravenost pozvaných hostů nebo expertů. 

Moderátor se musí postarat o plynulou konverzaci, pokládání srozumitelných otázek 

a v neposlední řadě i komunikace s reportéry a komentátory, což zmiňoval v rozhovoru i Jiří 

Kalemba: „Já během zápasu komunikuju s moderátorem ze studia a domlouváme se 

na tématech, který budeme zpracovávat. Ty většinou vycházejí ode mne a někdy má 

i moderátor přání, že zrovna rozebírají takové téma, tak se zkus zeptat na tohle.“ (rozhovor 

s Jiřím Kalembou, 17. 2. 2020). 

Hladký (1986, s. 260) shrnuje úlohu moderátora v sedmi základních bodech: 

 „má být dobře informovaným společníkem 

 jeho účast v besedě se nemá omezovat pouze na formulování a vyslovování otázek 

 má mít na paměti, že zastupuje diváky a že beseda je určena divákům 

 má usměrňovat besedu, její průběh směrem k ústřední myšlence, k hlavnímu okruhu 

problémů 

 má vytvářet příznivou atmosféru kontaktu mezi účinkujícími a diváky, být 

pomocníkem, usměrňovatelem, ale i komentátorem a popularizátorem 

 má vědět kdy a jak zasáhnout do průběhu besedy, kdy mlčet a kdy mluvit 

 nemá dominovat na obraze (je hostitelem)“ 

 Stejně významné jako televizní profese je i samotné studio, které je povětšinou 

uzpůsobeno k velkým sportovním akcím, a kde zahajuje moderátor, společně s dalšími 

experty nebo hosty, sportovní přenos. Rozeberou zde klíčové momenty, zdůrazní aspekty, 

které by mohly být pro vývoj události zásadní, a celkově tak připraví diváka na zahájení 

sportovní události. Kromě toho jsou zde důležité tzv. „paralingvistické – nonverbální prvky, 

které spolu s řečí uplatňují zejména při interpretaci televizního zpravodajského sdělení. 

Patří k nim dikce a tón mluvy, mimika a výrazy obličeje, gesta, pohledy očí, držení a pohyby 

těla, a také např. zvolené oblečení.“ (Osvaldová, 2011, s. 74). 

Nonverbálními prvky se zabývá také Jaro Křivohlavý (1988) ve své knize Jak si 

navzájem lépe porozumíme. Zaměřuje se na mimiku, gestikulaci, řeč pohybů i řeč očí a 

mnoho jiných druhů mimoslovního sdělování, díky kterým můžeme z druhých vyčíst, co 

nám chtějí říct, aniž by k tomu použili jakákoliv slova. Při hlubším rozboru a znalosti 

kineziky (řeč pohybů) je tak možné z gest lidí poznat jejich náladu. 
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1.4.2 Reportér 

„Reportér (franc. reporter – označení novináře, který se orientuje na autentické, 

přímé (očité) svědectví a práci takzvaně v terénu, vykonává zpravodajskou a reportérskou 

činnost, ať již pro noviny, elektronická, nebo nová média.“ (Osvaldová, 2007, s. 176).  

Úloha reportéra je tak různorodá, záleží na mnoha faktorech, které ovlivňují jeho 

práci. Je důležité rozlišovat, pokud se jedná o přenos dané televize či je přejímán ze 

zahraničního vysílání. Zda jsou části reportáže dopředu předtočené nebo jde o živé vysílání. 

Přesto je princip pořád stejný. „Reportáž si v základních obrysech vystačí s metodou 

rozšířené obrazové zprávy, takže ukazuje kromě „kdo-co-kdy-kde“ podle typu události také 

„jak“ a „proč“.“ (Osvaldová, 2010, s. 88) 

Pro moji pozdější analýzu je přeci jen jeden konkrétní typ reportáže důležitější – 

sportovní reportáž. A i ta má několik pravidel, kterými by se měl reportér řídit. „Sportovní 

reportáži by neměla chybět dynamika, rozhodně by neměla být pouhým referátem ze 

sportovního utkání, jako tomu bylo v minulosti, nebo jako je tomu ve většině případů 

u psaných online přenosů.“ (Osvaldová, 2010, s. 108).  

S ohledem na téma této práce jsou to pak především reportáže, které se objeví 

v živém vysílání, přesněji tedy tradiční rozhovory s jednotlivými aktéry. Nejdůležitějším 

úkolem reportéra je neprodleně zaujmout diváky, neboť je jeho čas omezený. Musí zvolit 

takové otázky, ze kterých může získat maximální množství informací, protože sám neví, 

co přesně si přejí posluchači slyšet (Hladký, 1986). 

Reportérská práce nepotřebuje tak podrobnou přípravu jako například komentátoři, 

protože nedokáže dopředu odhadnout vývoj zápasu, nominace jednotlivých týmů ani 

předzápasové události. Jejich výkon tedy spočívá na maximální soustředěnosti během utkání 

a na vnímání dění na hřišti i střídačkách. Navíc je ve spojení s moderátorem ze studia 

a společně selektují témata ke zpracování. Jestliže se jedná o mezinárodní přenos, musí se 

pak reportér v mnoha ohledech spolehnout převážně sám na sebe, neboť nemá možnost 

slyšet komentátory, jako tomu bylo při přenosech z Číny. „Tady jsem ten komentář neslyšel, 

protože ta cesta přenosu je mezinárodní a já jsem byl v kontaktu pouze s pražskou režií. 

A ten jsme navazovali vždy krátce před vstupy, tedy před zápasem, v poločase a po zápase.“ 

(rozhovor s Jiřím Kalembou, 17. 2. 2020).  

Přesto se vyskytují případy, kdy je reportérova práce kritizována například za 

neuspokojivé formulace otázek a na tom závislé zpětné reakce respondentů. Nicméně 

mnohdy není chyba pouze na straně reportéra, hráči jsou často psychicky i fyzicky 



 

 

12 

vyčerpáni, a ač je snaha reportéra maximální, může se dočkat odpovědí pouze ve formě 

frází. Zde je pak rozhodující zkušenost a profesionalita reportéra, který i na nedostatečnou 

odpověď musí umět zareagovat. Důležitost pohotové reakce na potvrzuje také Kalemba: 

„Je to strašně důležité. Neříkám, že je to potřeba dělat u každého rozhovoru, ale mám rád, 

když je to takový standartní rozhovor, jako když se s někým bavíte u stolu. Vždy se snažím 

být přirozený, zareagovat na něco anebo se i doptat.“ (rozhovor s Jiřím Kalembou, 17. 2. 

2020). 

1.4.3 Komentátor 

 Nedílnou součástí každého sportovního vysílání je komentátor. Jeho slova mají za 

úkol přinést divákům jinou perspektivu, než mohou sami vidět a přiblížit jim sportovní dění. 

„Jen špatný komentátor se uchyluje k popisování děje, který divák sleduje svým zrakem.“ 

(Hladký, 1986, s. 177). Komentátorovi nestačí pouze zájem o daný sport, dle Hladkého 

(1986) musí splňovat i další požadavky: 

 „široké všeobecné vzdělání, kulturní a politické znalosti 

 hluboké znalosti oboru přenášené události 

 smysl pro objektivitu a potlačování subjektivních pocitů 

 nesmírný takt, skromnost, vkus a kultivovanost projevu 

 improvizační schopnosti 

 pohotovost, bystrá reakce 

 bohatý slovník, kultivovanost vyjadřování a slovních obratů, dokonalá znalost 

rodného jazyka 

 příjemný hlas, důvěryhodnost osobnosti 

 smysl pro podřízení slova obrazu 

 umění mluvit i mlčet v pravý čas“ 

Výčet těchto dovedností by měl splňovat každý, kdo chce promlouvat k nespočtu diváků 

a zároveň si získat jejich důvěru (Hladký, 1986, s. 178).  

 „Základem komentáře jsou jasná fakta, jež komentátor hodnotí, analyzuje a zařazuje 

do logických vztahů a souvislostí, a argumentace opírající se o rozbor příčin a následků 

komentovaného projevu.“ (Osvaldová, 2007, s. 103).  

Komentátor by se měl orientovat v popisu hry, znát její pravidla, případně i zákulisí 

mistrovství či konkrétní soutěže a především by měl být schopný doplnit komentář 

zajímavostmi o sportovcích. K tomu je zapotřebí několikahodinová příprava, kterou měl 
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například Jakub Bažant v rámci mistrovství světa a jejíž nástin přiblížil v rozhovoru. „Jsou 

dvě základní přípravy. Jedna je dlouhodobá. Já pravidelně sleduji Euroligu a sestřihy NBA. 

Je dobré znát hráče a vyhodnotit jeho prezentaci na hřišti, vědět, zda se například 

u nějakého jeho pohybu na hřišti, jedná o pohyb, který dělá běžně nebo zrovna předvedl 

něco mimořádného. Druhá příprava je na jednotlivé zápasy, kdy zkombinuji všechny možné 

zdroje.“ Pokud se pak jedná o mezinárodní akce, jsou k dispozici tzv. bulletiny, které referují 

o přítomných týmech. Komentátoři se pak také často uchylují k prozkoumávání webů 

jednotlivých svazů, případně konkrétních týmů, nebo sociálních sítí hráčů (rozhovor 

s Jakubem Bažantem, 20. 2. 2020). 

 Dalším propíraným tématem v oblasti komentátorství je bezpochyby fanouškovství. 

Je nepsaným pravidlem, že by diváci neměli poznat, komu komentátoři fandí. V této profesi 

by si měli lidé udržet nestrannost a vyhýbat se střetu zájmů. Výjimkou by mohly být 

mezinárodní soutěže, ovšem ani zde se všichni novináři, komentátoři či zpravodajové 

neshodují, což také potvrzuje Tejkalová v knize O reportáži, o reportérech: „Jak daleko 

ve fanouškovství zajít je každopádně otázka, na kterou ani mezi sportovními novinářkami 

a novináři nenajdete jednotnou odpověď a také se to liší podle tradice v jednotlivých zemích. 

Pro někoho je nepřijatelné dát jakkoliv najevo národní příslušnost, například používat 

v komentáři slovo náš místo český (komentátor České televize Jaromír Bosák), jiný klidně 

přijde během mezinárodní soutěže v národním dresu na novinářskou tribunu.“ (Osvaldová, 

2010, s. 106). 

1.5 Vlastenectví 

Vlastenectví neboli národní hrdost. Také láska k vlasti, láska k naší kultuře, 

ke společné historii a k prostředí, kde jako národ fungujeme.  

„Národ je duše, duchovní princip. Tuto duši, tento duchovní princip utváří dvě věci, 

které ve skutečnosti tvoří jedinou. Jedna je v minulosti, druhá v přítomnosti. Jednou je 

společné vlastnictví bohatých vzpomínek, druhou je nynější souhlas, přání žít pospolu, vůle 

navázat na společně přijaté dědictví.“ (Hroch, 2003, s. 33).  

Přesto je nutné podotknout, že vlastenectví nebo národní hrdost se v médiích 

zobrazuje pouze v souvislosti s určitou událostí, která je významná pro celou Českou 

republiku. Většina těchto událostí je spojená se sportem a převážně pak s úspěchem českých 

reprezentantů. 
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Hokejové olympijské zlato z turnaje století v Naganu, bronz z mistrovství Evropy 

ve fotbale z roku 2004, zlatý hod Barbory Špotákové na olympijských hrách v Pekingu 

v roce 2008, stříbrné medaile českých basketbalistek na domácím mistrovství světa v roce 

2010 a nespočet dalších reprezentačních úspěchů. Mnoho lidí dokáže při vzpomínce, alespoň 

na jednu z uvedených událostí, popsat, co v ten moment dělali nebo jak to celé prožívali. 

Protože právě tyto akce, tato vítězství a přesně tyto chvíle v nás probouzí hrdost vůči našemu 

národu a pocit vlastenectví. 

Profesor filosofie, Stephen Nathanson (1993), přikládá vlastenectví čtyři základní 

prvky: 

1) náklonost k vlastní zemi 

2) pocit osobního ztotožňování s vlastní zemí 

3) zvláštní péče o blaho země 

4) ochota obětovat se pro dobro země 

Každá osoba, která se projevuje těmito čtyřmi rysy, je považována za vlastence. Také 

je důležité vyhnout se všem extrémům, kterými se mohou projevovat šovinisté 

nebo xenofobové, neboť vlastenectví uznává i jiné národy. Kromě toho, nejedná se vždy 

pouze o pozitivní emoce, pocit vlastenectví v nás probouzí pýchu, pokud se země chová dle 

našich představ správně, anebo naopak i stud, když nesouhlasíme s určitými postoji naší 

vlasti (Nathanson, 1993, s. 34-35).  

Nalezneme spoustu událostí a příležitostí, kdy národ dokáže držet při sobě. Patří 

mezi ně již výše zmíněné sportovní akce a především úspěchy sportovců, avšak mnohdy jde 

o mnohem víc. Skvělým příkladem může být hokejové mistrovství světa 1969 

ve Stockholmu. „Zápasy proti SSSR vnímal celý národ jako příležitost k alespoň obraznému 

ponížení a porážce nenáviděného okupanta.“ (Děkanovský, 2008, s. 99). V tomto případě 

jasně vidíme, že spojovat může kromě lásky i nenávist, že některé křivdy ani čas nezahojí. 

Na druhou stranu je skvělé pozorovat zpravodaje, moderátory a komentátory, kteří 

povzbuzují a fandí, a jsou to především oni, jejich prostřednictvím se ke sportovcům dostává 

naše podpora a víra v ně samotné. „Úkolem přímého televizního přenosu je vytvořit divákovi 

iluzi jeho osobní účasti na události, kterou snímají televizní kamery.“ (Hladký, 1986, s. 170). 

Přesto stále ve vzduchu visí otázka nestálosti. Moderní vlastenectví totiž probouzí 

v lidech potřebu hodnotit svou zemi podle univerzálních norem. Jakmile postrádají určité 

rysy, začnou je hledat jinde a jsou schopni změnit svou loajálnost (Nathanson, 1993, s. 61). 

To je přesně příklad, který je mnohdy viděn během sportovních přenosů. Jakmile není divák 
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spokojený s výkonem „svého“ týmu, často mu přeje i prohru a ponížení. V momentě, kdy se 

tým zlepší a začne vyhrávat, opět je „věrným“ fanouškem. 

1.6 Mytologie 

Fanouškovství, sport a veškeré denní události jsou naší součástí. Každý den se 

setkáváme s řadou informací, příběhů a mýtů, které nám pomáhají lépe porozumět dění 

kolem nás. „Od počátku je důležité, abychom si uvědomili, že mýtus je systémem 

komunikace, že je sdělením. Díky tomu nám bude jasné, že mýtus nemůže být nějakým 

předmětem, pojmem či ideou; je to jistý modus signifikace, určitá forma.“ Mýtem se tedy 

může stát cokoliv, co má svůj původ v historii a je určitou promluvou (Barthes, 2004, s. 107-

108). Mytologie je tedy „studiem určitého typu promluvy“ (Barthes, 2004, s. 111). 

Kromě jiného je v Barhesově knize Mytologie několik krátkých úvah a jedna  

ze zajímavějších kapitol nese název Svět wrestlingu. Wrestling zde není prezentován pouze 

jako sport, ale jako forma určité spravedlnosti. Fanoušci milují zápasníka, který bojuje 

„čestně“ a vyhýbá se formám nepoctivosti. „Kdosi si už všiml toho, že v Americe wrestling 

zpodobuje jakýsi mytologický zápas mezi Dobrem a Zlem.“ (Barthes, 2004, s. 21). 

Dalším dílem zaměřeném na mýty je kniha Jana Děkanovského - Sport, média 

a mýty. Autor zde přirovnává mýtus k jakémusi sdělení, povídání o historii, převypravování 

bájných příběhů a je proto zcela zřejmé, že muselo dojít k propojení sportu a mýtů. „Je 

neoddiskutovatelným faktem, že se někteří úspěšní sportovci stávají obecně známými 

osobnostmi a v některých případech se jejich oblíbenost a sláva mění ve svérázný kult. 

Fyzická osoba sportovce je nahrazena ikonou, jež se stává virtuálním sportovcovým alter-

agem, která se posléze může získat nad skutečnou osobou vrch a zcela ji nahradit.“ 

(Děkanovský, 2008, s. 83). 

Z této knihy také stojí za zmínku i ZOH v roce 1998. Nejlepší hokejisté z celého 

světa se sjeli na jedno místo, NHL byla přerušena a to vše kvůli vidině zlaté medaile 

z turnaje staletí. Vzpomeňme si na ranní vstávání kvůli hokejovým zápasům, na Naganského 

boha, na zaplněné Staroměstské náměstí a ještě velkolepější uvítání všech našich sportovců 

(Děkanovský, 2008, s. 83). Sportovci se pro národ stali uctívanými bohy.  

Česká basketbalová reprezentace se z mistrovství světa domů s medailí nevrátila 

a nedokázala tak napodobit své hokejové předchůdce, přesto si i Jiří Kalemba ve svém 

BLOGU dovolil malé přirovnání k hokejovému turnaji století: „Šanghaj aneb malé 

basketbalové Nagano… Takhle. Neříkám, že by se po výhře nad Turky mělo zaplnit 
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Staroměstské náměstí, vyhlásit státní svátek a povinně skupovat dresy Tomáše 

Satoranského… Ale mistrovství v jednom z nejpopulárnějších sportů na planetě je ostře 

sledované a Češi na sebe výhrou nad Turky upozornili v globálním měřítku.“ 

(sport.ceskatelevize.cz, 2019a). 

Před odjezdem na šampionát měli jasný cíl, porazit Japonsko a pokusit se o postup 

ze skupin. Každý jejich zápas by se dal přirovnat k boji a hráči se projevovali jako opravdoví 

bojovníci, což potvrdila i slova trenéra Ginzburg v jednom z rozhovorů: "Tohle je tak skvělá 

parta hráčů a lidí, že tam nechají všechno. Píšeme dějiny, to je krásné. Rozhodlo srdce, 

ofenzivní výkony, dokázali jsme něco, co nikdo nečekal. Skončili jsme před USA, poslali 

domů Řecko, Turecko… Prostě úžasné," a vzápětí ještě dodat, že: „Moji hráči pokaždé 

ukazují lví srdce.“ (sport.ceskatelevize.cz, 2019b). 

Ač se jednalo o týmový výkon, jedno jméno je potřeba vyzdvihnout a tím je Tomáš 

Satoranský. Po celý turnaj předváděl heroický výkon, kterým dokázal stmelit tým, strhnout 

své spoluhráče na stejnou vlnu a vytáhnout z nich to nejlepší. Důkazem je zařazení českého 

rozehrávače mezi dvanáctku hráčů, kteří ve fanouškovském hlasování soutěžili 

o nejužitečnějšího hráče mistrovství světa z pohledu diváků. Ač se jednalo o neoficiální 

anketu, přesto je samotná nominace důkazem neuvěřitelného výkonu Tomáše Satoranského 

na mistrovství světa (fiba.basketball, 2019). 

1.7 Prezentace basketbalu v Československé televizi, České televizi 

a na ČT sport 

1.7.1 První přímý přenos a televizní vysílání 

V samotném úvodu je již zmíněna historie mužské československé reprezentace. 

V roce 1950 přichází na scénu i ženský reprezentační tým. Již od své první účasti 

na mistrovství Evropy začal sbírat medaile a do rozpadu Československa přivezl celkem 15 

medailí (z mistrovství Evropy 7x stříbro a 8x bronz, z mistrovství světa 2x stříbro a 4x 

bronz). Není proto divu, že po úspěchu v 50. letech došlo i na přímý přenos zápasu tohoto 

sportu. A byly to právě ženy, jejichž zápas, jakožto první basketbalový, vysílala 

Československá televize. Zmínky o přenosu nalezneme v periodiku Rudé právo. Dle sekce 

s televizním programem bylo na 10. 6. 1956 od 14:00 naplánováno vysílání závěru 

mistrovství Evropy v košíkové žen (Rudé právo, 1956). Mistrovství Evropy žen se hrálo 

v Praze na zimním stadionu na Štvanici a toho dne nastoupily československé 

reprezentantky proti Bulharsku k zápasu o bronz, pouhý den po jednobodové prohře 
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v prodloužení s maďarským týmem. Hráčky však dokázaly potlačit zklamání a za velké 

podpory diváků zvítězit (Bažant a Závozda, 2014).  

Další velká basketbalová akce, která se objevila na televizních obrazovkách, se 

odehrála v roce 1981 na území Československa. Jednalo se o 22. mistrovství Evropy mužů. 

Československá reprezentace odehrála pět utkání v rámci skupiny A v Bratislavě, 

kde postupně porazila Řecko, Anglii, Francii a na závěr i Izrael, dobře rozehraný zápas 

ztratila pouze se Španělskem. Na zápasy finálové skupiny se všechny týmy přesunuly 

do Prahy. Čechoslováci zde nestačili na pozdější finalisty ze SSSR a Jugoslávie. Nicméně 

zvládli porazit velmi silnou Itálii a zajistili si tak čtvrté místo ve skupině, které znamenalo 

boj o bronzovou medaili. V zápase o 3. místo vyzvali své jediné přemožitele ze základní 

skupiny, Španělsko. Zápas to byl vyrovnaný až do poslední čtvrtiny, zřejmě však rozhodlo 

domácí prostředí. Mužstvo vedené Kamilem Brabencem bylo popoháněno pražským 

publikem s 14 000 diváky. Jednalo se o pátý zápas Čechoslováků, který běžel 

na obrazovkách Československé televize. Před bouřlivým publikem, i před zraky televizních 

diváků, dokázal tým zvítězit a vybojovat bronzové medaile pro Československo společně 

s postupem na mistrovství světa v Kolumbii (Bažant a Závozda, 2014).  

Poslední medaili pro mužský basketbal vybojovali reprezentanti na mistrovství 

Evropy v roce 1985. Do Německa neodjížděli basketbalisté s velkými ambicemi, přeci jen 

na předchozím šampionátu obsadili až 10. místo, a zápasy ve skupině také nenapovídaly 

tomu, že by tým mohl nějak překvapit. Prohra s Itálií, těsná výhra nad Izraelem, další prohra 

s NSR a Bulharskem. Skupinu tým zakončil povinnou výhrou nad Nizozemím, která 

znamenala postup do čtvrtfinále a zápas s favoritem mistrovství, Jugoslávií. A přesně od 

toho to momentu se začala psát československá cesta za vytouženou medailí. Výhra, která 

šokovalo Evropu a postup do semifinále. Zde vyzvali tým ze Španělska. Ač tomu vývoj 

zápasu nenaznačoval, Čechoslováci se v poslední čtvrtině nehodlali vzdát a 20 sekund před 

koncem rozhodli o svém vítězství. Finále proti SSSR už bylo pro svěřence Pavla Patery nad 

jejich síly, fyzicky výborně hrající tým utnul naděje na zlaté medaile pro Československo 

(Bažant a Závozda, 2014). Zápasy mohli sledovat i českoslovenští fanoušci přímo u svých 

obrazovek, neboť Československá televize vysílala, ať už ze záznamu nebo z přímého 

přenosu, zápasy reprezentačního týmu, o jejichž komentáře se z Německa postaral Štěpán 

Škorpil, Igor Telecky a Jiří Zdeníček (ceskatelevize.cz, 2020). 
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1.7.2 Sportovní přenosy v České televizi 

 S rozpadem Československa také skončil úspěch mužské reprezentace 

na mezinárodní scéně. Do podvědomí se nezapsal ani žádný český tým, který by výrazně 

prorazil v evropských soutěží. Přesto všechno dostali muži prostor na ČT2 a jejich utkání 

z nejvyšší domácí soutěže, nebo právě v rámci nějaké evropské soutěže, se vysílala, avšak 

nepravidelně, buď v rámci Studia Sport, který byl na pořadu každou neděli odpoledne, nebo 

ve středeční podvečer. Pravidelnost utkání nenastala ani do roku 2006, kdy se program 

přesunul na nově vzniklý kanál ČT4 Sport (ceskatelevize.cz, 2006). 

 Ženy to měly o poznání těžší, alespoň co se přímých přenosů týče, neboť vysílání 

utkání z nejvyšší basketbalové ligy žen neprobíhalo. Nutno však podotknou, že ženská 

reprezentace zastínila tu mužskou. Od vzniku samostatné České republiky nechyběly ani 

na jednom mistrovství Evropy, především rok 2005 je zapsán v historii českého basketbalu 

tučným písmem, neboť náš tým mistrovství Evropy ovládnul, ve finále porazil tým z Ruska 

a vrátil mu tak finálovou porážku z posledního šampionátu, odkud si hráčky přivezly 

stříbrné medaile. Reprezentační výběr se ještě třikrát probojoval na mistrovství světa (2006, 

2010 a 2014) a třikrát na olympijské hry (2004, 2008 a 2012) (cbf.cz, 2019).  

Letní olympijské hry konané v řeckých Aténách probíhaly od 13. do 29. srpna 2004. 

Zpravodajství probíhalo v rámci olympijského studia na Kavčích horách a po celou dobu 

konání her mu byl vyhrazen program ČT2. Basketbalistky byly jedinými zástupci 

kolektivního sportu v české výpravě, na olympijských hrách odehrály celkem sedm utkání 

a šest jich bylo vysíláno živě. V rámci základní skupiny se utkaly s reprezentací Španělska, 

USA, Číny, Jižní Koreje a Nového Zélandu. Ze skupiny postoupily ze třetího místa a 

ve čtvrtfinále tak narazily na Rusko. Bohužel jim zápas vůbec nevyšel, turnaj tak zakončily 

utkáním o 5. místo. V něm zvládly porazit Španělsko a postaraly se tak o nejlepší umístění 

českého basketbalového týmu na olympijských hrách, které nebylo dodnes překonáno 

(ceskatelevize.cz, 2004). Přímo z místa konání komentoval zápasy Jakub Bažant, a jak uvedl 

v rozhovoru ze dne 20. 2. 2020, tak to byla jedna z jeho TOP 3 akcí, kterých se jako 

komentátor mohl zúčastnit. 

Na přelomu 20. a 21. století byl nejúspěšnějším ženským basketbalovým klubem tým 

BK Žabiny Brno. Nejenže dokázal od roku 1995 vyhrát třináct titulů v ženské basketbalové 

lize v řadě, ale také si udělal zvučné jméno v Evropě. Od roku 1996 se pravidelně účastnil 

Evropské ligy žen a získal v ní dvě bronzové, dvě stříbrné medaile a v sezóně 2005/2006 

soutěž ovládnul. Na ČT2 byl v každé sezóně odvysílán různý počet zápasů, avšak znovu 
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v nepravidelném intervalu, buď ze zkráceného záznamu, nebo z přímého přenosu. Vždy se 

ale jednalo pouze o domácí utkání. Jak již bylo zmíněno, nejúspěšnější sezóna klubu byla ta 

v letech 2005/2006. Na ČT2 bylo odvysíláno pět ze sedmi domácích utkání, vše v přímém 

přenosu. A Final Four soutěže už se vysílalo na nově vzniklém programu ČT4 sport 

(ceskatelevize.cz, 2005 – 2020). 

 Ještě před spuštěním nového sportovního programu bylo možné sledovat sportovní 

dění na ČT2. Psal se leden 2001, když se poprvé na obrazovkách objevil pořad s názvem 

Time out. Pořad, jehož cílem bylo informovat diváky o dění na basketbalových, 

volejbalových a házenkářských hřištích, se vysílal každý týden. Moderátor uvítal diváky ze 

studia a provázel je celým vysíláním, ve kterém bylo několik reportáží z již výše zmíněných 

sportů. Od začátku nové sezóny 2006/2007 program již natrvalo přesídlil na ČT4 sport. 

V roce 2011 se pořad představil v novém, ke zpravodajskému mixu tří sportů přibyl ještě 

další, florbal. Spuštěna byla také e-mailová adresa pro dotazy diváků na přítomného hosta. 

Sportovní magazín byl ukončen na konci roku 2013, po více než deseti letech 

na obrazovkách se rozloučil se 480. epizodou (ceskatelevize.cz, 2001 – 2013).  

1.7.3 Basketbal na ČT sport 

 „Program ČT4 Sport1 vznikl jako čtvrtý ze šesti stávajících kanálů České televize. 

Své vysílání odstartoval 10. února 2006 v devět hodin dopoledne se zahájením zimních 

olympijských her v Turíně. V průběhu následujících deseti let ještě dvakrát změnil název, 

v roce 2008 na ČT4 a v roce 2012 na ČT sport. Na rozdíl od názvu, a loga, byla od počátku 

neměnná programová koncepce kanálu.“ Program kanálu se opírá o významné události 

z domácí sportovní sféry, ale opomíjené nejsou ani zahraniční akce za účasti českých 

reprezentantů nebo mezinárodní soutěže či pořady s handicapovanými sportovci 

(ceskatelevize.cz, 2016). Mezi sporty, kterým se dostává dostatek prostoru, patří také 

basketbal, jeden z nejpopulárnějších sportů na světě. 

První basketbalový živý přenos na ČT sport proběhl 1. 3. 2006 od 17:20 mezi týmy 

Mlékárna Kunín a ČEZ Basketball Nymburk v rámci Mattoni Národní basketbalové ligy. 

Ve stejnou dobu začalo vysílání přímých přenosů z Evropské ligy basketbalu mužů 

a basketbal se tak stal plnohodnotnou součástí vysílaných sportů na ČT sport již od samého 

začátku programu. V srpnu 2006 odstartovala kvalifikace na mistrovství Evropy 

                                                 
1 Sportovní kanál České televize byl spuštěn v roce 2006 pod názvem ČT4 sport, v roce 2008 se přejmenoval 

na ČT4 a od roku 2012 je to ČT sport (Česká televize, 2006). 
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v basketbalu mužů 2007. První domácí zápas hraný v Opavě proti Belgii ještě ve vysílání 

nebyl, ale další dva následující již ano, Česká republika v nich porazila Maďarsko a podlehla 

Rusku (ceskatelevize.cz, 2005 – 2020). S příchodem basketbalové sezóny 2006/2007 se živé 

přenosy rozšířily o další mužskou soutěž, kromě zápasů z Mattoni NBL a Evropské ligy, 

začalo vysílání EuroCupu v basketbalu mužů, kde působil i český tým BK ČEZ Nymburk. 

V průběhu sezóny tak bylo odvysíláno celkem 82 zápasů. Po konci sezóny přišla 

dvouměsíční pauza a basketbal se opět vrátil na obrazovky začátkem srpna. Během celého 

měsíce bylo odvysíláno osm reprezentačních zápasů. Muži se shodně po dvou utkáních 

utkali s reprezentací Makedonie a Finsko, ženy pak se Švédskem a Ruskem. Všechny zápasy 

byly v rámci přípravy na mistrovství Evropy, kam se naše obě reprezentace probojovaly 

(ceskatelevize.cz, 2005 – 2020). Ani z jednoho mistrovství však Česká televize nevysílala. 

S následující sezónou přibyla k vysílání z již tradičních mužských soutěží i ženská 

soutěž, z ŽBL bylo odvysíláno celkem 14 utkání, plus jedno utkání z Evropské ligy 

basketbalu žen mezi týmy BK Gambrinus Brno a Delta Košice. Nicméně odvysílaných 15 

ženských utkání oproti 102 mužských je stále propastní rozdíl. Po konci týmových soutěží 

opět následovalo vysílání z reprezentačních utkání. V červnu probíhala ve španělském 

Madridu kvalifikace žen na olympijské hry. Český tým zde porazil reprezentantky 

z Argentiny, Angoly i Japonska a zajistil si tak postup do Pekingu. Jednalo se o první 

reprezentační utkání vysílané na ČT sport hrané mimo území České republiky, ač komentář 

probíhal z pražského studia. V průběhu celého srpna byl divákům k dispozici olympijský 

magazín na programech ČT2 a ČT sport. Mezi olympijskými sporty našel své místo 

i basketbal. Všech šest utkání našich reprezentantek jsme tak mohli sledovat živě. Muži se 

na olympijské hry neprobojovali, v létě tak odehráli pouze přípravná utkání a již v září jsme 

mohli na obrazovkách sledovat jejich boj o EuroBasket 2009. Vysílání probíhalo přímo 

z Pardubické ČEZ Arény, Češi zde sice porazili Bosnu a Hercegovinu a Izrael, ale prohráli 

s Velkou Británií a ani během venkovních zápasů nedokázali zvítězit a na mistrovství 

Evropy tak nepostoupili (ceskatelevize.cz, 2005 – 2020). 

S novou sezonou (2008/2009) přišla nová basketbalová upoutávka předcházející 

přímým přenosům. Otáčivý basketbalový míč byl nahrazen basketbalisty. A těm také patřilo 

přes 90% veškerých vysílaných zápasů, stejně jako v uplynulé sezóně se program osmdesáti 

zápasů rozložil mezi utkání Mattoni NBL a Evropské ligy v basketbalu mužů. Z ženské 

basketbalové se odvysílal pouze 4. finálový zápas mezi celky ZVVZ USK Praha 

a Gambrinus Sika Brno. Ani ten o vítězi soutěže nerozhodl a hráčky se k poslednímu zápasu 
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přesunuli zpět do Brna, ten už na ČT sport vysílán nebyl. A ani v reprezentaci se ženy 

nedočkaly větší pozornosti, neboť byl odvysílán pouze přípravný zápas proti Austrálii 

z brněnských Žabovřesk. Muži v létě odehráli šest utkání v rámci baráže o udržení v elitní 

skupině. Všechny tři domácí zápasy vysílané z pražské Folimanky zvládli, na hřištích 

soupeře však nedokázali zvítězit a sestoupili do Divize B., přestože bylo mistrovství Evropy 

bez naší účasti, na ČT sport bylo odvysíláno sedmnáct zápasů včetně finále 

(ceskatelevize.cz, 2005 – 2020). 

Ani nadcházející sezóna nepřinesla výraznější změny v počtu vysílaných utkání 

z mužských a ženských soutěží. Obrazovkám jednoznačně vévodila Mattoni NBL, nutno 

však zmínit další vysílanou soutěž a to je EuroCup mužů. ČEZ Basketball Nymburk odehrál 

v této soutěži čtrnáct utkání a jedenáct z nich odvysílala Česká televize a čtyři z těchto 

utkání byla k vidění na ČT2. Všechna vysílaná utkání komentovat Jakub Bažant společně 

s Michalem Ježdík, v případě domácích zápasů přím z místa utkání, na venkovních zápasech 

pak z pražského studia (ceskatelevize.cz, 2005 – 2020). 

V září 2010 bylo na ČT sport k vidění mistrovství světa mužů v Turecku, a ač byl 

turnaj bez české účasti, přesto se odvysíláno třicet utkání. Větší pozornost ovšem dostalo 

mistrovství světa žen. To probíhalo od 23. září do 3. října na území České republiky 

ve městech Brno, Ostrava a Karlovy Vary. Odvysíláno bylo dvacet čtyři utkání, probíhalo 

předzápasové studio a každý hrací den ještě večerní denní přehled odehraných zápasů. České 

reprezentantky předvedly heroický výkon a vybojovaly senzační a nečekané stříbro.  

Za podpory České televize vznikl dokument režírovaný Jiřím Kalembou s názvem T…jako 

TÝM!, který mapuje cestu basketbalistek na mistrovství světa (ceskatelevize.cz, 2010). 

Následujících několik sezon se neslo ve stejném duchu. Přímých přenosů ubylo 

zhruba na polovinu a i těm kralovali muži, ať už z domácí nejvyšší soutěže 

nebo z evropských soutěží, jejichž součástí byli české týmy. Nejvyšší soutěž žen byla 

ve vysílání pouze okrajově, prostor dostával především tým ZVVZ USK Praha, který je již 

tradičním účastníkem Evropské ligy v basketbalu žen a tuto soutěž dokonce v roce 

2014/2015 ovládl. Za zmínku také stojí přítomnost České televize na reprezentačních akcích 

(ceskatelevize.cz, 2005 – 2020). 

Česká televize odvysílala nespočet reprezentačních, ať už přípravných 

nebo kvalifikačních utkání. Byla přítomna při zápasech českých reprezentantek na světovém 

šampionátu v roce 2014 i na mistrovství Evropy v letech 2011, 2013 i 2015. V roce 2017 se 

konalo mistrovství v České republice a na ČT sport bylo obsáhlé zpravodajství, nicméně ani 
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domácí prostředí hráčkám nepomohlo a skončily na 13. místě, od dva roky později, před 

zraky diváků u obrazovek pak klesly ještě o dvě příčky níže. Zápasy z mužského evropského 

šampionátu s českou účastí jsme mohli sledovat v letech 2013, 2015 i 2017. Na všech 

mistrovství komentoval zápasy Jakub Bažant, k dispozici byl také informační portál na webu 

ČT sport. Do živého vysílání se poprvé v roce 2011 dostal i mládežnický basketbal. 

Zapříčinila se o to mužská reprezentace do 16-ti let, která zvládla v domácím prostředí dojít 

až do finále, kde vybojovala stříbrné medaile. Odvysílány byly semifinálová a finálová 

utkání. Do finále se ve stejné věkové kategorie, ale o dva roky později, probojovaly i ženy. 

Zápas hraný v bulhraské Varně komentoval ze studia Jakub Bažant, mladé Češky však 

zvítězit nedokázaly. I tak byly stříbrné medaile pro tento ročník obrovským úspěchem, 

který chtěly završit na světovém šampionátu 2014 konaném v České republice. Z Klatov 

bylo odvysíláno pouze utkání o bronz, ve kterém se Češky utkaly s Maďarskem, ač měly 

medaili opravdu blízko, nedosáhly na ní. Na stejném místě, ale o pět let později, se snažily 

vyplnit roli favoritek ženy do 20-ti let. České televize odvysílala jejich zápas ve skupině 

proti Rusku. Nicméně 9. místo na šampionátu byl pro tento ročník neúspěchem  

a na obrazovkách jsme je již nezahlédli. I přes neúčast Češek ve vrcholné fázi turnaje, byly 

finálové zápasy odvysílány (ceskatelevize.cz, 2005 – 2020). 

V uplynulé sezóně 2019/2020 bylo na ČT sport odvysíláno pouze 22 zápasů, z toho 

17 živě a 5 ze záznamu (ceskatelevize.cz, 2005 – 2020). Nejvíce živých přenosů (celkem 

sedm) bylo odvysíláno z mužské Kooperativa NBL. Navíc měl každý zápas minimálně jednu 

další reprízu. U této jediné soutěže bylo k dispozici předzápasové basketbalové studio 

na Kavčích horách s moderátorem Janem Smetanou, vedle kterého vždy usedl basketbalový 

expert (u pěti zápasů Jiří Welsch, shodně pak po jednom Josef Jelínek a Michal Ježdík). 

O vývoji zápasu informovali vždy z místa dění komentátor ČT sport se spolukomentátorem 

z řad bývalých hráčů basketbalu. Kromě toho byl na zápase přítomen reportér ČT sport, 

který se vždy postaral o rozhovory, ať už před samotným utkáním, v poločase nebo po konci 

zápasu. Nechyběly pak živé vstupy do jiných hal, kde se hrála další utkání stejného kola 

(nbl.basketball, 2019-2020). Při lednové přestávce proběhlo v Ústí nad Labem Kooperativa 

NBL All Star Game 2020. Přímý přenos Česká televize neodvysílala, nicméně jsme se 

dočkali 32 minut dlouhého sestřihu ze zápasu mezi Mladými puškami a Mazáky, který byl 

do televizního vysílání zařazen v pěti reprízách. O komentáře se pak postaral Jiří Janota 

a Jakub Velenský (ceskatelevize.cz, 2020a). 
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Z ženských týmů dostával největší prostor tým ZVVZ USK Praha, jakožto jediný 

český účastník Evropské ligy v basketbalu. Z této soutěže bylo na ČT sport odvysíláno všech 

sedm domácích utkání tohoto týmu (šest z živého vysílání a jeden ze záznamu). Přenos 

zápasu vždy začínal přímo z místa konání, tedy z pražské sportovní haly Královka, vyjma 

jediného zápasu ze dne 11. 12. 2019, kdy se začínalo ze studia s moderátorem Janem 

Smetanou a hostem Jiřím Welschem, neboť tomuto utkání ještě předcházel zápas 

Kooperativa NBL BK Olomoucko – SLUNETA Ústí nad Labem. Každým zápasem nás 

z komentátorského stanoviště provázel Jakub Bažant za doprovodu spolukomentátora 

a basketbalového experta Petra Tremla. U pěti utkání byl jako reportér Martin Hoffmann, 

u zbývajících dvou pak stál za mikrofonem Tomáš Budka (ceskatelevize.cz, 2019 – 2020). 

Další evropskou soutěž, kterou ČT sport vysílal, byl EuroCup v basketbalu žen. Měli 

jsme možnost vidět tři domácí zápasy týmu KP Brno, které přímo z městské haly Vodova 

komentoval Ondřej Tomek s bývalou reprezentantkou a také hráčkou tohoto celku Ivanou 

Večeřovou (ceskatelevize.cz, 2005 – 2020). 

Opomíjena nebyla ani finále Českého poháru. Finále žen odvysílané 26. 1. 2020 mezi 

týmy SOKOL Hradec Králové a BK Žabiny Brno, komentoval z Kutné hory Jiří Janota 

a Petr Treml. Nicméně se jednalo pouze o zkrácený záznam tohoto utkání. Oproti tomu bylo 

mužské finále, hrané 15. 2. 2020 v Plzni, kam se probojovali týmy USK Praha a ERA 

Basketball Nymburk, vysíláno živě a celé pod taktovkou Jiřího Janoty a Jakuba Velenského 

(ceskatelevize.cz, 2005 – 2020). 

Odvysílána také byla tři reprezentační utkání v rámci kvalifikace o postup 

na Mistrovství Evropy 2021 v basketbalu žen a mužů. Listopadový zápas českých 

reprezentantek proti národnímu týmu Rumunska byl vysílán ze záznamu, sledoval ho pro nás 

Jakub Bažant společně s trenérkou Marcelou Krämer. Otázky pro domácí hráčky měl přímo 

na palubovce Tomáš Budka. Na rozdíl od zápasů žen byly oba zápasy mužů vysílané 

v přímém přenosu. První z nich se uskutečnil 21. 2. 2020 v Pardubické aréně za přítomnosti 

Jakuba Bažanta, Jiřího Šebka a reportéra Martina Hoffmanna. Český tým ten den porazil 

Dánsko čtyřbodovým rozdílem. O tři dny později nastoupila česká reprezentace k zápasu 

ve Vilnius aréně. Společně s týmem odletěl do Litvy také reportér Martin Hoffmann. Zápas 

komentoval z Prahy Jiří Janota společně s Jiřím Welschem. Jednalo se tak o jediný 

basketbalový zápas v této sezóně, který se neodehrával na území České republiky a byl 

odvysílán na ČT sport (ceskatelevize.cz, 2005 – 2020). 
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Mimo toho je již od roku 2007 ve vysílání program s názvem BasketManie. První díl 

toho sportovního pořadu byl odvysílán ve středu 10. 10. 2007 a od té chvíle dostal své místo 

v pravidelném vysílání. Během let se měnili vysílací dny a také intenzita vysílání. Dne 11. 

5. 2014 byl program ustálen a momentálně je BasketManie vysílána ve dvoutýdenním 

intervalu a to v neděli v dopoledních hodinách. Jedná se o přibližně 20minut dlouhý 

magazín, který informuje o momentálním dění na domácích i zahraničních basketbalových 

palubovkách. Na základě shlédnutých dílů vysílaných v roce 2020 vypadá podoba programu 

následovně. Program uvádí vždy jeden z redaktorů ČT sport, na začátku můžeme vidět 

rychlý sestřih, následují jednotlivé reportáže pod taktovkou samotných reportérů 

s aktuálními tématy. Stálou rubrikou je Zachyceno na síti. Redaktor webu ctsport.cz Pavel 

Jahoda prezentuje zajímavá videa basketbalových hráčů nebo hráček z celého světa, jenž 

umístili na svoje sociální sítě. Na závěr pak nechybí Basketparáda, sestřih pěti nejlepších 

akcí českých týmů za posledních čtrnáct dní. O vítězi rozhodují diváci na webu 

BasketManie. Dramaturgem celého pořadu je Jakub Bažant (ceskatelevize.cz, 2007 – 2020). 

Do programu ČT sport se dostal také Basketball 3x3, jehož turnaje pořádá Česká 

basketbalová federace. První reportáž byla odvysílána 9. 7. 2013. Jednalo se o sestřih 

jednotlivých krajských turnajů zakončených ve velkém finále v Praze a od následujícího 

roku byly odvysílány reportáže z každého turnaje, které se konaly v různých koutech 

republiky (ceskatelevize.cz, 2013 – 2019). 

1.8 Basketbalové mistrovství světa v Číně 2019 

1.8.1 Čína 2019 ve znamení 18. světového šampionátu 

O místě konání šampionátu se jednalo již v roce 2015, již v březnu bylo rozhodnuto, 

že se pořádání ujme asijský stát a 7. srpna pak proběhlo hlasování ústřední rady, které se 

uskutečnilo v Japonsku. Do finále se probojovala Čína a Filipíny, obě země předložily své 

prezentace a návrhy, Čína nakonec zvítězila v poměru hlasů 14:7. Čínským ambasadorem 

nebyl nikdo jiný než Yao Ming, prezident čínské basketbalové asociace a především bývalý 

hráč NBA a jedna z největších hvězd čínského sportu (fiba.basketball, 2015). Jako druhý 

ambasador byl necelý rok před startem mistrovství představen Kobe Bryant. Basketbalová 

legenda, pětinásobný šampion NBA s týmem Los Angeles Lakers, ve kterém odehrál dvacet 

sezón, a držitel dvou olympijských zlatých medailí. Zajímavostí je, že nikdy nebyl součástí 

amerického týmu na mistrovství světa, ať už kvůli zdravotním nebo osobním problémům 

(fiba.basketball, 2018). Za třetího, a zároveň posledního, ambasadora byl vybrán Dirk 
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Nowitzki, ikona německého basketbalu i celého sportu. Muž, který dovedl národní tým 

k historickému bronzu na mistrovství světa v roce 2002, k evropskému stříbru v roce 2005 

a především pak k olympijské účasti na hrách v Pekingu. Stejně jako Kobe Bryant, i on 

strávil celou svou kariéru v NBA pouze v jednom týmu, v Dallas Mavericks, který dovedl 

v roce 2011 k titulu NBA (fiba.basketball, 2019a). 

Dalším důležitým momentem, před vypuknutím samotného mistrovství, je odhalení 

poháru pro vítěze a také představení maskota šampionátu. Nově navržená trofej je opravdu 

speciální, poprvé v historii je vyrobena výhradně ze zlata a na počest všech dosavadních 

šampionů v celé historii jsou zde vyryty státy a rok jejich vítězství (fiba.basketball, 2019b). 

Podoba trofeje byla utajovaná až do samotného momentu odhalení, s maskotem to bylo 

úplně naopak. O podobě maskota rozhodovali lidé po celém světe. Objevily se stovky 

nápadů od návrhářů nebo profesionálních agentur. Nakonec byl výběr zúžen na deset 

nejlepších a 18. dubna 2018, tedy přesně 500 dní před začátkem mistrovství, byl představen 

Son of Dreams jako oficiální maskot soutěže (fiba.basketball, 2018a). 

Pokud by se dodržel čtyřletý interval mezi jednotlivými turnaji, probíhal by 

šampionát již o rok dříve. Nicméně o změně bylo rozhodnuto již v roce 2012 a turnaj se 

tak stal hlavní kvalifikací pro olympijské hry, které se odehrají v Tokiu v roce 2020. Oproti 

poslednímu šampionátu bylo mistrovství rozšířeno o 8 týmů a díky tomu mělo možnost 

startovat na šampionátu celkem 32 národních reprezentací (iDnes.cz, 2012). 

Mistrovství světa v basketbalu v Číně probíhalo od 31. srpna 2019, kdy se odehrál 

zahajovací zápas mezi Angolou a Srbskem, do 15. září téhož roku, kdy byl turnaj zakončen 

finálovým zápasem mezi Argentinou a Španělskem. Během šestnácti dní bylo odehráno 92 

utkání v osmi čínských městech. Český tým se představil fanouškům v Šanghaji s týmem 

USA, Tureckem a Japonskem. Ve Wu-chanu bojovali o postup Argentina, Rusko, Nigérie 

a Jižní Korea. Jeden z favoritů mistrovství, tým Španělska, odehrál své zápasy v Kantonu 

společně s Portorikem, Tuniskem a Íránem. V sousedním Fo-šanu pak hrál další favorit, 

Srbsko, spolu s Itálií, Angolou a Filipíny. Nanking přivítal týmy z Řecka, Brazílie, Nového 

Zélandu a Černé Hory. Domácí Číně, hrající v Pekingu, byly soupeřem týmy z Polska, 

Venezuely a Pobřeží Slonoviny. V Šen-čenu soupeřily týmy z Francie, Dominikánské 

republiky, Německa a Jordánsko. Pro skupinu H s reprezentací Austrálie, Litvy, Kanady 

a Senegalu se na pár dní stala útočištěm hala v Tung-kuanu. S postupem do dalších fází 

turnaje nastalo přemisťování podle pořadí (fiba.basketball, 2019c). 
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1.8.2 Kvalifikační „cesta“ českého týmu 

 Kvalifikace začala již 20. listopadu 2017 a probíhala do 26. února 2019. Jistou účast 

na šampionátu měla hostující Čína a o zbylých 31 míst se utkalo celkem 80 týmů z celého 

světa. Týmy byly rozděleny do čtyř kvalifikací dle kontinentu. Z Afriky postupovalo 5 týmů, 

z Asie (včetně Oceánie) 7 týmů, stejně jako z Ameriky, a z Evropy 12 týmů (fiba.basketball, 

2019d). 

V Evropě bojovalo o postup 32 týmů, dvaceti čtyřem zajistila místo v kvalifikaci 

účast na Evropském šampionátu v roce 2017, mezi nimi i český národní tým, a dalších osm 

týmů postoupilo z evropské předkvalifikace. V prvním kole kvalifikace byly týmy rozděleny 

do osmi čtyřčlenných skupin, kde každý odehrál tři domácí a tři venkovní utkání v systému 

„každý s každým“. Česká reprezentace byla ve skupině F společně s Finskem, Islandem 

a Bulharskem. V šesti zápasech dokázala pětkrát zvítězit a pouze jednou se domů vracela 

s prohrou. Nejtěsnějším možným rozdílem ji porazil Island, který skončil ve skupině 

poslední a nepostoupil tak do druhého kola kvalifikace. Ve druhém kole bojovalo o dvanáct 

postupových míst celkem 24 týmů rozdělených do čtyř skupin. Ve skupině K doplnila 

Českou republiku, Finsko a Bulharsko, reprezentace z Ruska, Francie a Bosny 

a Hercegoviny. Česká reprezentace opět odehrála svá domácí utkání v Pardubické aréně 

a hned v úvodním zápase této skupiny senzačně porazila Rusko před domácím publikem. 

V druhém kole pak zvítězila v Sarajevské aréně, čímž si, bez ohledu na ostatní výsledky (dvě 

prohry s Francií, porážka v Rusku a další výhra nad Bosnou a Hercegovinou), zajistila 

postup na mistrovství světa. Soupiska českého týmu se měnila v průběhu celé kvalifikace. 

Na lavičce českého týmu se prostřídalo celkem dvacet hráčů, všechny kvalifikační utkání 

odehrál pouze Jaromír Bohačík, Pavel Pumprla, Martin Kříž a Martin Peterka. Vzhledem 

k tomu, že se kvalifikace hrála i v průběhu hrací sezóny, neumožnila NBA, stejně jako 

Euroliga, udělat „reprezentační okénko“ a tak se český tým musel téměř po celou dobu obejít 

bez svých největších hvězd, Tomáše Satoranského a Jana Veselého. Oba se k týmu připojili 

pouze na dva zápasy, ale na velmi důležité zápasy, vítězné domácí utkání proti Rusku 

a postup zajišťující výhra v Bosně a Hercegovině. Nejúspěšnějším střelcem týmu byl 

Jaromír Bohačík, který se dostal i mezi nejlepších dvacet střelců evropské kvalifikace 

(fiba.basketball, 2017-2019). 

 Hned dvě špatné zprávy obdrželo vedení českého týmu v květnu. Nejprve se zranil 

Martin Kříž, který si během finálového zápasu NBL přetrhl Achillovu šlachu, a necelý týden 

poté si nejužitečnější hráč Euroligy a opora týmu Fenerbahce Istanbul, Jan Veselý, poranil 
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koleno. Až do poslední chvíli se čekalo, jak se situace s oběma hráči vyvine a výsledek 

nakonec mnohé překvapil. Začátkem srpna bylo oznámeno, že Veselý není připravený 

a tak český tým na mistrovství neposílí. O to víc překvapující byla zpráva o uzdravení 

Martina Kříže a jeho připojení k národnímu týmu, přeci jen takové zranění vyžaduje dlouhou 

rekonvalescenci, ale touha zahrát si na mistrovství světa byla (iDnes.cz, 2019). 

1.8.3 Skupina E a šance českého týmu 

Los základních skupin na mistrovství světa proběhl 16. března 2019 v kulturním 

centru v Šen-čenu za přítomnosti zástupců všech zúčastněných týmů. Slavnostní losování 

skupin prováděl světový ambasador a jeden z nejlepších basketbalistů všech dob, Kobe 

Bryant. Česká reprezentace byla nalosována do skupiny E společně s USA, Tureckem 

a Japonskem (fiba.basketball, 2019e). 

„Basketbalisté se kvalifikovali na šampionát poprvé v dějinách samostatného Česka, 

poslední československá účast mezi elitou se odehrála v roce 1982 v Kolumbii.“ Na jedné 

straně vládlo nadšení ze zápasů s tak kvalitními týmy a na straně druhé pak rozpaky z těžké 

skupiny. Američané patří na každém mistrovství nebo olympiádě k hlavním favoritům 

na zlaté medaile, i když nutno podotknout, že omluvenky hráčů se hromadili po celý rok 

a basketbalovému světu došlo, že americký tým bude v Číně postrádat své největší hvězdy 

a že tentokrát je zranitelnější víc, než kdy předtím. Další český soupeř, Turecko, má skvělé 

hráče jak v NBA, tak v Eurolize. Od začátku tak bylo jasné, že pokud chce český tým 

pomýšlet na postup ze skupiny, je výhra nad Japonskem povinností a pak přijde boj o druhé 

postupové místo s Tureckem (iDnes.cz, 2019a).  

V pondělí 26. 8. 2019, tedy pár dní před startem mistrovství světa, moderoval Jiří 

Kalemba na YouTube kanále ČT sport Basketbal fokus podcast: Preview MS 2019. Hostmi 

byli Jakub Eichler z PR oddělení ČBF, Jakub Kanta z Radiožurnálu, Jiří Janota z 

basketbalové sekce ČT a standup komik Nikola Džokič. Diskuze probíhala na téma, 

jak probíhala příprava českého týmu, jaké jsou šance na postup ze skupiny, bližší pohled 

na soupeře národního týmu i favority šampionátu. Všichni zúčastnění se shodli na všem 

probíraném: český tým má výbornou obranu, ze které musí vycházet, klíčovou roli bude mít 

Tomáš Satoranský, k postupu ze skupiny potřebujeme zvítězit nad Tureckem a Japonskem, 

protože nikdo nepředpokládá, že by Američané zaváhali již v základní skupině. Za největší 

favority a jasné semifinalisty byli tipováni týmy z Řecka a Srbska (sport.ceskatelevize.cz, 

2019c).  
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1.9 Mistrovství světa v basketbalu mužů 2019 na ČT sport 

Česká reprezentace si definitivně zajistila postup na MS již v září 2018 po výhře 

v Bosně a Hercegovině, přesto až do následujícího dubna nebylo zřejmé, jaký rozsah bude 

mít vysílání na ČT sport. V tu dobu pak Česká televize koupila vysílací práva na všechny 

přenosové trasy, tedy na všechny zápasy na mistrovství světa v basketbalu mužů 2019, vše 

za podpory České basketbalové federace. Vedoucím projektu šampionátu byl jmenován 

Jakub Bažant, který rozhodoval o složení štábu, jenž bude k dispozici jak v Praze, tak přímo 

v Číně (rozhovor s Jakubem Bažantem, 20. 2. 2020). 

Vzhledem k rozsahu šampionátu, 92 odehraných zápasů, bylo vysílání rozprostřeno 

mezi ČT sport, web České televize a „HbbTV“2 (ceskatelevize.cz, 1996). Nicméně vše bylo 

přehledně koordinováno moderátory a bylo jasně řečeno, který zápas a kde se právě vysílá. 

Na webu České televize byl k dispozici také informační servis s aktuálními články včetně 

tabulek a výsledků. Každodenní program na ČT sport začínal v dopoledních hodinách 

vysíláním ze studia a během šestnácti dní se na moderátorské pozici střídali Jan Smetana, 

Tomáš Budka a Barbora Černošková. Během šampionátu přijali pozvání do studia hosté 

z basketbalových řad, ať už bývalí hráči, aktivní hráči nebo basketbaloví experti. Jan 

Smetana a Tomáš Budka se také přidali ke komentátorskému týmu, jenž byl sestaven ze 

čtrnácti členů. Kromě jich pak komentoval z Prahy ještě Martin Hoffmann, Jiří Janota, 

Martin Kozák a Ondřej Prokop, se spolukomentátory Jakubem Velenským, Jaroslavem 

Kovářem, Josefem Jelínkem, Jiřím Šebkem, Petrem Tremlem a Radkem Farským. Přímo 

z Číny zápasy komentoval Jakub Bažant s již výše zmíněný Jiřím Welschem. Zápasy byly 

obohaceny odborným rozborem, o který se na konci utkání postaral Lubomír Růžička 

nebo Martin Petrovický. Ti se zaměřili na vybraného hráče během jeho zápasové akce, 

pomocí zpomaleného záběru a elektronické tužky pak udělali rozbor celé situace. Každý den 

bylo basketbalové vysílání zakončeno souhrnem všech utkání hracího dne 

(sport.ceskatelevize.cz, 2020). 

Dalším členem štábu vyslaným do Číny byl soběstačný reportér Ondřej Tomek. Ten 

přinášel informace z Pekingu a byl vybrán právě kvůli své samostatnosti, neboť dokáže sám 

                                                 
2 HbbTV je Hybrid Broadcast (vysílání) Broadband (širokopásmový internet) TV. Hybridní televize kombinuje 

televizní vysílání s širokopásmovým internetem. Uživatel potřebuje televizní přijímač s podporou HbbTV 

a připojení k internetu. Jen v málo případech je tato služba dostupná i na set-top-boxech. Nabídka služeb 

HbbTV se aktivuje stisknutím červeného tlačítka na dálkovém ovladači. 
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natáčet videa a sestřihat je do reportáže. Podle trasy českého týmu cestoval reportér Jiří 

Kalemba s kameramanem Janem Matoušem (rozhovor s Jakubem Bažantem, 20. 2. 2020). 

Vyjma jednoho zápasu českého týmu (zápas o 5. místo proti Srbsku), komentoval 

všechny zápasy ve skupině E přímo z místa Jakub Bažant a jako spolukomentátora oslovil 

bývalého reprezentanta Jiřího Welsche. Ten však zůstal v Číně pouze na zápasy základní 

skupiny a komentoval výhradně utkání českého týmu. Jakub Bažant po postupu českého 

týmu ze základní skupiny cestoval s národním výběrem a všechna další utkání již 

komentoval sám (rozhovor s Jakubem Bažantem, 20. 2. 2020).  



 

 

30 

2 METODOLOGICKÁ ČÁST 

Mediální studia se řadí mezi tzv. multiparadigmatický obor, což znamená, 

že výzkumníci mohou k jednotlivým otázkám přistupovat z různých pozic a mít tak volné 

postupy během zkoumání. Na základě sociálně-vědního výzkumu pak rozlišujeme 

kvantitativní a kvalitativní analýzu (Sedláková, 2014). 

2.1 Kvalitativní obsahová analýza 

Hlavním rozdílem oproti kvantitativní analýze je, že kvalitativní obsahová analýza 

není standardizovaná a výzkum může jít více do hloubky. Kvalitativní metody se ptají 

zejména otázkou Jak? a umožňují tak větší flexibilitu zkoumanému tématu. Mezi 

kvalitativní metody patří např. zúčastněné pozorování, hloubkové rozhovory nebo také 

ohniskové skupiny (Trampota, Vojtěchovská, 2010). 

„Neexistuje jediný obecně uznávaný způsob, jak vymezit nebo dělat kvalitativní 

výzkum.“ Základem je určit výzkumné otázky, které je pak možné i nadále v průběhu 

výzkumu rozvíjet, a dále pak vyhledávat a analyzovat všechny dostupné informace, 

které pomohou dospět k závěru. Během tohoto procesu může docházet ke vzniku nových 

hypotéz či nových rozhodnutí, jakým směrem ubírat výzkum. „Výzkumník vybírá na základě 

svých úvah místa pozorování nebo jedince, které dále sleduje v různých časových 

okamžicích.“ (Hendl, 2008). 

Důležitým prvkem u této metody je tak především naslouchání vyprávění 

a dotazování, které zahrnuje různé typy rozhovorů a dotazníků. Otázky mohou být buď 

s jasně danou pevnou strukturou, nebo naopak ve formě volných rozhovorů bez předem dané 

struktury. Existuje také střední cesta neboli polostrukturované dotazování, jenž se vyznačuje 

danou osnovou, ale zároveň flexibilností během výzkumu a získávání informací (Hendl, 

2008, s. 164). 

Aby byl kvalitativní rozhovor úspěšný, „je nezbytná příprava podkladů, tzv. scénáře 

a návodu rozhovoru.“. Příprava je pak individuální, může se jednat o výčet jednotlivých 

témat a podtémat, na základě kterých je následně veden rozhovor, nebo již výše zmíněný 

strukturovaný rozhovor s jasně znějícími otázkami. Samostatnou kapitolou je rozhovor 

hloubkový, kdy je dané pouze základní téma a otázky pak vyplývají v průběhu rozhovoru 

(Sedláková, 2014). 
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2.1.1 Vymezení výzkumného vzorku 

Výzkumným tématem této práce je definování mediálního obrazu Mistrovství světa 

v basketbalu mužů 2019 na ČT sport. Jak již bylo zmíněno, Česká televize odvysílala 

všechna utkání tohoto Mistrovství světa mužů, ať už v přímém přenosu na programu ČT 

sport, na webu nebo HbbTV.  

Původní záměrem bylo zkoumat mistrovství týden před jeho začátkem, až do týdne 

po konci turnaji. Nicméně vydání prohlášení České televize o odvysílání všech zápasů, jsem 

se rozhodla zkoumaný vzorek zúžit na časové rozpětí od 1. září do 14. září, tedy na období, 

kdy na turnaji působil český reprezentační tým.  

Analyzovat se tak budou zápasy českého týmu a vstupy do studia na televizním 

kanálu ČT sport, tedy práce a rozbor zápasů ve studiu, zájem o jednotlivé hráče atd. 

2.1.2 Hloubkové polostrukturované rozhovory 

Polostrukturovaný rozhovor stojí přesně mezi pevně danými strukturovanými 

otázkami a rozhovor, kde je určené pouze téma. Avšak každá část tohoto rozhovoru je velmi 

důležitá, tak jako ze začátku je potřeba „prolomit ledy“ a navodit příjemnou atmosféru, 

stejně tak je důležité zakončení, při kterém lze ještě získat potřebné informace. Jedná se tedy 

o rozhovor dvou lidí, kdy má tazatel připravený určitý okruh otázek, ale není nutné dodržet 

jejich pořadí a může jakkoliv reagovat a rozvíjet to, co v danou chvíli považuje za důležité 

(Hendl, 2008).  

Hendl ve své knize zmiňuje také Pattonovo rozdělení šesti typů otázek. „Otázky 

vztahující se ke zkušenostem nebo chování. Otázky vztahující se k názorům. Otázky 

vztahující se k pocitům. Otázky vztahující se ke znalostem. Otázky vztahující se k vnímání. 

Otázky demografické a kontextové.“ (Hendl, 2008, s. 168). 

K získání potřebných informací pro doplnění tématu jsem v průběhu února 2020 

provedla dva hloubkové polostrukturované rozhovory. Jeden s Jiřím Kalembou, který byl 

na mistrovství v Číně jedním z reportérů a pohyboval se po trase českého týmu. Druhý pak 

s Jakubem Bažantem, který byl hlavním komentátorem přímo z dění šampionátu. Hlavním 

tématem rozhovorů byly otázky kladené na přípravy před a během mistrovství, na jejich 

práci v době konání šampionátu, ale i na zajímavosti, které nejsou divákům k dispozici.  
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3 ANALYTICKÁ ČÁST 

Cílem analýzy je popsat mediální obraz Mistrovství světa v basketbalu mužů 2019 

na ČT sport, které se konalo od 31. srpna do 15. září v Číně. Jelikož se jednalo o první účast 

českého národního týmu na MS, zaměřím se právě na tyto vysílané zápasy i na to, jak je 

český tým zobrazován. 

Tato část práce bude rozdělena na jednotlivé oddíly, ve kterých bude znázorněn podíl 

a funkce v určitých úsecích vysílání. Budou zde použity poznatky z teoretické části, citace 

osob podílejících se na přenosu nebo informace z uskutečněných rozhovorů.  

3.1 Struktura přenosu 

Televizní přenos zápasů českých reprezentantů byl zahájen reklamou na sázkovou 

kancelář Tipsport, která je jedním ze sponzorů české basketbalové federace. Na obrazovce 

se objevil názor ze sázkařské komunity, po kterém následovala oficiální znělka šampionátu 

a pohled do pražského studia. Zde již seděl jeden z moderátorů a jeho speciální host 

pro daný hrací den, kterého moderátor hned po pozdravení diváku představil. 

V rámci předzápasového studia jsme mohli sledovat rozhovor mezi moderátorem 

a hostem. Hovořili o názorech na hru českého týmu, predikce nadcházejícího zápasu 

i výkony jednotlivých hráčů. Tento rozhovor byl prolínán sestřihy z předchozího utkání, 

rozhovory či reportážemi z tréninků, ať českého týmu nebo jeho soupeře, které připravil Jiří 

Kalemba. Pokud se jednalo o rozhovor se zahraničním hráčem nebo trenérem, byl promítán 

v originálním znění a doplněn o české titulky (viz obrázek č. 1). 
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Obrázek č. 1: Rozhovor s Brookem Lopezem doplněné o překlad v podobě českých titulků. 

Zdroj: iVysílání ČT 

Délka předzápasového studia se pohybovala v rozmezí mezi deseti až patnácti 

minutami. Následovalo uvedení zápasu, zkrácená znělka šampionátu a záběr na herní 

plochu, kde se již rozcvičovali oba týmy. V ten moment si slovo přebírají komentátoři. 

Během poločasové přestávky se vysílání opět přesunulo do pražského studia, 

které tak vyplnilo patnácti minutovou pauzu a kde byly rozebrány nejdůležitější momenty 

prvního poločasu. Stejně jako před zápasem, tak i v této přestávce došlo na prolínání studia 

a poločasového rozhovoru s jedním z hráčů, který připravil Jiří Kalemba přímo z dějiště 

šampionátu, a na které pak mohl reagovat i host ve studiu. 

Než se obraz vysílání znovu přesunul na utkání a slovo si převzali komentátoři, 

dostali diváci možnost shlédnout předtočené reportáže z tréninků českého týmu, neboť i tam 

měl možnost Jiří Kalemba natočit několik rozhovorů, které byly zaměřené na pocity českých 

hráčů, ať už z předešlého zápasu nebo z toho nadcházejícího. 

Zhruba minutový prostor dostal i redaktor webu ČT sport Pavel Jahoda a jeho krátký 

program Zachyceno na síti, kde se věnuje příspěvkům na sociálních sítích ve spojitosti 

s českým národním týmem. Promítány byly statusy českých hráčů, fanouškovská videa 

nebo vtipné příspěvky zaměřené na poražené týmy našich reprezentantů (viz obrázek č. 2). 
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Obrázek č. 2: Ukázka z příspěvku na sociální síti v rámci pořadu Zachyceno na síti od Pavla 

Jahody Zdroj: iVysílání ČT 

Do studia se přenos vrátil i v rámci některých z krátkých přestávek po první a třetí 

čtvrtině, kdy moderátoři ve zkratce upozornili na další hrané zápasy a jejich výsledky. 

Po skončení utkání zápas nejprve zhodnotili oba komentátoři a po jejich rozloučení 

se vysílání přesunulo do pražského studia. Zde proběhl pozápasový program, v rámci něj 

utkání na základě otázek moderátora zhodnotil také host, přidal své poznatky, postřehy 

a také odhad na cestu českého týmu turnajem. Záběr kamery se přesouval z moderátora 

na hosta nebo byl obraz doplněn sestřihy z právě dohraného zápasu. Také pozápasové 

vysílání ze studia se prolínalo s rozhovory s hráči, kdy hráče zpovídal reportér Jiří Kalemba. 

Reprezentanti popisovali své pocity ze zápasu, vyzdvihovali určité pasáže zápasu, chválili 

spoluhráče, případně hodnotili nepovedené akce. Zaměřili se na úseky, díky kterým získali 

potřebný náskok, a které byly klíčové pro vývoj utkání, nebo naopak vybrali moment, 

kdy jim soupeř „odskočil“ a oni na to již nestihli zareagovat. 

Za zmínku jistě také stojí práce dvou odborníků a jejich elektronická tužka. Ta byla 

k dispozici každý den během vybraných zápasů a s jejíž pomocí Martin Petrovický 

nebo Lubomír Růžička analyzovali vybrané herní situace (viz obrázek č. 3). 
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Obrázek č. 3: Elektronická tužka Martina Petrovického. Zdroj: iVysílání ČT 

Každý večer byl k dispozici souhrn hracího dne, kdy ve studiu opět usedl moderátor 

a host daného dne. Během devadesáti minut došlo ke shrnutí každého odehraného utkání. 

V této relaci se hostům dostává většího prostoru, jsou tázáni na jednotlivá utkání, překvapivé 

akce, ale i na své názory na události, které se ten den staly, ať už to byla neočekávaná prohra 

favorita nebo excelentní individuální výkon některého z hráčů. K dispozici jsou také 

předtočené oficiální rozhovory pro FIBA, které jsou doplněné o český překlad, natočené 

reportáže přímo z Číny nebo také rozbor pomocí elektronické tužky. Navíc jsou promítnuty 

výsledkové tabulky každé skupiny. V druhé polovině programu je odvysílán zkrácený 

záznam nejzajímavějšího utkání dne. 

3.2 Studio České televize 

Basketbalové studio se nacházelo v budově České televize na Kavčích horách, 

které bylo přizpůsobeno právě pro tuto akci. Bylo navrženo do barvy světového šampionátu 

– červené, doplněné o grafiku čínských draků. Za velkým oválným stolem, nesoucím název 

šampionátu FIBA BAKETBALL WORLD CUP China 2019, seděl vždy jeden z moderátorů, 

který provázel diváky celodenním programem, a vedle něj pak speciální host pro daný den. 

Na stole byly umístěny dva basketbalové míče s logem šampionátu a podpisy českých 
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reprezentantů, v pozadí při zápasech českého týmu i dva kovové stojany na oblečení 

s reprezentačními dresy Tomáše Satoranského (viz obrázek č. 4).  

Obrázek č. 4: Moderátor Tomáš Budka (vpravo) při předzápasovém rozhovoru s hostem 

Kamilem Brabencem. Zdroj: iVysílání ČT 

V rámci každého rozhovoru ve studiu přišel čas na otázky ohledně některého ze 

životních příběhů českých hráčů. Byla to například utržená achillova šlacha Martina Kříže 

pár měsíců před mistrovství, trnitá cesta Blakea Schilba za získáním českého občanství 

nebo přestup Tomáše Satoranského z Washington Wizards do Chicago Bulls a naplnění jeho 

snů. Jakmile se téma rozhovoru stočilo ke konkrétnímu českému hráči, režie prostřihla obraz 

v předpřipravené grafice (viz obrázek č. 5).  
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Obrázek č. 5: Martin Kříž v grafice s pozadím připraveném pro mistrovství světa 

v basketbalu v Číně 2019. Zdroj: iVysílání ČT 

Dalším grafickým prvkem použitým ve studiu byla digitální vizualizace 

zmiňovaných hráčů, ke kterým byly přidány i jejich zápasové statistiky. Nejčastěji byl 

zmiňován právě Tomáš Satoranský a jeho vynikající výkony (viz obrázek č. 6).  

Obrázek č. 6: Virtuální postava Tomáše Satoranského doplněna o statistické údaje v rámci 

poločasové přestávky. Zdroj: iVysílání ČT 
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3.3 Moderátoři ve studiu 

V pražském televizním studiu se střídalo trio moderátorů. Z Praktické encyklopedie 

žurnalistiky od Osvaldové definujeme moderátora jako tzv. „průvodce pořadem“ 

(Osvaldová, 2007, s. 121). Je tak velmi důležitou součástí každého přenosu, kde je 

moderátor k dispozici. Společně s hostem mají za úkol připravit diváky na nadcházející 

utkání, přednést klíčové aspekty, které by mohly být pro utkání rozhodující, a také podávat 

divákům tížené informace. 

Moderátoři musí být na vysílání náležitě připravení, nejenže musí znát velké 

množství informací vztahujících se k události, ale musí mít k dispozici zásobu dotazů 

na přítomného hosta, aby divákům předali maximální množství informací a názorů, což je 

potvrzeno také v Kodexu České televize (2003, s. 35). 

3.3.1 Moderátorka Barbora Černošková  

Barbora Černošková, jakožto jediná žena v moderátorské trojici, byla během zápasů 

českého týmu ve studiu pouze jednou a to na první utkání proti USA. Jako host ve studiu 

figuroval bývalý basketbalový reprezentant Ladislav Sokolovský (viz obrázek č. 7). 

Obrázek č. 7: Moderátorka Barbora Černošková a host Ladislav Sokolovský během 

předzápasového studia. Zdroj: iVysílání ČT 

Během sledování televizního přenosu bylo patrné, že je Černošková pečlivě 

připravená, orientovala se v hráčích českého týmu, např. mluvila o Tomáši Satoranském 

a jeho podpisu nové smlouvy v Chicago Bulls, ale i v týmu soupeře. Měla přehled  
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o přípravných zápasech i celkově o dění kolem šampionátu. Při bližším zaměřením se  

na paralingvistické – nonverbální prvky (Osvaldová, 2001) vystupovala klidným  

a sebevědomým dojmem.  

Poločasová přestávka byla navíc přerušena kvůli finálovému závodu veslaře Ondřeje 

Synka na mistrovství světa. I tak celé vysílání i rozhovor se Ladislavem Sokolovským 

působil příjemně a přátelsky, což bylo patrné z výrazů jejich obličejů. Protože právě úsměv 

„je primárně svázán s dobrými, přátelskými, prosociálními vzájemnými vztahy mezi lidmi“ 

(Křivohlavý, 1988, s. 35). 

Barbora Černošková směřovala své otázky nejprve na Tomáše Satoranského a jeho 

podpis nového kontraktu v zámoří, pak se již zaměřila na celý český tým, na kvalifikaci, 

přípravné zápasy i samotné názory Sokolovského. A ač by si všichni moderátoři, 

komentátoři, reportéři aj. měli udržet smysl pro objektivitu a potlačování subjektivních 

pocitů (Hladký, 1986), byla ze slov obou aktérů cítit podpora českému týmu a neobjevil se 

žádný příklad podceňování, i když se jednalo o duel s jedním z favoritů turnaje.   

Černošková: „Závěrečná klíčová rada směrem k národnímu týmu od vás?“ 

Sokolovský: „To se těžko radí tady ze studia. Já myslím, že hráči mají rad spoustu papírů. 

Prý si dokonce museli koupit tiskárnu, jak jsem slyšel, aby neutratili moc peněz. Já si myslím, 

že všichni ti hráči jsou zkušení a vědí, co mají hrát. Já si ale troufnu oponovat, já si myslím, 

že s nimi běhat můžeme, i když jsou všichni Američani atletičtí, standardně vybavení, ale já 

si myslím, že jsme na tento způsob hry také zvyklí a že na to máme i hráče. A jak jsem říkal, 

jenom se jich nebát. Bylo by špatně kdybychom nastoupili a báli jsme se jich.“ 

Černošková: „Je to tady. Zápas Česká republika a Spojené státy americké. Tomáš 

Satoranský o tomto duelu prohlásil, že vítězství by bylo z kategorie naprostý zázrak. Zázrak 

na ledě ze sportovní historie známe, tak tady by to chtělo i jeden český na palubovce, ovšem 

proč ne.“ 

Což nás opět přivádí k ošemetné otázce fanouškovství. Někteří sportovní novináři 

neprezentují svou národní příslušnost, jiní se naopak nebojí projevit své emoce (Osvaldová, 

2010, s. 106). 

3.3.2 Moderátor Jan Smetana 

Příjemné a připravené vystupování měl také moderátor Jan Smetana. Ten se během 

zápasů českého týmu objevil ve studiu hned dvakrát. Poprvé to bylo v rámci skupiny K při 
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zápasu s Brazílií. Hostem mu byl Jiří Růžička, bývalý reprezentant a také medailista z ME 

v basketbalu. Celý rozhovor působil velmi uvolněným dojmem, Jan Smetana klade 

minimum otázek a jde tedy spíše o běžný rozhovor. Oba aktéři se vzájemně doplňují, 

povídají si o cestě českých reprezentantů základní skupinou, výkonech Tomáše 

Satoranského i basketbalovou mánii, kterou podle nich hráči v České republice způsobili 

hlavně díky vítězství nad Tureckem. Řeč došla také na 6. místo československých 

reprezentantů na mistrovství světa v roce 1970 v Lublani, právě tohoto týmu byl součástí 

i Jiří Růžička a z jeho slov bylo znát, jak moc by přál takový úspěch i týmu okolo trenéra 

Ronena Ginzburga. Po celou dobu nešetřil chválou na české hráče a přál jim do dalších 

zápasů jen to nejlepší. 

Smetana: „Budeme držet palce českým reprezentantům. Po základní skupině absolvovali 

Češi tříhodinový let ze Šanghaje do Šen-čenu, kde odehrají svou osmifinálovou skupinu. 

Vstoupí do dní dnes zápasem proti týmu, který na turnaji ještě neprohrál. Je to Brazílie, 

nesmírně silný celek.“ 

Růžička: „Brazílie patří k nejlepším celkům na světě. Já mám zkušenost z roku 1970 

z mistrovství světa v Jugoslávii, kdy jsme hráli ve finálové skupině s Brazílií a 72:71, což 

nám zajistilo 6. místo na mistrovství světa.“ 

Smetana: „Asi bychom se nezlobili, kdyby podobným výsledkem skončil i tento zápas.“ 

Růžička: „Byly by to nervy, ale bylo by to dobrý.“ 

Smetana: „Ani by nám asi nevadilo to 6. místo konečné na šampionátu.“ 

Růžička: „No to by bylo úplně vynikající. Tak snad.“ 

Smetana: „Musíme si také my snít ten náš sen.“ 

Ačkoliv by se mohlo zdát, že se nejednalo o klasické rozdělení rolí na moderátor – 

host, i tak Smetana dodržel moderátorské stanovy a tedy schopnost improvizace, všeobecný 

přehled i znalost oboru (Osvaldová, 2007). Nedominoval na obrazovce, vytvářel příznivou 

atmosféru a díky plynulému rozhovoru se tak nemusel omezovat pouze na kladení otázek 

(Hladký, 1986). 

Nejinak to bylo v případě druhého hosta Šimona Puršla. Hráče, který odcestoval 

s národním týmem do Číny, ale do finální sestavy se již nevešel. Jan Smetana ho uvítal před 

posledním zápasem proti Srbsku a i tento rozhovor byl na přátelské úrovni, nicméně v tomto 
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případě se moderátor musel uchýlit k více otevřeným otázkám, neboť na Puršlovi byla znát 

značná nervozita. Postupem času se jeho projev lepšil a společně s moderátorem zhodnotili 

jak zápas, tak celou cestu českého týmu turnajem. Přiznal, jak ho stále mrzí vyřazení 

z nominace, ale že je ohromně pyšný na celý tým. Tento rozhovor byl zdárným příkladem, 

na které odkazuje právě Kodex České televize, a to když je ve studiu přítomen host z řad 

neprofesionálů a je na něj znát značná nervozita. 

Důležitou součástí projevu není pouze verbální projev, ale také ten nonverbální. 

Jedna z psychologických studií například dokazuje, „že osoby, které se velice dobře a velmi 

plynně vyjadřovaly, pokud hovořily o jim dobře známém tématu, gestikulovaly též velmi 

živě“ (Křivohlavý, 1988, s. 66), což byl případ i Jana Smetany. Ten byl během obou přenosů 

velice dobře naladěn, po celou dobu se usmíval, výrazně gestikuloval a na jeho projevu bylo 

znát, jak si roli moderátora užívá. Na oba zápasy byl maximálně připraven, znal údaje a 

statistiky českých hráčů stejně jako hráčů soupeře, kladl srozumitelné otázky a dokázal 

pohotově reagovat na odpovědi svých respondentů.  

3.3.3 Moderátor Tomáš Budka 

Nejvíce přenosů, celkem tedy pět, měl poslední z trojice moderátorů Tomáš Budka. 

V „jeho“ studiu se tak vystřídalo pět hostů z řad bývalých (Kamil Brabenec, Jiří Okáč, 

Zdeněk Hummel) či stále aktivních (Jakub Houška) basketbalistů nebo generální manažer 

basketbalistů Mmcité1 Brno Filip Jimramovský. 

Tomáš Budka si po celou dobu každého vysílání zachovával seriózní postoj a projev 

emocí byl vidět pouze sporadicky. Určitě mu to však neubíralo na kvalitách, právě naopak, 

neboť kultivovanost projevu je jednou z výsad moderátora (Hladký, 1986). Ve své promluvě 

prakticky nechyboval, jen výjimečně se objevilo lehké přeřeknutí, jinak mluvil plynule 

a srozumitelně. Měl velký přehled o každém zápase, o kterém se zmírnil a zvládal ihned 

reagovat na odpovědi svých hostů. 

Jeho otázky byly rozsáhlé, propracované a zahrnovali i statistiky. Jednu takovou 

například položil Jakubovi Houškovi před zápasem s Řeckem: „Všichni sledují basketbal 

a sledují také vynikajícího Tomáše Satoranského, který kraloval proti Brazílii. Celkové 

statistiky Satoranského na turnaji jsou opravdu skvělé, čtyři zápasy, 63 bodů, 28 asistencí 

a 22 doskoků. Satoranský i proti Brazílii předvedl opravdu výborný výkon, když se podíváme 

jen na tenhle jeden zápas, byl ještě výraznější než v těch předchozím soubojích?“. 
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Pokud nebyl spokojen s nějakou odpovědí nebo měl pocit, že by se odpověď 

respondenta dala více rozvést, nebál se o to požádat, jak tomu bylo kupříkladu během 

rozhovoru s Filipem Jimramovským. 

Budka: „Kde hledat, Filipe, základy toho úspěšného výsledku?“ 

Jimramovský: „Určitě. Důležitá výhra. Oproti zápasu s Amerikou nebylo to tak hezky 

pohledný pro oko diváka. Základem úspěchu týmu byla určitě týmová hra.“ 

Budka: „Můžeme to nějak rozvést? Týmová hra v útoku, v obraně? Projevovalo se to 

v množství přihrávek, dopomáhání v útoku, v obraně a tak dál?“ 

Jimramovský: „Určitě, hlavní faktor vidím v tom, že do hry se dokázalo zapojit dostatečné 

množství hráčů. Každý, kdo byl na hřišti, přispěl nějakým svým bodovým přídělem, 

doskokem, asistencí.“ 

Většina hostů pak vyzdvihovala výkony všech hráčů, jen sporadicky se objevila 

kritika mířená na někoho konkrétního, která navíc hned byla vyvážena pozitivním ohlasem. 

Jedna z kritik zazněla během zápasu s Tureckem, kdy byl hostem ve studiu bývalý 

československý basketbalista Kamil Brabenec, který před zápasem s Tureckem prohlásil, 

že nevěří ve výhru českého týmu a ani v postup ze základní skupiny: „Já si myslím, že vůbec 

to utkání nakonec rozhodnou individuality. To znamená, Turecko má tři hráče v NBA, my 

jen jednoho. Turecko má valnou většinu hráčů na střídačce, kteří hrají evropské poháry, my 

máme jenom pár jedinců, kteří hrají za Nymburk. Takže tady je vidět, že to složení těch týmů 

je úplně někde jinde a já si myslím, že jenom zázrak by dopomohl k tomu, že naši dneska 

vyhrají. Já osobně nejsem takový velký optimista.“, nakonec i on musel po konci utkání 

ocenit výkon českého týmu. Ten porazil Turecko 91:76 a zajistil si tak postup do osmifinále. 

3.4 Reportér z místa dění šampionátu 

Jako hlavní reportér, odlétal do Číny Jiří Kalemba a byl to právě on, kdo sledoval 

a analyzoval dění kolem českého týmu a jejich zápasů. Do této pozice byl vybrán Jakubem 

Bažantem (vedoucí projektu šampionátu) především kvůli velkému přehledu o hráčích 

z NBA. Dle slov Jiřího Kalemby není reportér jeho primární pozice v televizi, ale kvůli 

různým důvodů nemohli odletět jiní adepti, takže ta role připadla jemu. Navíc neodlétal 

do Číny pouze jako reportér, ale také jako pracovník webu ČT sport. Kromě plánování 

rozhovorů pro různé účely, přípravy podkladů na večerní program či pro Branky, body, 



 

 

43 

vteřiny, pak ještě distribuoval možná témata vhodná pro web a také spravoval Instagram 

a Twitterový účet ČT sport. 

Cíl reportéra je daný, jak zmiňuje Jirák s Köpplovou (2007), reportovaná událost 

musí překročit práh pozornosti diváka. Musí něčím zaujmout a „donutit“ ho chtít vědět více, 

neboť nám vysílání dává možnost být jeho součástí. 

Zde hraje také hlavní úlohu agenda-setting neboli nastolování agendy, protože je to 

právě reportér, který prosazuje určité téma během svých rozhovorů. Ptá se na otázky, 

na které podle něj chtějí znát diváci odpověď a snaží se z respondentů získat informace. 

Na jeho úspěchu záleží, jak dlouhé budou jeho reportáže a jakou budou mít pozici 

ve vysílání (McCombs, 2009, s. 26). 

Dle slov Jiřího Kalemby musí reportér před každým zápasem sledovat aktuální dění 

a především přemýšlet o tématech, které mohou být pro zápas zajímavé. „Například zápas 

s USA, víte, že tam bude hrát Blake Schilb jako naturalizovaný Američan, tak tomu se třeba 

věnujete.“ (rozhovor s Jiřím Kalembou, 17. 2. 2020).  

Každému zápasu navíc předcházel rozhovor s Petrem Czudkem, asistentem trenéra, 

kterému byly položeny zhruba tři otázky, především na přípravu týmu na zápas, rozpoložení 

v týmu, případně nějaké další věci, se kterými se tým momentálně potýkal. Příkladem je 

rozhovor před důležitým utkáním s Řeckem. 

Kalemba: „O absenci Blakea Schilba v dnešním zápase se budeme bavit také s asistentem 

trenéra Petrem Czudkem. Je to samozřejmě nepříjemná zpráva. Co to znamená pro rotaci, 

vzhledem k tomu, že Blake zaskakoval i na jedničce. Lze očekávat větší porci minut třeba pro 

Jakuba Šiřinu, nebo jak to bude s rotací českého týmu dnes?“ 

Czudek: „No tak samozřejmě je to velká ztráta, protože Blake nejenom, že byl v té základní 

rotaci těch osmi hráčů, ale přinášel takový klid do hry, důležité body a asistence. 

Samozřejmě se to změní. Uvidíme, bavili jsme se o tom, teď bych nechtěl říkat jména nebo 

prozrazovat, co se bude dít. Budeme hodně reagovat na vývoj hry.“ 

Kalemba: „My jsme se včera od Martina Kříže dozvěděli, že pravděpodobně začne na 

Jannisi Antetokunmpovi v obraně. Odvíjí se ten váš obranný plán dnes od obrany jeho anebo 

je to jen součást komplexního řešení, jak Řeky zastavit?“ 

Czudek: „Tak je to součást toho komplexního řešení a samozřejmě je to nejlepší hráč NBA 

minulého roku. Řekové na něj hodně spoléhají, spousta útoků jde přes něj, takže my jsme se 
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na to hodně zaměřili. Je pravda, že Martin s Pavlem Pumprlou na něm budou pracovat a 

budou se snažit i s pomocí ostatních mu to hodně znechutit a otrávit, ať v tom jsou úspěšní 

a zastaví je.“ 

Celý rozhovor trval zhruba tři minuty a hlavní úlohou reportéra v tu chvíli je, zjistit 

co nejvíce možných informací pro diváka. Pak je také potřeba domluvit se se studiem, jaké 

jsou jejich požadavky apod. Během toho musí reportér stíhat sledovat také online statistiky 

zápasu a dokázat na vývoj reagovat i při poločasových rozhovorech. 

Patnáctiminutová poločasová přestávka nenabízí mnoho prostoru pro delší 

rozhovory, popřípadě rozhovory s více hráči. Podle Hladkého (1986) musí reportér zvolit 

takové otázky, díky kterým dostanou diváci vyčerpávající množství informací. 

Proto byl vždy vybrán pouze jeden hráč z týmu, kterému byly položeny otázky 

zaměřené na první poločas, hru týmu a například i co je třeba zlepšit do další poloviny. 

Příkladem je poločasový rozhovor s Patrikem Audou během zápasu s Tureckem. 

Kalemba: „První poločas nemohu hodnotit s nikým jiným, než s Patrikem Audou. Patriku, 

za 14 minut, 11 bodů a 6 doskoků, přitom jste začal takovým nájezdem nenájezdem. Byl to 

moment, který ve vás něco zlomil nebo jak se potom ten váš výkon zrodil?“  

Auda: „Tak byla to špatná situace, špatně jsem přečetl tu situaci, nerozuměli jsme si tam 

s Tomášem, takže to byla taková těžká střela, ale občas se to stane a prostě nějaké věci, které 

se nám nepodaří, nás nesmí odradit a musíme se dál snažit jít pořád naplno.“ 

Kalemba: „Jak vám se proti Turecku hraje?“ 

Auda: „Zatím dobře. Myslím, že jsme začali dobře v obraně a podařilo se nám je držet pouze 

na 35 bodech, takže tam je určitě ten základ pro nás. Na druhé straně, dali jsme pár střel 

z dálky, takže nám to zatím padá. Doufám, že nám to vydrží, ale určitě se spíše budeme 

spoléhat na tu obranu.“ 

Kalemba: „Turci už chvílemi vypadali docela nervózně. Právě na tu obranu jsem se chtěl 

zeptat. Pětatřicet bodů proti takto ofenzně laděnému týmu je skvělé. Dokázal byste nám 

prozradit něco z vašeho obranného plánu? Jak je to s přebíráním nebo jak na těsno a které 

hráče více bránit?“ 

Auda: „Hodně se to mění. Myslím si, že tím základem je, že se snažíme hodně si pomáhat. 

Začali jsme hodně aktivně, hrajeme do těla a rozhodčí to docela nechávají takto hrát na 
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tomhle turnaji, nepískají se tolik fauly a my se toho snažíme využít. Zatím se nám to daří a 

doufám, že nám to vydrží do druhé půlky.“ 

Cílem těchto rozhovorů je během minuty přiblížit divákovi, jak vnímají hru samotní 

hráči a jaké jsou jejich pocity. Navíc každý zápas je úplně jiný a jeho vývoj se neustále mění, 

proto je téměř nemožné mít připravené otázky již před zápasem. 

Právě zde byl znát Kalembův přehled o dění na hřišti, dokázal se ptát na situace, 

které divákům mohli „utéct“ nebo si všiml, jak rozčíleně mluvil trenér během time-outu 

a tak se zeptá, co na ně v tu danou chvíli křičel. Ptal se stručně a jednoznačně. Dokázal 

reagovat na jakoukoliv odpověď hráče. 

Navíc na rozdíl od přenosů z české ligy, kde během zápasu slyší i slova komentátora 

a může na ně reagovat právě při rozhovorech, komentátory neslyší a je v kontaktu pouze 

s pražskou režií. Musí se tak spolehnout na své znalosti hry a připravit se na konec zápasu, 

kdy začíná největší shon. Po konci zápasu následovalo krátké hodnocení hosta ve studiu, než 

byl čas vrátit se k pozápasovým rozhovorům. S vedením reprezentace bylo domluvené, že 

po každém zápase musí jako první hodnotit utkání Tomáš Satoranský. „Byla to tradice 

a zároveň i lidé chtějí slyšet nejlepšího hráče. Saty je navíc tak inteligentní člověk a vždy má 

co říct, nehledě na to, že každý zápas je jiný.“ (rozhovor s Jiřím Kalembou, 17. 2. 2020) (viz 

obrázek č. 8).  

Obrázek č. 8: Reportér Jiří Kalemba (vpravo) při pozápasovém rozhovoru s českým 

rozehrávačem Tomášem Satoranským. Zdroj: iVysílání ČT 
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O jeho přínosu i mimo hřiště hovořila délka pozápasových rozhovorů. Ač byl počet 

otázek pro hráče vesměs stejný, tedy tři až čtyři otázky zaměřené na pozápasové pocity 

a celkové hodnocení výkonu, tak Satoranského čas u mikrofonu byl často až dvakrát delší 

než jeho spoluhráčů, ti byli k rozhovorům vybíráni podle toho, komu se dařilo a kdo dále 

byl v zápase nejvíce vidět. Většina rozhovorů zahrnovala stejné otázky: na pocity hráčů, 

v čem tkvěl úspěch nebo naopak neúspěch českého týmu, co je potřeba do příštího utkání 

zlepšit nebo jak hráči vnímají podporu diváků. Jakmile měl u mikrofonu některého ze 

soupeřů českého týmu, případně trenéra Ronena Ginzburga nebo Blakea Schilba, probíhal 

celý rozhovor v angličtině. I zde Kalemba jednal pohotově, reagoval na odpovědi a z jeho 

projevu byla patrná jistota, přestože rozhovor neprobíhal v jeho rodném jazyce. Překlad 

shrnul Kalemba vždy až po skončení a odchodu respondenta. 

Reportéři měli navíc v Číně k dispozici „tzv. Live view, což je zařízení, které vysílání 

díky internetu dělá jakoby živě, ale nikdy to živě nejde.“ Tato technologie je využívána proto, 

aby se reportáž kvůli živému vstupu nemusela v určitou chvíli utnout, ale naopak mohla 

plynule navazovat. Při těchto rozhovorech je nejdůležitější, aby reportér řádně naslouchal 

a dokázal pohotově reagovat na odpověď respondenta. Zároveň je potřeba, aby tento 

rozhovor působil co nejpřirozeněji (rozhovor s Jiřím Kalembou, 17. 2. 2020). 

Po konci zápasu zamíří reportéři do tiskové centra, kde připravují materiál 

do večerního vysílání. S Jiřím Kalembou byl po celý turnaj kameraman Jan Matouš, 

který vždy celý zápas natáčel a měli tak možnost použit i jiný materiál, než co by promítán 

v mezinárodních přenosech. Pokud zrovna český tým nehrál, vypravil se štáb natáčet 

na jejich trénink, případně i na trénink soupeře, pro aktuální informace do dalších reportáží. 

Právě tyto reportáže byly součástí předzápasového studia. Většinou se jednalo 

o předzápasový trénink českého týmu, kde pár vybraných hráčů hovořilo o budoucím 

soupeři. K tomu všemu bylo mezi ČBF, Home Creditem a ČT sport domluveno natáčení 

rozhovorů před reklamní stěnou. „Celý rozhovor byl k dispozici na webu a my jsme ho ještě 

rozdělili např. do dvou částí a umístili do přestávek nebo večerního pořadu.“ (rozhovor 

s Jiřím Kalembou, 17. 2. 2020).  

Část z těchto rozhovorů byla umístěna do zápasových přestávek nebo ve večerním 

programu. Do „zpovědnice“ Jiřího Kalemby například usedl Martin Kříž, jednalo se asi 

o „nejzajímavější příběh“ z českých hráčů, kdy si 12. května 2019, tedy necelé čtyři měsíce 

před startem šampionátu, přetrhl achillovu šlachu, ale jeho odhodlání a touha zahrát si 

na mistrovství světa byla silnější (viz obrázek č. 9). 
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Obrázek č. 9: Reportér Jiří Kalemba (vlevo) při rozhovoru s Martinem Křížem v rámci 

Home Credit Arény příběhů. Zdroj: iVysílání ČT 

Dále ještě s kapitánem českého týmu Pavlem Pumprlou, který mluvil o svých 

dojmech ze zápasu s USA a taky o své roli v týmu. Mimo hráčů se tak objevil například  

i Jiří Welsch, ten mluvil o své práci jakožto experta a spolukomentátora, nevynechal však 

ani vzpomínky na své reprezentační zápasy. 

Dle knihy od Osvaldové (2010) splnil Jiří Kalemba všechny požadavky správné 

reportáže. Žádné nechyběla dynamika, z každé bylo zřejmé „kdo-co-kdy-kde“ případně 

„jak“ a „proč“.  

Na závěr této části bych ráda vyzdvihla zajímavý moment po posledním zápase 

českého týmu na mistrovství. Jako první zápas nekomentoval Tomáš Satoranský, jak již bylo 

zvykem, ale Pavel Pumprla. Ten se před kamerou objevil s basketbalovým míčem v podpaží, 

který si hráči odnáší jako vzpomínku na svůj poslední zápas, což záhy potvrdil i samotný 

Pumprla. Svoji reprezentační kariéru tak ukončil v přímém přenosu, aniž by o tom kdokoliv 

jiný předtím věděl. 

3.5 Komentátor a expert 

O rozsahu televizního vysílání se rozhodlo na přelomu dubna a května 2019, kdy se 

Česká televize rozhodla zakoupit „kompletní balíček“, který zahrnoval vysílací práva 

na všechny zápasy. Tým vybíral vedoucí projektu šampionátu Jakub Bažant, jenž byl také 

hlavním komentátorem zápasů českého národního týmu. V této kapitole se tak zaměřím 
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především na práci Jakuba Bažanta jako komentátora. Ten si také jako spolukomentátora, 

který s ním odcestoval do Číny, vybral Jiřího Welsche, bývalého českého reprezentanta. 

O komentování ostatních zápasů se pak postaral pražský komentátorský tým, 

který byl sestaven ze čtrnácti členů. Vždy se jednalo o spolupráci zkušeného komentátora 

a jednoho basketbalového experta. Dopředu byl sestaven vysílací plán a také rozložení 

jednotlivých komentátorských dvojic. 

Tabulka č. 1: Rozložení vysílacího plánu a obsazení na jednotlivé vysílací dny v období od 

31. 8. do 5. 9. Zdroj: Jakub Bažant 

3.5.1 Komentátoři v Číně 

Kvůli organizační vytíženosti, kdy se jednotlivé skupiny hrají v různých městech 

a v průběhu turnaje se pak týmy několikrát stěhují, nedávalo smysl, aby to Číny odletělo 

více komentátorů než již zmíněný Jakub Bažant a Jiří Welsch. Nicméně druhý jmenovaný 

byl pak jako spolukomentátor pouze během zápasů českého týmu a pouze v základní 

skupině. Jakub Bažant tak zbylá utkání ve skupině E už komentoval sám. Stejně tak tomu 

bylo i později po přesunu do Šen-čenu, kde se hrála utkání osmifinálové skupiny K., 

Nicméně vzniklá situace byla dle jeho slov i pro něj velkým překvapením. „Moje původní 

domněnky byly ty, že se spolukomentátorem se počítá i v případě postupu. To se nestalo, což 

bylo ještě horší, protože to vypětí a jen ta příprava klidně zabere i 4 hodiny na jeden 

přenos.“ (rozhovor s Jakubem Bažantem, 20. 2. 2020).  
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Tabulka č. 2: Ukázka komentátorské přípravy Jakuba Bažanta. Zdroj: Jakub Bažant 

Bažant dále v rozhovoru přibližuje podobu přípravy, kterou rozděluje 

na dlouhodobou, kdy je potřeba sledovat domácí, evropské i jiné zahraniční soutěže a mít 

přehled o jednotlivých hráčích, a krátkodobou, což je příprava na jednotlivé zápasy 

s pomocí různých zdrojů. „Základní je bulettin mezinárodní basketbalové federace, 

který vydávají pokaždé k velké akci.“ Dále je dobré sledovat sociální sítě hráčů, kvůli 

různým zajímavostem z jejich života (rozhovor s Jakubem Bažantem, 20. 2. 2020). 

Široké všeobecné vzdělání, kulturní a politické znalosti jsou jedním z bodů, 

které musí komentátor dle Hladkého (1986) splňovat a Bažant byl v této oblasti nadmíru 

připravený. Znalost hráčské historie, ale i informací ze soukromého života, byla patrná 

během každého přenosu, což můžeme vyčíst i z přiložené tabulky od Jakuba Bažanta. 

Připraveny byly jak podrobné statistiky, ať už z předchozích utkání, nebo z uplynulé sezóny, 

tak dostatky i nedostatky jednotlivých hráčů, které například zahrnovaly přesnost střelby, 

obranné dovednosti nebo výkonnost. Při vhodných situacích byly doplněny o rodinné 

vztahy, zahrnující původ rodičů a s tím související reprezentaci dané země nebo i počet dětí. 
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Začátek zápasu byl uveden ve studiu, při přesunu do místa dění utkání vždy ještě 

následovala oficiální znělka šampionátu, představení dvojice komentátorů před zápasem 

a pak již následoval záběr na hřiště, kde se k utkání připravovali oba týmy (viz obrázek č. 

10).  

Obrázek č. 10: Uvedení dvojice komentátorů před zápasem. Zdroj: iVysílání ČT 

Diváky uvítal Jakub Bažant vždy podobnými slovy: „Dobrý den, vítám vás 

u obrazovek. Česká republika nastupuje…“, kdy následovalo upřesnění, o jaký zápas se 

jedná, kde se odehrává a kdo je soupeřem českého týmu. Tedy jasný příklad „kdo-co-kdy-

kde“, jenž byl zmiňován již u reportéra Jiřího Kalemby.  

U zápasů v základní skupině pak představil svého spolukomentátora: „My vás vítáme 

při sledování tohoto zápasu s Jiřím Welschem. Ahoj Jirko.“, který si následně převzal slovo 

a pozdravil diváky. Začátek přenosu se tak nese v duchu rozhovoru, kde se Bažant převážně 

ptá na Welshovi zkušenosti s danými hráči. Pak již Bažant představuje základní pětici obou 

týmů, kdy ke každému hráči dodá krátkou poznámku, a utkání začíná.  

Spolupráce fungovala bez větších problémů, neboť se hned před začátkem 

šampionátu spolu domluvili, jak by jejich spolupráce měla fungovat. Jakub Bažant se 

zaměřoval na dění na hřišti a hlavně pak popisnému komentáři, ze své pozice vystupoval 

zřídkakdy, převážně během přerušené hry nebo hluchých pasáží. Jiří Welsch, jakožto expert 

a především také bývalý hráč basketbalu, reagoval na popis zpomalených záběrů, hodnotil 

situace z hráčského pohledu a doplňoval komentář o taktické rozbory, kdy se divákům snažil 
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přiblížit dané rozhodnutí hráče, které by se z prvotního pohledu mohlo jevit jako 

nepochopitelné. 

Basketbal je velice rychlá hra a sledovat vše (od statistik, pohyb všech hráčů 

po signalizace rozhodčí atd.) není zrovna jednoduché. Komentátoři si odpočinou maximálně 

mezi čtvrtinami, kdy je krátká dvouminutová přestávka, nebo během poločasové pauzy, 

která zahrnuje vstup do studia či rozhovory s hráči a jejich hodnocení prvního poloviny 

zápasu. To mezi sebou většinou hodnotí i komentátoři, aby si shrnuli, co se již událo a na co 

je potřeba se zaměřit. Proto bych zde také vyzdvihla spolupráci, nápomoc a doplňování mezi 

oběma komentátory, kdy se nebáli jeden druhého opravit. 

Bažant: „Fazekas odchází a nevím, jestli se ještě objeví, přeci jen jsou ještě téměř tři minuty 

do konce utkání.“ 

Welsch: „Myslím, že už se neobjeví, protože má pátou osobní chybu.“ 

Bažant: „Aha, pardon, pardon. To se moc omlouvám, ten pátý faul jsem přehlédl.“ 

Oba komentátoři mluvili spisovně, plynule a srozumitelně, což je další požadavek 

z Hladkého (1986) seznamu – „bohatý slovník, kultivovanost vyjadřování a slovních obratů, 

dokonalá znalost rodného jazyka“.  

Oba komentátoři občas použili anglické výrazy, jako třeba pick-and-roll, alley-oop, 

stop jump apod., které jsou v basketbale známé a komentátoři se tak k jejich překladu 

nebo vysvětlení neuchylovali. Pokud se však objevil výraz, který se tak běžně nepoužívá, 

doplnili ho i o český překlad. „Nádherný no looking pass neboli přihrávka bez dívání od 

Vojtěcha Hrubana.“, zaznělo například z úst Jakuba Bažanta. Pouze výjimečně se objevilo 

jakési překřikování, které bylo důsledkem fantastického herního projevu českých hráčů 

a komentátoři v ten moment „povolili uzdu svým emocím“. A ač je Jakub Bažant zkušeným 

komentátorem a zúčastnil se několika vrcholových akcí světového formátu, přesto i na jeho 

projevu byla často znát síla okamžiku. 

Občas se při komentáři nevyhnuli ani určitým přirovnáním nebo lépe řečeno klišé, 

když použili slova typu „jak peníze v bance“, což značí velký bodový příděl daného hráče, 

nebo „došel si až do kuchyně“, čímž měli na mysli, že se hráč snadno dostal ke koši 

a skóroval. Pochvaly se dostalo každému hráči, jedno jméno však bylo skloňováno častěji 

než ty ostatní, a tím byl Tomáš Satoranský. Ne že by snad komentátoři Satoranskému nějak 

nadržovali, protože odehrál opravdu skvělý turnaj, ale jeho občasné chyby přisuzovali 
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únavě, špatné pomoci spoluhráčů nebo byl „ve velmi těžké situaci“. Několikrát jsme 

tak mohli zaslechnout pochvalné komentáře typu: „Tohle je zase patent Tomáše 

Satoranského, jeden z mnoha patentů.“ nebo „A opět Tomáše Satoranský. Tohle je 

opravdový leader týmu!“. 

Již od prvního zápasu se ani jeden z komentátorů nebál projevit své emoce naplno, 

což by mohlo být v rozporu s Hladkého (1986) tvrzením, že by měl mít komentátor smysl 

pro objektivitu a potlačování subjektivních pocitů. Bažant totiž zvyšoval hlas při důležitých 

momentech nebo nádherných akcí českého týmu. Jinak tomu nebylo ani u Jiřího Welsche, 

který byl během každého zápasu optimisticky naladěn, a objevilo se jen málo okamžiků, 

kdy by vůči českému týmu projevil negativní emoce nebo přidal kritický komentář. Stejně 

tak, ale komentářem podpořili a vyzdvihovali i pěkné momenty soupeře. Kritiku 

neprojevovali ani vůči rozhodčím. V určitých momentech označili jejich počínání za „přísně 

odpískané“ nebo popsali svůj úhel pohledu, vše však v rámci komentáře hry. Navíc v otázce 

fanouškovství jsou mezi názory novinářů a reportérů propastní rozdíly. Zatím nikdo nikde 

nedefinoval, jaká hranice je ještě považována za přijatelnou (Osvaldová, 2010). 

Oba komentátoři nejenže svým projevem přibližovali samotné dění na hřišti, ale také 

celkový zážitek se všemi ostatními jevy. Objevili se momenty, kdy se oba komentátoři 

na chvíli odmlčeli, aby i divákům dali možnost „ochutnat“ atmosféru v hale, kde bylo 

přítomno velké množství českých fanoušků. A právě na ně také nesčetněkrát upozornili 

a často jim přisuzovali roli hnacího motoru národního týmu. Tedy další příklad z Hladkého 

(1986) seznamu komentátorských nutností a tedy umění mluvit i mlčet v pravý čas. 

Pokud by se dal nějaký okamžik těchto dvou komentátorů hodnotit jako 

nejemotivnější, byl by to zcela jistě závěr zápasu s Tureckem, kdy se český tým díky výhře 

91:76 probojoval mezi 16. nejlepších týmů šampionátu.  

Welsch: „A my všichni, náš tým, my tady na komentátorském stanovišti, diváci doma  

u televizních obrazovek, si můžeme vychutnávat fantastické skandování „Češi! Češi!“, 

které se rozeznívá tady v Šanghaj Orinetal Sport Centru! Vidíme úžasné emoce na hřišti…“ 

Bažant: „A hlavně…“ 

Welsch: „Fantazie! Historický zápas se mění v historický moment a my postupujeme 

mezi…“ 

Bažant: „Česká…“ 
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Welsch: „…šestnáct nejlepších týmů na světě!“ 

Bažant: „Česká republika vítězí nad Tureckem v posledním utkání skupiny E v Šanghaji 

91:76, a jak už říkal Jiří Welsch, postupuje mezi 16. nejlepších týmů na světě.“ 

Bažant: „Ale já jsem ti Jirko sliboval, že budeš mít potřetí husí kůži. Sliboval jsem ti to?“ 

Welsch: „Sliboval. Turkové jsou smutní hrdinové šampionátu. Ale nyní si pojďme užít 

děkovačku a rozesmáté tváře našich hráčů.“ 

Jednalo se o třetí a poslední zápas, na kterém se jako spolukomentátor podílel Jiří 

Welsch. Z jeho slov při závěrečném loučení si této nabídky velice cenil a vážil si té možnosti, 

být součástí této události. Následně jako expert a odborník shrnuje celý zápas, cestu českého 

týmu základní skupinou a tím tak ukončuje své působení na šampionátu. 

Zbylé zápasy, kromě posledního proti Srbsku, který byl komentován z pražského 

studia, komentoval již Jakub Bažant sám. Na velkých akcí mají komentátoři k dispozici dva 

monitory, jeden na přenos zápasu a druhý na statistiky, což je i dle slov Bažanta velmi 

praktické: „Jedná se o touchscreen, kdy si tam sám navolím většinou základní verzi, která je 

opravdu dobře udělaná a vidím tam vše od týmových po individuální statistiky.“. Dále také 

přiznal, že komentovat sám je dost náročné fyzicky i mentálně (rozhovor s Jakubem 

Bažantem, 20. 2. 2020). Občas tak pochybil ve jménech hráčů nebo špatném popisu 

signalizace rozhodčích, nicméně vzhledem k rychlosti hry, a také velké obtížnosti 

komentovat zápas sám, je to zcela pochopitelné.  

I přesto bylo z jeho projevu patrné, že si každý zápas českého týmu užívá a při koších 

českého týmu zvyšuje hlas. Důkazem je i to, že tento šampionát zařadil mezi své TOP 3 

komentátorské akce. Po konci zápasu vždy následuje jen rychlé shrnutí a pak už jen záběr 

na české hráče. Když nenásledoval další zápas, vydal se Bažant do mix zóny, vyhrazeného 

prostoru pro rozhovory novinářů se sportovci, aby sám slyšel, jak zápas hodnotí samotní 

hráči (rozhovor s Jakubem Bažantem, 20. 2. 2020). 

3.5.2 Komentátoři v Praze 

Výčet všech komentátorů i spolukomentátorů jsem již vyjmenovávala v úvodním 

odstavci analýzy. Všechna tato jména přinášela nejen basketbalovým fanouškům pravidelné 

informace o celém mistrovství světa. Jejich hlasy nás provázely jednotlivými zápasy 

a popisem průběhu hry. Jak jsem již zmiňovala, poslední zápas České republiky proti Srbsku 

byl již bez přítomnosti Jakuba Bažanta. Zápas tak komentoval Martin Hoffman s Jakubem 
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Velenským přímo se studia na Kavčích horách. Kvůli Davis Cupu 2020 byl jako jediný zápas 

odvysílán na ČT2 (viz obrázek č. 11).  

 

Obrázek č. 11: Uvedení dvojice komentátorů před zápasem. Zdroj: iVysílání ČT 

Stejně jako Jakub Bažant, tak i Martin Hoffmann byl na zápas připraven s velkým 

množstvím doplňujících informací o jednotlivých hráčích. Jeho komentář byl plynulý, 

srozumitelný a bez větších emocí. Pouze při povedené akci si dovolil zvýšit hlas. Jakub 

Velenský projevil jako opravdový basketbalový expert. Ve hře se rychle orientoval, 

doplňoval hru o svůj pohled a nebál se vrátit k určitým momentům, aby je zdůraznil. 

Oba komentátoři pravidelně opakovali statistické údaje jednotlivých hráčů 

z probíhajícího utkání, čemuž napomáhala i grafika, které jim tyto údaje nabízela. Oproti 

předchozím komentátorům se Hoffmann s Velenským nevyhýbali ani negativním 

komentářům vůči českému týmu a upozorňovali na dané chyby. Přesto v konečném 

hodnocení, ať už zápasu nebo celého turnaje, nešetřili chválou a projevy respektu vůči všem 

hráčům, trenérům i celému realizačnímu týmu. 

Na závěr hodnocení komentátorů je nutné zmínit, že je téměř nemožné srovnávat 

komentování přímo z místa zápasu oproti komentování ze studia, neboť komentátoři nemají 

k dispozici pohled na celé hřiště a jsou odkázáni pouze na záběry z kamer, kdy ne vždy 

může být patrné, co se na hřišti právě odehrává. 
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ZÁVĚR 

 Cílem této bakalářské práce bylo zkoumat mediální obraz Mistrovství světa 

v basketbalu mužů 2019 na ČT sport. Byla to jedna z vrcholových sportovních akcí roku 

a pro Českou republiku byla o to významnější, protože se na ni poprvé v historii České 

republiky probojovala i česká reprezentace. S ohledem na rozsah televizního vysílání 

a zpravodajský servis jsem se rozhodla zaměřit pouze na zápasy českého týmu. 

 Přestože není v České republice pozice basketbalu na takové úrovni jako třeba fotbal 

nebo hokej, i tak z analýzy vyplývá, že basketbalový šampionát dostal v České televizi 

velký prostor a že víra v úspěch českého týmu se zvyšovala s jejich až překvapivými 

výsledky a průběžným postupem do dalších fází šampionátu. Úspěch národního týmu byl 

mnohokrát přirovnáván k boji. Během přenosů se v rozhovorech zmiňovalo nejen celkové 

hodnocení národního týmu, ale především pak i výkony Tomáše Satoranského, který byl 

stěžejním hráčem českého úspěchu. 

Na vysílání České televize se v průběhu šestnácti dní podílel velký realizační tým, 

mj. tři moderátoři, čtrnáct komentátorů, dva experti pracující s elektronickou tužkou a také 

dva reportéři přímo z místa konání mistrovství. V rámci přenosů byly pro šampionát 

připraveny speciální grafiky a také upravené studio pro tuto akci.  

Všichni tři moderátoři v předzápasovém studiu nastolovali témata, ať již předem 

připravená nebo nově vzniklá s ohledem na průběh šampionátu, aby se divákům dostala 

do podvědomí. Výjimkou nebyly ani příběhy hráčů, které místy působily až srdceryvně, 

doprovázené emočním komentářem, což mělo za následek pocit bližšího pouta s danými 

sportovci. Hosté z řad hráčů, bývalých hráčů či basketbalových expertů pak dodali vysílání 

na důvěryhodnosti, případně pak přispěli informační hodnotou. 

 Dalším významným prvkem živého vysílání byla práce komentátorů. Přesto, 

že nebyli během přenosu vidět a nemohlo tak dojít k obrazovému kontaktu s divákem, se jim 

podařilo zosobnit celý přenos. Komentovali utkání, hodnotili akce a díky zvukovému 

záznamu přímo z místa konání nechali divákům zažít atmosféru v hale. Diváci tak získali 

pocit, že jsou součástí celého utkání. 

 V neposlední řadě je nutné zmínit práci reportéra Jiřího Kalemby, ten nejenže 

poskytoval přímé rozhovory s hráči, připravoval a natáčel reportáže např. z tréninků, 

ale také ve spolupráci s kameramanem dokázal připravit sestřihy pro zpravodajství 

nebo další použitelný materiál, které zůstaly divákům během zápasu skryty.  
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 S ohledem na rozsah vysílání v České televizi by se basketbalové mistrovství mohlo 

rovnat tomu hokejovému nebo fotbalovému. Po úspěšném šestém místě má tak i basketbal 

předpoklady k tomu, aby si udržel svou pozici v médiích a získával v nich prostor i nadále.  
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SUMMARY 

The objective of this thesis was to examine the media image of the 2019 Men's 

Basketball World Championship at ČT sport. It was one of the top sporting events of the 

year and it was more important for the Czech Republic because it was for the first time in 

the Czech history, that Czech national team was also one of the participants. With regard to 

the range of television broadcasting and the news service, I decided to focus only on the 

matches of the Czech team. 

Although the position of basketball in the Czech Republic is not at such a level as 

football or hockey, the analysis shows that the basketball championship was given a lot of 

time on Czech Television and that faith in the success of the Czech team was increased with 

their surprising well results and progress to next stages of the championship. The success of 

the national team has been many times compared to fighting. During the broadcasts, the 

interviews mentioned not only the overall evaluation of the national team, but also the 

performances of Tomáš Satoranský, who was a key player in the Czech success. 

Over the course of sixteen days, large team participated in the Czech Television 

broadcast, including three moderators, fourteen commentators, two experts working with an 

electronic pencil and also two reporters directly from the championship venue. Special 

graphics as well as modified studio were prepared for the championship as a part of the 

broadcasting events. 

All three moderators in the pre-match studio set up topics, whether prepared in 

advance or newly created with regard to the course of the championship, in order to get into 

the subconscious of the audience. The stories of the players, which in some places seemed 

heartbreaking, accompanied by emotional commentary, were the exception, which resulted 

in a feeling of closer ties with the athletes. Guests like players, former players or basketball 

experts then added the broadcast to the credibility, or then contributed informational value. 

Another important element of the live broadcast was the work of commentators. 

Despite the fact that they were not visible during the broadcast and there could be no visual 

contact with the viewer, they managed to impersonate the entire broadcast. They commented 

on the match, evaluated the actions and thanks to a sound recording directly from the venue, 

it let the spectators experience the atmosphere in the hall. The spectators got the feeling that 

they are part of the whole match. 
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Last but not least, it is necessary to mention the work of reporter Jiri Kalemba, who 

not only provided direct interviews with players, prepared and filmed reports from training 

practice, but also in cooperation with the cameraman was able to prepare excerpts for news 

or other usable material that remained hidden from spectators during the match. 

With regard to the range of broadcasting on Czech Television, the basketball 

championship could be equal to hockey or football. After a successful sixth place, basketball 

also has the prerequisites to maintain its position in the media and continue to gain space in 

them.  
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Příloha č. 1: Rozhovor s Jiřím Kalembou, vedoucím redaktorem portálu ČT sport, 

provedený 17. 2. 2020 v Praze (přepis rozhovoru) 

 

Když jste se dozvěděl, že do Číny odletíte, s jakým to bylo předstihem? Kdy a 

jak začaly vaše přípravy? A co všechno je potřeba udělat, připravit, případně se 

naučit před samotným odletem? 

Nebylo to s moc velký předstihem, protože jsme ještě relativně krátce před Mistrovstvím 

nevěděli v jakém rozsahu celá ta „operace“ personálně bude. Reálné obrysy to dostalo 

v dubnu nebo květnu. Já jsem se tam dostal jako reportér, což už není moje primární pozice 

v televizi, ale vzhledem k tomu, že lidi, kteří na to byli adepti, z různých důvodů nemohli, 

tak to „padlo“ na mě. Přípravu jako takovou reportér úplně nepotřebuje, jako třeba 

komentátor. Stejně nevíte nominace týmů, takže v podstatě vycházíte z toho, co se u nás 

bude vysílat, jaký budete plnit pořady, zpravodajství, ale to se všechno víceméně dělá 

na místě. Spíše než přípravu jsem si zjišťoval informace o Šanghaji, kde jsme točili nějaké 

fejetony, kde jsou zajímavá místa atd. 

 

Před každým zápasem jste mluvil s asistentem reprezentace Petrem Czudkem o tom, 

jak se tým připravoval na zápas. Jak jste se na každý zápas připravoval vy? 

Co se týče zápasu, tak si dělám přípravu o aktuálním dění, o tématech, které můžou být 

s ohledem na zápas zajímavé. Například zápas s USA, víte, že tam bude hrát Blake Schilb 

jako naturalizovaný Američan, tak tomu se třeba věnujete. Moje příprava jde ruku v ruce 

s tím, co chce studio. Já během zápasu komunikuju s moderátorem ze studia a domlouváme 

se na tématech, který budeme zpracovávat. Ty většinou vycházejí ode mne a někdy má 

i moderátor přání, že zrovna rozebírají takové téma, tak se zkus zeptat na tohle. Většinou se 

den před zápasem ptáme hráčů, na co chceme a k tomu samotnému zápasu už je to 

o domluvě s realizačním týmem. 

 

První zápas a hned favorit z USA, ač bez zvučných jmen a největších hvězd NBA, 

přesto stále aspirant na titul. Pro českého fanouška to byl i u televize neuvěřitelný 

zážitek. Jaké to bylo sledovat tento souboj přímo v hale? 

Mě to hrozně překvapilo. Když jsem psal knížku, tak jsem tam i zmiňoval tři věci, které mě 

překvapily. První byla atmosféra toho zápasu, kde mě překvapilo, kolik českých fanoušků 

do Číny vůbec přijelo. Druhé bylo, že náš tým opravdu ukázal, že tam není pouze 

na „výletě“ a i když tam Američané neměli nejsilnější výběr a byl to pro ně také první zápas, 

tak jsme s nimi hráli pasáže, které byly opravdu vyrovnané a šampionát tak pro nás nezačal 

nějakým průšvihem. A třetím byl celý „Dream Team“ a co všechno přítomnost Američanů 

v Číně znamenala, jak rušili tréninky, přesouvali se do neoficiálních tělocvičen apod. 

 

Vyjma zápasu s Brazílií jste po každém zápase měl u mikrofonu Tomáše 

Satoranského. Nemyslíte si, že i když je to hvězda, začne to být pro diváka „nudné“, 

když zápas rozebírá stále on? Jaký je klíč pro výběr hráčů pro rozhovor? 

S Tomášem jsem dělal rozhovor i po zápase s Brazílií, zřejmě to nebylo vidět ve studiu, 

ale až poté pouze online. S Martinem Peterkou (PR manager reprezentace) jsme měli 

takovou dohodu, že po každém zápase musí Saty přijít jako první. Byla to tradice a zároveň 

i lidé chtějí slyšet nejlepšího hráče. Saty je navíc tak inteligentní člověk a vždy má co říct, 
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nehledě na to, že každý zápas je jiný. Po něm pak následoval vždy někdo, kdo byl v tom 

zápase relevantní. Kdo dal hodně bodů, nebo se výrazně prosadil, prostě vždy podle přínosu 

do zápasu. 

 

Jak se během zápasu chystáte na vstup s rozhovorem? Děláte si poznámky, 

na základě kterých si pak i vymyslíte otázky? 

Mám před sebou online statistiky toho zápasu, se kterými byl tedy problém během prvních 

dvou zápasů v Šanghaji, protože neustále vypadávalo internetové připojení. Ale i tak člověk 

pozorně sleduje, co se děje a tím, že je kousek od palubovky a vnímá to dění na hřišti 

i na střídačkách, tak se snažíte pochytit něco, co vám dá na ty tři poločasové otázky. 

 

Co všechno si zjišťujete během zápasu? Máte pouze otevřenou stránku se statistikami 

nebo si nějakým způsobem vedete svoje vlastní? 

Všechny šampionáty mají dobrý a propracovaný systém. Tady ovšem, kromě toho problému 

s připojením, mají navíc i blokované sociální sítě, takže ne vždy to fungovalo úplně 

stoprocentně, jak jsme byli zvyklí z jiných šampionátu, ale i tak to bylo po více 

aktualizacích dohledatelné. 

 

Posloucháte během zápasu komentátory nebo se spoléháte pouze sám na sebe? 

Na této akci jsem komentátory neslyšel. Například při přenosu z české ligy slyším 

komentátora celou dobu a i věci, které si říkají, a můžu na ně třeba navázat i během 

rozhovoru. Tady jsem ten komentář neslyšel, protože ta cesta přenosu je mezinárodní a já 

jsem byl v kontaktu pouze s pražskou režií. A ten jsme navazovali vždy krátce před vstupy, 

tedy před zápasem, v poločase a po zápase. Já během rozhovoru, ze kterého pak čerpám 

i další věci, musím trošku přemýšlet i dál, co z toho budu dělat. Většinou jsem dělal reportáž 

do Branky, body, vteřiny nebo to večerního pořadu. Takže to není pouze k přenosu jako 

takovému, ale i informace pro další pořady.  

 

Jak důležité je pak poslouchat respondenta a reagovat na jeho odpovědi? 

Je to strašně důležité. Neříkám, že je to potřeba dělat u každého rozhovoru, ale mám rád, 

když je to takový standartní rozhovor, jako když se s někým bavíte u stolu. Vždy se snažím 

být přirozený, zareagovat na něco anebo se i doptat.  

 

Jaký jste měl výhled na hřiště ze své pozice? 

Úplně skvělý. Byl jsem zhruba dva metry od palubovky a většinou ještě v rohu, kde měl 

lavičku i český tým. Až ve čtvrtfinále mě přesunuli ke komentátorskému stanovišti, 

které sice bylo o kus dál, ale pořád dost blízko k dění. Výjimkou byl Šen-čen a Peking, 

kde jsme seděli na novinářské tribuně hned za košem. Se mnou tam byl kameraman, 

který celý ten zápas natáčel a díky tomu jsme měli i nějaké záběry navíc, které jsme mohli 

použít. Sice nevíme, co přesně běží ve vysílání, ale u spousty akcí vím, že v tom 

mezinárodním přenosu musí být a tak jsem do Prahy napsal, použijte tenhle záběr apod. Je 

však potřeba tu hru neustále sledovat.  

 

Po zápase čeká hráče zasloužený odpočinek, ale co vy? Co všechno ještě musíte udělat 

po konci utkání? 
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Začíná největší frmol. Začíná se odkrajovat čas, který máte na „dojezd“ studia, což je 

nějakých 15-20 minut. My jsme v Číně měli tzv. Live view, což je zařízení, které vysílání 

díky internetu dělá jakoby živě, ale nikdy to živě nejde. Hlavně je potřeba udělat to, co 

nejrychleji. Hráči opouštějí hřiště, já zpovídám jednoho a už jsem domluvený s dalšími 

dvěma. Protože jakmile hráči projdou přes zónu, kterou mají předplacenou televize, tak se 

dostanou do mix zóny, kde už čekají novináři a pak už je těžké dostat hráče zpět. Většinou 

pak mám i nějaké zadání třeba do večerního pořadu. Jakmile turnaj nabýval na podvědomí, 

tak mi volali i z ČT24 pro nějaké informace. Po tomto všem jsme šli do tiskového centra, 

kde jsem dělal na materiálu pro Branky, body, vteřiny. Bylo toho dost, během mistrovství 

jsme měli nějakých 158 příspěvků. 

 

Jaký byl váš program, když zrovna nehrál český tým? 

Většinou jsme šli na trénink českého týmu a na trénink soupeře, protože vždy bylo potřeba 

dát do reportáže i něco o aktuálním soupeři. Ne vždy jsme se ovšem dostali k hráči, 

ke kterému jsme chtěli. Například mě překvapil vztah Janise Adetokunba a médií, protože 

on za řeckou reprezentaci vůbec nedává rozhovory. Za celý šampionát dal jeden rozhovor 

po prvním zápase. Češi v tomto byli velkou výjimkou, o koho si reportéři řekli, ten rozhovor 

dal. Ostatní týmy spíše určovali hráče, kteří v ten den budou k dispozici pro rozhovory. 

  

Aréna příběhů? S Pavlem Pumprlou, Jiřím Welschem, ale i Martinem Křížem 

o utržené achilovce. Kde vznikl tento nápad? A co bylo hlavním účelem? 

Jednalo se o domluvenou věc mezi federací, Home Credit a ČT. Původně jsme měli točit 

fejetony, ale nakonec se domluvilo, že pro všechny bude nejlepší, když se za reklamní stěnou 

udělá nekomerční rozhovor. Celý rozhovor byl k dispozici na webu a my jsme ho ještě 

rozdělili např. do dvou částí a umístili do přestávek nebo večerního pořadu. A to bylo přesně 

to, na co jsem se připravoval nejvíc, plánoval jsem tyto rozhovory tak, abychom z nich mohli 

vytěžit na tři různý materiály. U každého hráče jsem si musel projít, na co se zaměřit. 

Dopředu bylo jasné, že u Martina Kříže to bude jeho achilovka, Patrik Auda a jeho 

světoběžnictví, Tomáš Satoranský a jeho posun v NBA atd. 

 

Do Číny jste neodlétal pouze jako reportér, ale také jako pracovník webu ČT sport. 

Co tato pozice všechno obnáší? Co bylo vaším hlavním úkolem? 

Já jsem si myslel, že budu dělat podobnou práci jako na olympiádě v Korey, kde jsem byl 

na volné noze síťový reportér a občasný komentátor. Myslel jsem si, že napíšu více článků, 

ale vzhledem k tomu, kolik bylo té televizní práce a jak náročné to bylo i s natáčením, 

tak jsem stihl snad maximálně dva vlogy, jeden blog po našem postupu a pak jsem klukům 

posílal tipy na to, co by se ještě dalo rozepsat. Třeba když jsme dělali rozhovor s Kobem 

Bryantem na tiskovce téměř na konci šampionátu, tak z toho vznikl jeden z nejčtenějších 

článků. Mně se podařilo být tak asertivní a dokonce položit otázku za Česko. Dále jsem pak 

obhospodařoval náš twitterový účet, dělal jsem věci na Instagram a pak jsem distribuoval 

témata pro web, která by se dala zpracovat. 

 

Jaké bylo zázemí pro reportéry, komentátory a celý štáb? Bydleli jste blízko haly, 

v blízkosti českého týmu?  

Bydleli jsme v oficiálním média hotelu, což bylo zhruba 20 minut „svozem“ od haly. Hrozně 

úmorný na práci reportéra ale je, že máte hodně té techniky společně s kameramanem. 
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Občas je to taková očistná pouť. Režim byl takový, že v každém tom městě jsme měli snad 

jen jedno volné dopoledne, kdy jsme se mohli jít někam podívat turisticky, ale i tak jsme 

brali s sebou kameru, abychom něco natočili. Jinak jsme se pohybovali mezi halou 

a ubytováním.  

 

Český tým zakončil turnaj prohrou se Srbskem. Přesto neuvěřitelné šesté místo. Jak 

vy zpětně hodnotíte celé MS? 

Já si pořád myslím, že to byla fantazie, že to byl největší úspěch českého kolektivního sportu 

v novodobé historii. Když si vezmeme, jakou pozici má basket celosvětově, s jakýma 

ambicemi tam odjížděli „naši kluci“ a co tam vzbudili za rozruch. Během prvních dnů o ně 

najednou stoupnul zájem a oni přesto zůstali pokorní, sami pořádně nevěděli, co se to vlastně 

děje. Nikdy jsme se nebavili o čtvrtfinále a po výhře nad Brazílií tam ta možnost z nenadání 

byla. Předváděl jsem tak hezký a hlavně týmový basket, že se to dá i vyučovat v nějakých 

firmách, co se dá kolektivně zvládnout, když sice nemáte nejlepší lidi na každý pozici, 

ale máte někoho, kdo tomu dokáže dát tvář. Spousta kluků si tam vytvořila životní formu, 

nějakou zónu, kterou momentálně předvádí během těch sezón.  

 

6. dubna 2020 má vyjít vaše kniha/cestopis z MS s názvem Šestí na světě: Čínská 

basketbalová pohádka očima Jiřího Kalemby. Co všechno bude kniha obsahovat? 

Všechno vzniklo díky jednomu „tweetu“, kdy jsem se nudil při přejezdu ze Šanghaje 

do Pekingu a napsal jsem, že se tam odehrálo tolik věcí, které by stáli za připomenutí a byla 

by škoda si to nechat pro sebe. Takže jsem nabídnul, že bych udělal nějakou besedu 

nebo přednášku. Zhruba týden po mistrovství mi napsala paní z nakladatelství Pointa, že jim 

tohle téma přijde super. Sešli jsme se, já jsem napsal cvičnou kapitolu a jim se to moc líbilo. 

Celé je to tedy o tom, že já svýma očima převyprávím, co jsme zažili den po dni, vlastně 

takový zápisník z cest. 

  

Jako reportér i komentátor jste zažil hodně vrcholových akcí (šerm a házená LOH 

2008 z Prahy, ME v házené 2012, olympijská kvalifikace v curlingu 2013+OH, Final 

Four Euroligy 2015 i sporty na LOH 2016). Jak vysoko stavíte tuto zkušenost?  

Profesně asi nejvýš, co jsem kdy zažil. Komentoval jsem na Mistrovství Evropy v házené, 

ale nekomentoval jsem zatím žádný „mega“ úspěch. Komentoval jsem curling, byl jsem 

u titulu Zdeňka Štybara v cyklokrosu, ale prožít takovouto nečekanou věc, ještě u sportu, 

který sám hraju a je mi nejbližší, to asi nic nepřekoná. Možná jednou nějaká zlatá medaile, 

ale momentálně je to nejvíc. 

 

Jaký je váš největší zážitek z MS? 

To je dobrá otázka, na to jsem asi ještě neodpovídal. Já si myslím, že poslední dvě minuty 

zápasu s Řeckem a pak následný přesun do hotelu, kde jsme vlastně točili ty reakce 

na postup, kdy kluci společně koukali na zápas Brázílie s USA, který rozhodoval o tom, 

jestli postoupíme nebo ne. Zážitkově a emočně a takové to očekávání ze zápasu s USA byl 

tak strašně super. Já bych udělal TOP 3, takže bych tam přidal zápas s Tureckem, po kterém 

následovala oslava postupu v českém domě a tím, jak tam byla spousta fanoušků a všichni 

tam najeli, tak to byla neskutečná párty. Kluci si to užívali a měli triumfální přivítání. 
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Příloha č. 2: Rozhovor s Jakubem Bažantem, sportovním komentátorem ČT, 

provedený 20. 2. 2020 v Praze (přepis rozhovoru) 

 

Basketbalisté si definitivně zajistili postup na MS již v září 2018 po výhře v Bosně 

a Hercegovině. Kdy se u vás v ČT rozhodlo, že do Číny vyšlete štáb? 

Bylo to o dost později, než když se to potvrdilo v kvalifikaci, zhruba tedy někdy 

duben/květen a to už jsme věděli, že budeme mít kompletní vysílání. 

 

Přímo z místa jste zápasy komentovat vy s Jirkou Welschem, z reportérů tam byla 

pak Jiří Kalemba a Ondřej Tomek. Kdo a na základě čeho rozhodoval, v jakém 

složení do Číny odcestujete? 

Tým jsem vybíral já a Jirku Kalembu jsem si prosadil, protože jsem věděl, jak basket miluje, 

sleduje a má velký přehled především o hráčích z NBA. Ondru jsem vybral převážně kvůli 

tomu, že dokáže točit i střihat sám. Bylo nastavené, že bude jeden reportér společně 

s kameramanem a druhý bude samostatně. 

Co se týče spolukomentování, chvíli se i spekulovalo, zda pojede Jiří Welsch nebo Jiří 

Zídek. Nakonec jel tedy Jirka Welsch, ale ten zas neměl akreditaci, což je v Číně smrtelné. 

Zhruba tři dny předem se řešilo, jak dostat Jirku na komentátorské stanoviště. Nakonec tu 

akreditaci dostal 60minut před začátkem zápasu s USA. Takže místo klidné přípravy 

a koncentrace na zápas jsem všude „lítal“ kvůli administrativní chybě naší redakce sportu, 

která to nedokázala zařídit. 

 

Z Šanghaje jste zápasy českého týmu v základní skupině komentoval s Jirkou 

Welshem. Zbytek mistrovství (z Šen-čenu a znovu Šanghaje) pak už sám? Proč tomu 

tak bylo? 

Jiří Welsch byl oslovený mnou, sám jsem ho pozval na spolukomentování. Nicméně, co mě 

mrzelo na Jirkovi, bylo, když řekl, že bude komentovat jen zápasy českého týmu. 

A vzhledem k tomu, že neměl žádnou smlouvu s Českou televizí a byl tam jen „na dobré 

slovo“, se s tím nedalo nic dělat. 

Jednání probíhala mezi vedením basketbalové federace a vedením naší redakce. Moje 

původní domněnky byly ty, že se spolukomentátorem se počítá i v případě postupu. To se 

nestalo, což bylo ještě horší, protože to vypětí a jen ta příprava klidně zabere 4 hodiny 

na jeden přenos. V tu chvíli, kdy jsme přijeli do Šen-čenu, jsem musel sám nejen 

komentovat, ale i připravit všechny podklady. Vždy je lepší, když je dvojice a nejlépe 

sehraná dvojice.  

 

Jaká jsou klady a i zápory, když komentujete úplně sám oproti komentování 

s někým? 

Komentovat sám je náročné fyzicky i mentálně. Pro mě je to týmový výkon, proto všem 

říkám: „Když budeš dobrý ty, budu dobrý i já.“ Poznámky ke spolukomentování řeknu 

každému a je mi jedno, jestli je to super slavný hráč nebo kdokoliv jiný. Snad jediná výhoda, 

že předejdeme „přemluvení“, které může nastat a v tomto případě si to člověk koriguje sám. 
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Co je potřeba udělat před každým zápase? Kolika hodinová je to příprava, 

kde čerpáte informace, na co se zaměřujete? 

Jsou dvě základní přípravy. Jedna je dlouhodobá. Já pravidelně sleduji Euroligu a sestřihy 

NBA. Je dobré znát hráče a vyhodnotit jeho prezentaci na hřišti, vědět, zda se například 

u nějakého jeho pohybu na hřišti, jedná o pohyb, který dělá běžně nebo zrovna předvedl 

něco mimořádného. Druhá příprava je na jednotlivé zápasy, kdy zkombinuji všechny možné 

zdroje. Základní je bulletin mezinárodní basketbalové federace, který vydávají pokaždé 

k velké akci. Dříve byl v papírové podobě, nyní již elektronicky. Nevýhoda je ta, že ho 

dostaneme cca dva dny před začátkem prvního utkání, z toho plyne i doba první přípravy, 

která se protáhne klidně i na 7hodin. Poměrně spolehlivá je Wikipedia, pak weby svazů 

a jednotlivých klubů. Také se snažím prozkoumat sociální sítě, především pak Twitter 

a Instagram. 

 

Během zápasu zmíníte i několik zajímavostí, ať už na naše hráče nebo na soupeře. 

Máte před každým zápasem ke každému hráči udělané poznámky, co by stálo za 

zmínku? 

Ke každému hráči mám udělané poznámky. 

(Plus příprava přímo od pana Bažanta) 

 

Komentoval jste s Jirkou Welshem. Máte i nějakou společnou přípravu? Domlouváte 

se, na co se kdo zaměří, čemu bude věnovat větší pozornost? 

Společnou přípravu nemáme. Je vždy výhoda, když se jedná o lidi, kteří spolu komentují 

delší dobu a vědí, co od sebe očekávat. S Jirkou jsme si to řekli hned na začátku. Například 

jeho dominantou byly zpomalené záběry a tam měl hlavní slovo. 

 

Během zápasu musíte být neustále ve střehu a komentovat dění na palubovce. Stíháte 

sledovat např. i statistiky (počet faulů, úspěšnost střelby apod.). Co všechno musíte 

během zápasu vnímat? 

Na velkých akcí jsou vždy dva monitory, jeden na přenos zápasu a druhý na statistiky. Jedná 

se o touchscreen, kdy si tam sám navolím většinou základní verzi, která je opravdu dobře 

udělaná a vidím tam vše od týmových po individuální statistiky.  

 

V poločase se probíhají rozhovory s hráči a i vstup přímo ze studia. Co dělá během 

poločasu komentátor? 

Buď si odskočím. (smích) Nebo jsme si s Jirkou povídali o tom, co se odehrálo a na co je 

potřeba se třeba ještě zaměřit. Stejně jako pro hráče, tak i pro nás je důležité se na chvíli 

zastavit a vydechnout. 

 

Po zápase čeká hráče zasloužený odpočinek, ale co vy? Co všechno ještě musíte udělat 

po konci utkání? 

Pokud nenásledoval další zápas, tak jsem někdy šel na tiskovku a někdy jsme jeli přímo 

do hotelu. Jakmile jsme hráli my, tak jsem chodil do mix zóny, abych i já slyšel, jak zápas 

hodnotí samotní hráči. 

 

Jaký byl váš program v den, kdy zrovna nehrál český tým? 
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Víceméně pořád dělám nějaké přípravy. A asi dvakrát jsme byli na krátkých výletech, 

jednou v Šanghaji a jednou v Šen-čenu. 

 

Česká televize odvysílala všechna utkání (ať už v televizi, hbbtv nebo na webu). Kdy 

padlo rozhodnutí udělat takovýto rozsáhlý informační servis, který známe 

z hokejového šampionátu, i pro basketbalové mistrovství? A co vás k tomu vedlo, 

přeci jen, v porovnání právě s hokejem, u nás nemá basketbal takovou 

fanouškovskou základnu. 

Jak jsem již říkal, rozhodlo se to v dubnu/květnu. Jsou dvě věci, jsou práva a pak musí udělat 

závazná objednávka toho počtu přenosu. Jde o technické parametry: kolik se toho bude 

kupovat, jakým způsobem to budeme zpracovávat atd. Práva jsme měli vyřešený 

dlouhodobě, takže jsme se jen museli vybrat z balíčků na určitý počet zápasů. Původně jsem 

myslel, že redakce bude chtít šetřit a uvažoval jsem nad balíčkem s 36ti zápasy. Po domluvě 

s vedením redakce a za podpory české basketbalové federace, pan ředitel Ponikelský přišel 

s tím, že bude výhodné zaplatit sice nejvyšší částku, ale tak budeme mít všechny přenosové 

trasy. To, kde to budeme vysílat, jak s materiálem budeme nakládat, už bylo na nás. 

Zároveň, když už jsme za to zaplatili, by byla škoda neodvysílat to všechno. 

 

I tak bylo dopředu dané, že s Jirkou budete jediní komentátoři, kteří do Číny odletí 

a ostatní budou komentovat pouze ze studia. 

Tady nehrálo roli ani tak šetření, jako to, že by to bylo neuvěřitelně organizačně složité. 

Hrálo se v několika městech, pak různé přesuny, takže nedávalo smysl, aby nás tam jelo víc. 

 

Vy sedíte přímo u hřiště. Jaké jsou výhody a nevýhody komentování ze studia? 

Je to téměř nesrovnatelné. Největší rozdíl je ten, jak špatně je při komentování ze studia 

vidět na signalizaci rozhodčích. Rozhodčí je sice zabrán, ale může být schovaný za nějakého 

vysokého hráče nebo na to nemusí být dobře vidět a já už nemám možnost se na to podívat 

někam jinam. Když jsem na místě, tak zvednu oči a vidím na další dva rozhodčí. A druhou 

nevýhodou je ta atmosféra v hale, kterou ve studiu nezažijete. 

 

Všechny zápasy českého týmu jste komentoval vy, až na ten poslední zápas Česko – 

Srbsko, ten komentoval Martin Hoffmann a Jakub Velenský. Vy jste do Pekingu 

vůbec neodletěl? Proč? 

Já bych tam i rád letěl, ale přišel pokyn shora, že se mám vrátit, tak jsem se vrátil. Poslali mi 

letenku s tím, že konec Mistrovství dodělám už z Prahy.  

 

Český tým zakončil turnaj prohrou se Srbskem. Přesto neuvěřitelné šesté místo. Jak 

vy zpětně hodnotíte celé MS? 

Já jsem basketbalem postižený, takže já na to mám takový názor, který se mnoha lidem 

nebude líbit, ale nemůžu si pomoc. Klukům jsem to strašně moc přál, myslím si, že to bylo 

fantastické, ještě když jim chyběl Honza Veselý. Ukázali, jak se dá získat sebevědomí 

a nebáli se toho. Nicméně si myslím, že tenhle super úspěch můžu český basketbal spíše 

poškodit, protože nikdo na sobě nebude chtít pracovat. Místo toho, abychom měli nějakou 

pyramidu, pracovali na tom a opravdu mohli vybírat z více hráčů do finální nominace, tak se 

teď uspokojíme výsledkem z Mistrovství světa. Každopádně si myslím, že tím hlavním 
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strůjcem úspěchu byl Tomáš Satoranský. I ti kluci, kteří si věřili, kteří hráli nad svoje 

možnosti, tak na nich bylo poznat, jestli je Tomáš zrovna na hřišti nebo ne.  

 

Komentoval jste již z mnoha vrcholových akcí. Jak vysoko stavíte tuto zkušenost?  

Zařazuju ji mezi svoje TOP 3, takže kromě tohoto mistrovství to bylo ještě mistrovství světa 

basketbalistek v Karlových Varech v roce 2010, což byla naprosto spanilá jízda. Dále se mi 

strašně líbilo v roce 2004 na olympiádě v Řecku, kde jsme měli taky výborný tým a 5. místo 

pana Boborovského. 

 

Jaký je váš největší zážitek z MS? 

Já bych vybral dva momenty. Co se týká našeho týmu, tak určitě náš postup do play-off. 

A celkově z mistrovství to pak byla hra Argentiny, kterou bylo nádherné sledovat. 


