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Abstrakt 
Praktická bakalářská práce „Fotbalové sportovní podcasty v Česku“ pojednává 

o čtyřech vybraných podcastech, které fungují pod českými médii a zaměřují se 

na fotbalová témata. Těmi jsou „Fotbal fokus podcast“, „Olympijský podcast 

Radiožurnálu“, „iSport podcast“ a „Angličan“. 

V teoretické části nejprve popisuji co je to podcast, jak vznikl a co ho tvoří. Dále 

výše zmíněné podcasty rozebírám detailněji, přibližuji tedy jejich vznik, formát, 

stopáž a podobně. Následující kapitoly kombinují teoretickou část s praktickou, 

kdy si všímají rozdílů v jednotlivých popisovaných podcastech, které se 

následně dají uplatnit do praktického výstupu. 

Tím je jeden díl podcastu se třemi tvůrci fotbalových podcastů – s Jiřím 

Hoškem, autorem „Angličana“, Janem Suchanem, spoluautorem „Olympijského 

podcastu Radiožurnálu“, a Janem Šťastným, tvůrcem fanouškovského podcastu 

„Sparťanské noviny“. Poslední zmíněný podcast není v teoretické části blíže 

rozpracován, jelikož ho netvoří zpravodajské médium ani novináři, ale 

amatérští příznivci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
Practical Bachelors thesis „Football podcasts in Czech Republic“ is about four 

chosen podcasts, which are operating under czech media brands and are 

focusing on football topics. Those podcasts are called „Fotbal fokus podcast“, 

„Olympijský podcast Radiožurnálu“, „iSport podcast“ and „Angličan“. 

In theoretical part, this thesis describes what the podcast is, how did it form 

and what makes the podcast. Then it analyzes above-mentioned podcasts by 

the date they were started, by format and so on. Next chapters combine 

theoretical part with the practical one. Those chapters observe the differences 

between described podcasts, which can be later used in the practical part. 

The practical part is the creation of one episode of podcast. There are three 

guests, all of them are authors of football podcasts in Czech Republic. Guests 

are – Jiří Hošek, author of „Angličan“, Jan Suchan, co-author of „Olympijský 

podcast Radiožurnálu“, and Jan Šťastný, author of „Sparťanské noviny“. 

Because there is no media company nor journalists behind the latter one, it is 

not closely described in theoretical part. 
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1 Úvod 
Cílem této praktické bakalářské práce je vytvořit jeden díl podcastu opírající se 

o výpovědi hostů, kteří jsou samotnými autory nebo spoluautory fotbalových 

podcastů v České republice. Jejich pohled na narůstající fenomén má přiblížit, 

jakým způsobem se tento tematicky zaměřený formát v Česku tvoří, co je pro 

něj podstatné a jaká ho čeká budoucnost. 

Teoretická část je podkladem k praktickému výstupu. Ta nejprve obsáhne 

obecné kapitoly o tom, co podcast je, jak vzniknul a jak se tvoří. Následně se 

specificky zaměří na čtyři mnou vybrané české fotbalové podcasty. Ty nejdříve 

rozeberu v obecné rovině, tedy kdy začaly vycházet, kdo je tvoří, jakou mají 

stopáž a podobně. V další kapitole je pak hlouběji obsahově analyzuji, poznatky 

z tohoto sledování následně převedu do praktické části. 

Teoretická část práce se ve výsledku opírá částečně o jiné zdroje, než které byly 

uvedené v tezi. Hlavním důvodem je omezená dostupnost dříve uvedených 

zdrojů – kvůli jejich částečné nedostupnosti jsem je nahradil jinými, ale stejně 

relevantními. Zároveň vynechávám některé části z předpokládané struktury 

teoretické práce, které jsem částečně začlenil do částí jiných. 

V závěru se ohlížím za vypracovanou praktickou částí, a pokouším se o predikci, 

kam se bude formát fotbalových podcastů dál ubírat. 
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2 Podcast 

2.1 Co je to podcast 

Podcast, mechanismus, který přes internet šíří zvukový formát,1 v mnohém 

navazuje na svého staršího sourozence, rozhlas. Ten můžeme v jeho základě 

definovat jako interpersonální komunikaci, kdy se původce a příjemce 

informace nevidí, ani nejsou fyzicky blízko sebe, a primárním komunikačním 

kanálem od původce k příjemci je jazyk, elementárněji řečeno, zvuk a ticho.2 

Základní principy rozhlasového vysílání se dají uplatnit i na podcasty. Jak píše 

docent Richard Berry v textu z roku 2006, tedy v raných dobách podcastu, 

oboje spojuje existence na bázi zvuku, k čemuž se připojují další společné prvky 

– v podcastech můžeme hledat mluvené slovo autora, jingly (krátké melodické 

zvuky, které např. uvozují relaci nebo dělí jednotlivé segmenty vysílání – pozn. 

autora) nebo hudební podkresy.3 Berry ale argumentuje tím, že podcastu na 

druhé straně náleží některé charakteristiky, kterých rozhlasové vysílání nikdy 

nemůže dosáhnout. Předně zmiňuje jasně danou časovou strukturu rozhlasu, 

kdy se bude co vysílat, která v případě podcastu odpadá. 4 Posluchač také není 

odkázán na tematický plán rozhlasu, když si může svoje osobní „vysílání“ 

poskládat z různě zaměřených podcastů. 

Hranice mezi rozhlasem a podcasty není skálopevná a oba formáty se mohou 

vzájemně inspirovat a doplňovat, jak se v pozdějších letech shodují teoretici. 

Stejně jako filmová tvorba ovlivnila televizi, rozhlasové zvyklosti ovlivnily 

podcasty, píše Berry a další autoři v roce 2018, kdy už zažíváme celosvětový 

rozkvět podcastového fenoménu. 

Zajímavý je pak osobnější pohled posluchače na to, čím se podcasty od 

rozhlasu liší. S jedním takovým přichází Eric Nuzum, bývalý viceprezident 

programové složky americké společnosti NPR, která sdružuje několik stovek 

rozhlasových stanic po Spojených státech amerických. Nuzum srovnává přístup 

posluchače ke zvukovému obsahu: „Rádio bylo vždy považováno za ultimátní 

intimní médium. Ale jakmile jsme porozuměli posluchačům podcastů, zjistili 

 
1 LLINARES, Dario, Neil FOX a Richard BERRY, ed. Podcasting: New Aural Cultures and Digital Media. Springer International 
Publishing, 2018. ISBN 978-3319900551. 
2 CRISELL, Andrew. Understanding Radio. Routledge, 1986. ISBN 9780416383409.  
3 BERRY, Richard. Will the iPod Kill the Radio Star? Profiling Podcasting as Radio. Convergence: The International Journal of 

Research into New Media Technologies [online]. 2006, 12(2), 143-162 [cit. 2021-5-2]. ISSN 1354-8565. Dostupné z: 

doi:10.1177/1354856506066522 

4 tamtéž 



11 
 

jsme, že podcasty si hýčkají ještě hlubší spojení mezi tvůrcem a publikem.“5 

K tomuto rozdělení přidává dva důvody: poslech podcastů je podle něj výrazně 

spojen s používáním sluchátek (zatímco rozhlasové vysílání díky jeho původním 

technickým specifikacím tradičně posloucháme v otevřeném prostoru, třeba i 

s více lidmi); a konzumaci podcastů považuje za aktivní poslech, kdežto vysílání 

rádia bere jako poslech kulisový. 

Stejně, jako může být široká definice podcastu, je také složité generalizovat 

žánr, ke kterému by se dal tento formát přidružit. To ještě znesnadňuje fakt, že 

se od striktního rozdělení žánrů v posledních letech upouští a jednotlivé žánry 

se více mísí dohromady.6 Původce podcastu můžeme hledat v rozhlasovém 

dokumentu. Ten je podle definice docenta Jana Halady záznamem skutečnosti, 

do kterého autor vkládá své subjektivní postoje a snahu hledat nové 

souvislosti.7 To můžeme pozorovat i v níže rozebraných fotbalových 

podcastech, které často fungují na dialogu hosta s autorem, kdy autor přidává 

své postřehy a myšlenky. A právě rozhovory poukazují na inspiraci jiným 

žánrem – publicistickým interview. V něm zpovídající zachycuje fakta, 

myšlenky, názory a atmosféru právě pomocí dialogu, monologu nebo rozpravy.8 

Podle docentky Barbory Osvaldové ale interview není debata.9 K ní často 

dochází hned v několika níže pozorovaných podcastech. Prvky interview se tak 

v podcastech obecně neobjevují vždy. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 NUZUM, Eric. Make Noise: A Creator's Guide to Podcasting and Great Audio Storytelling. New York: Workman Publishing, 

2019. ISBN 978-1-5235-0455-8. 
6 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Encyklopedie praktické žurnalistiky. Praha: Libri, 1999. ISBN 80 -85983-76-1. 
7 HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ, ed. Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Univerzita Karlova, 
nakladatelství Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3752-5. 
8 OSVALDOVÁ, Barbora a Radim KOPÁČ. Rozhovory o interview. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978 -80-246-1618-6. 
9 tamtéž 
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2.2 Historie podcastu 

Podcast je v porovnání s ostatními médii stále poměrně mladým médiem. 

Prvně daný formát pojmenoval v roce 2004 v článku pro britský server The 

Guardian novinář Ben Hammersley jako „podcasting“.10 Základy tohoto pojmu 

jsou ještě o tři roky starší a poukazují na vznik iPodu, přenosného 

multimediálního přehráváče od firmy Apple, jehož název byl jednoduše spojen 

se slovem „broadcasting“, v českém překladu vysílání.11 

Nový pojem se stal velmi rychle hojně vyhledávaný a významný Oxfordský 

slovník angličtiny tak vyhlásil podcast za slovo roku 2005. V té době začaly 

vznikat také první programy, které umožnily vydávat podcastový obsah, jako 

například Libsync,12 nebo softwary pro jejich přehrávání, přidané například do 

iTunes od Apple. Právě společnost Apple stojí díky mnoha krokům u 

podcastového boomu. V roce 2006 její spoluzakladatel a tehdejší výkonný 

ředitel Steve Jobs na živé konferenci předvedl, jak si takový podcast vyrobit.13  

V podstatě od prvního pojmenování podcastu sledujeme jeho nárůst 

popularity. V roce 2006 podle průzkumu společnosti Edison Research znalo 

pojem podcast 22 % obyvatel USA starších 12 let a zhruba 27 milionů lidí si pak 

alespoň jednou za život podcast pustilo.14 K roku 2019 se v USA zvedlo 

povědomí o podcastu na 70 % populace a 90 milionů Američanů si poslechne 

podcast alespoň jednou každý měsíc.15 

K českým posluchačům se podcastový boom dostal se zpožděním. Ačkoliv o 

novém trendu informoval už v roce 2005 Patrik Zandl na serveru Lupa.cz, jako 

rok podcastů se u nás označuje až rok 2019.16 To dokládá i poměrně nedávný 

vznik ocenění pro české tvůrce podcastů – cena Podcast roku vznikla roku 

 
10 BERRY, Richard. Will the iPod Kill the Radio Star? Profiling Podcasting as Radio. Convergence: The International Journal of 

Research into New Media Technologies [online]. 2006, 12(2), 143-162 [cit. 2021-5-2]. ISSN 1354-8565. Dostupné z: 

doi:10.1177/1354856506066522 
11 MADSEN, Virginia. Voices-cast: a report on the new audiosphere of podcasting with specific insights for public 
broadcasting [online]. NSW, Australia, 2009 [cit. 2021-5-2]. Dostupné z: https://research-

management.mq.edu.au/ws/portalfiles/portal/17154626/mq-16890-Publisher+version+%28open+access%29.pdf. 

Macquarie University. 
12 SULLIVAN, John L. The Platforms of Podcasting: Past and Present. Social Media + Society [online]. 2019, 5(4) [cit. 2021 -5-

2]. ISSN 2056-3051. Dostupné z: doi:10.1177/2056305119880002 
13 ALL ABOUT STEVE JOBS.COM. Super Secret Apple Rumors (10 Jan 2006): all about Steve Jobs.com. Youtube [online]. 19. 

9. 2009 [cit. 2021-5-2]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=scfTmFua7Xk 
14 Internet and Multimedia 2006: On-Demand Media Explodes [online]. 2019 [cit. 2021-5-3]. Dostupné z: 

https://www.edisonresearch.com/wp-content/uploads/2015/07/InternetMultimedia-2006-Summary-Final.pdf 
15 The Podcast Consumer 2019 [online]. 2019 [cit. 2021-5-3]. Dostupné z: https://www.edisonresearch.com/wp-

content/uploads/2019/04/Edison-Research-Podcast-Consumer-2019.pdf 
16 Dan Tržil: Podcasty loni naplno dorazily do Česka. V roce 2020 je čeká rapidní růst posluchačů i příliv peněz. CzechCrunch 

[online]. [cit. 2021-5-3]. Dostupné z: https://www.czechcrunch.cz/2020/01/dan-trzil-podcasty-v-roce-2019-opravdu-
dorazily-do-ceska-v-roce-2020-je-ceka-rapidni-rust-posluchacu-a-priliv-penez/ 
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2019, Křišťálová lupa zařadila téhož roku podcasty do kategorie „Obsahová 

inspirace“, samostatnou kategorii vymezila až o rok později.  

To dokazují i čtyři podcasty v kapitole 3, které až na jednu výjimku vznikly 

v roce 2019 nebo na začátku roku 2020. Také další vyhledávané fotbalově 

orientované podcasty, jako například „OFFSEASON Podcast“ nebo „KUDY BĚŽÍ 

ZAJÍC“ začínaly v tomto období. 

 

2.3 Prvky podcastu 

Ačkoliv je podcast poměrně široký pojem, má určité prvky, které by ho měly 

definovat. Vedle tematické podobnosti, které si skrze zaměření na fotbal všímá 

i tato práce, nebo podobnosti zpracování, si můžeme všímat určitých kategorií, 

které tento formát více či méně charakterizují. 

Jednou z nich, která spojuje většinu podcastů, je platforma, na níž se šíří. 

Formulací, která se v tomto ohledu hojně užívá, jsou tzv. podcastové aplikace.  

Ty mají podle profesora Johna L. Sullivana splňovat tři základní funkce: a) být 

uložištěm; b) místem, kde se dají podcasty vyhledávat; c) a kde se dají zároveň 

poslouchat.17 Tyto funkce dřívější softwary neměly, například technologie RSS, 

přes kterou se prvotně šířily podcasty, pouze poukazovala, kde se na webu 

daný zvukový soubor nachází. V současnosti registrujeme například platformy 

Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts, které se v amerických průzkumech 

pokládají za nejběžněji používané.18 I v Česku je tato trojice pravděpodobně 

nejpoužívanější, 19 doplněná například o iRadio, které spolu s aplikací 

mujRozhlas funguje jako platforma Českého rozhlasu. 

Dalším bodem může být intimita, o které mluví Nuzum (viz. kapitola Co je to 

podcast) nebo docent Siobhan McHugh. Ten říká, že na rozdíl od 

organizovaného vysílání rozhlasu může moderátor podcastu mluvit neformálně 

a „přímo do našeho ucha“.20 

Stejný autor také uvádí jako další společný prvek libovolnou stopáž, kterou 

podcast může mít. Pokud odmyslíme technické limity podcastových aplikací 
 

17 Viz. 14 
18 Most commonly used apps for listening to podcasts among podcast listeners in the United Stat es in 2019 and 2020. 

Statiscica [online]. 4.3 .2021 [cit. 2021-5-2]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/943537/podcast -listening-

apps-us/ 
19 Podcasty. Mediář [online]. Říjen 2020 [cit. 2021 -5-2]. Dostupné z: https://www.mediar.cz/wp-

content/uploads/2020/12/mediar_nielsen-admosphere_podcasty.pdf 
20 MCHUGH, Siobhan A. Video didn't kill the radio star: she's hosting apodcast [online]. 2016 [cit. 2021 -5-2]. Dostupné z: 

https://whttps://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=3463&cont
ext=lhapapers 
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nebo programů na práci s audiozáznamem, pozorujeme podcasty o nejrůznější 

délce. V dalších kapitolách jsou toho příkladem i sledované fotbalové podcasty, 

které svou stopáž v některých případech postupně znásobily. 

A charakterizující kategorií mohou být pro některé také relativně jednoduché 

technické nároky, jak v praktické části naznačuje i autor Angličana Jiří Hošek. 

K výrobě podcastu nepotřebuje tvůrce mnoho – mikrofon, nahrávací zařízení 

(může být samozřejmě spojené do jednoho v podobě diktafonu) a program, ve 

kterém podcast zpracuje. 
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3 Pozorované fotbalové podcasty v Česku 
Myšlenka této práce vznikla díky inspiraci českými fotbalovými podcasty, které 

se začaly formovat a získaly si svou poslechovost a své fanoušky zhruba 

v posledních pěti letech. Následující výčet podcastů zařazuji na základě tří 

kritérií. Prvním je jejich různorodost – ačkoliv se každý věnuje fotbalovým 

tématům, frekvence vydávání dílů a pojetí tohoto sportovního obsahu jsou 

v uvedených podcastech rozdílné. Druhé kritérium se odvíjí od původce daných 

podcastů – ve všech případech fungují pod značkou osvědčené mediální 

společnosti v českém prostředí, ať už se jedná o veřejnoprávní nebo soukromá 

média. Třetím a nejzanedbatelnějším důvodem je můj postoj jakožto autora 

této práce, který dané podcasty pravidelně poslouchá. 

Práce by mohla zahrnovat nebo nastínit další na fotbal zaměřené podcasty 

českých tvůrců. Pro výsledný sběr dat a poznatků k praktické práci je ale 

z důvodu širokých možností pojetí formátu podcastu nepotřebuje, a proto je 

blíže nezmiňuje.  

 

3.1 Fotbal fokus podcast 

„Nejstarší“ z uvedené čtveřice podcastů je Fotbal fokus podcast, tvořený pod 

hlavičkou veřejnoprávní České televize. S formátem přišla ČT v létě 2016, 

přičemž první díl se na podcastových platformách objevil 10. července toho 

roku. V září téhož roku ČT rozšířila pokrytí i o hokejovou verzi a postupem let 

portfolio narostlo o biatlonové, cyklistické, basketbalové a další sportovní 

podcasty. 

Fotbal fokus operuje se základním formátem moderátora a několika hostů. 

Hosté se v jednotlivých dílech střídají, moderátorem je nejčastěji Ondřej 

Nováček, kterého běžně doplňují dva novináři – Pavel Jahoda a Karel Häring – a 

zpravidla další host, kterým bývá expert nebo jiný novinář. Podcast pak 

tradičně pojímá velkou šíři témat, od domácího fotbalu, až po ten zahraniční, a 

reaguje na aktuální události. 

Podcast vychází obvykle jednou týdně, v určitý den ale pravidelně vydáván 

není. Zajímavý je vývoj stopáže fokusu. Zatímco podcast začínal dílem dlouhým 

35 minut a v následujících týdnech se pohyboval okolo 45minutové hranice, 

v dalších letech jeho délka narůstala. V létě 2017 byla stopáž tradičně nad 50 

minutami, o dva roky později se jednalo běžně o délku přesahující 1 hodinu a 

20 minut a aktuálně se tvoří díly, které se pohybují kolem 2 hodin. 
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K propagaci podcastu využívá ČT vedle svého webu přední podcastové 

platformy Spotify, Apple Podcasts nebo například kanál na YouTube, kde vedle 

audia uvádí také videozáznam nahrávání podcastu. 

 

3.2 Olympijský podcast Radiožurnálu 

Podcast druhého českého veřejnoprávního média je z popisovaných podcastů 

nejméně fotbalově orientovaný. Jeho zařazení proto obhajuji třemi důvody: 

podcast jako formát vznikl na základech rozhlasového vysílání (viz. kapitola Co 

je to podcast), a tudíž zahrnuji Olympijský podcast Radiožurnálu tvořený 

sportovní redakcí Českého rozhlasu; také fokus podcasty České televize a iSport 

podcast pracují i s ostatními sporty, nejen s fotbalem; záměrem bylo také 

početně vyvážit podcasty veřejnoprávních a soukromých médií. 

Úvodní díl Olympijského podcastu vyšel 4. prosince 2019 a jeho hostem byl 

promotér MMA (druh bojového sportu) Ondřej Novotný. První fotbalový díl 

vznikl až v polovině ledna 2020. K 31. březnu 2021 vzniklo celkem 89 dílů, 

z toho 20 s hosty z fotbalového prostředí.  

Na rozdíl od dalších sledovaných podcastů se také pravidelně mění moderátoři 

dílů, kterými jsou redaktoři sportovní redakce Českého rozhlasu. Různí 

redaktoři mají na starost podcasty z různých sportů, a mění se i hosté. 

Zpravidla má Olympijský podcast jednoho moderátora a jednoho hosta, jsou 

ale výjimky. Tematicky se fotbalové díly Olympijského podcastu nesoustředí 

tolik na aktuální dění jako jiné sledované podcasty, ale spíš na příběhy mimo 

mainstream. 

Pravidelnost podcastu se od vzniku měnila. Do března 2020 byl vydáván jednou 

týdně, avšak v různých dnech v týdnu. Od konce března do května téhož roku 

vznikaly s výjimkami dva díly týdně, jeden v úterý, druhý ve čtvrtek. Po květnu 

2020 je podcast vydáván jednou týdně, a to v úterý. Stejně, jako paleta sportů, 

je i stopáž dílů různá. U těch fotbalových se pohybuje mezi 24 a 48 minutami. 

Vedle podcastových aplikací a webu je pro posluchače Olympijský podcast 

dostupný také na „mujRozhlas“, platformě, na níž Český rozhlas vedle vysílání 

svých stanic umísťuje také archivy pořadů, rozhlasové hry nebo právě 

podcasty. 
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3.3 iSport podcast 

Stejně jako Fokus podcast také iSport podcast začal s fotbalovými díly a až 

postupem času začal vyrábět díly o dalších sportech, nejprve o hokeji, posléze 

začaly nárazově vycházet i díly o americkém fotbale nebo MMA. Úvodní a 

zároveň první fotbalový díl byl uveden 11. července 2019. Podcast tvoří, jak 

samotné jméno uvádí, redaktoři serveru iSport.cz, internetové odnože 

jediného čistě sportovního deníku v Česku, Deníku Sport.  

Fotbalové díly mají zpravidla jednoho moderátora, kterým je nejčastěji Martin 

Vait. Ten zpovídá pravidelně dva hosty, přičemž oba bývají redaktory serveru 

iSport.cz a Deníku Sport. Tématem podcastu je fotbalové dění zpravidla 

v Česku. To je například oproti Fotbal fokusu více zaměřené na menší a 

detailnější aktuality, které iSport mapuje i díky síti svých redaktorů napříč 

republikou (např. dění v Plzni pokrývá redaktor specializovaný na Plzeň atp.). 

Pravidelnost vydávání iSport podcastu se v průběhu let měnila. V prvních 

měsících nelze pozorovat ustálené schéma, v němž díly vycházejí. Od září 2019 

ale téměř bez výjimky vychází jeden fotbalový podcast v pondělí (v úterý pak 

hokejový) a k němu následně přibývá i čtvrteční díl. Odchylkou je pak zimní 

pauza, kdy se v druhé polovině prosince a v lednu tuzemská fotbalová liga 

nehrála, a s tím nevycházel ani iSport podcast. Podobně se změnila tvorba i při 

první vlně koronavirové pandemie na jaře 2020, kdy podcast taktéž chvíli 

nevycházel, a pokud ano, tak nepravidelně. Od srpna téhož roku se počet dílů 

týdně zeštíhlil jen na pondělní, v případě velkých událostí, jako např. derby 

pražských „S“, přibyl nárazově druhý díl v týdnu, což je schéma fungující do 

sledovaného března 2021. U iSport podcastu pak přesně nelze určit vývoj 

stopáže, jelikož ta se mění téměř každým dílem. Obecně by se ale dalo říct, že 

po startu podcastu pozorujeme díly dlouhé zhruba 40 až 50 minut, nejnovější 

díly pak spíše přesahují hranici 50 a někdy i 60 minut. 

Díly iSport podcastu jsou stejně jako ostatní sledované podcasty prezentované 

v podcastových aplikacích, na webových stránkách iSport.cz jsou uváděné také 

videozáznamy daných podcastů. 
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3.4 Angličan 

Jedná se o jediný podcast z tohoto výčtu, který se dosud bezvýhradně věnuje 

fotbalovému dění. Jeho autorem a pravidelným moderátorem je Jiří Hošek, 

který podcast vydává pod hlavičkou serveru Seznam Zprávy. První díl vznikl 13. 

ledna 2020 jako návaznost na předchozí audiovizuální formát, který vycházel 

pod názvem „Jiná liga“. 

Formát Angličana je pevně daný – moderátor Jiří Hošek zve dva hosty (kteří se 

v dílech objevují s obměnami pravidelně), spjaté s fotbalovým prostředím, ať 

už jde o novináře, nebo samotné hráče. Tematické zaměření pak vychází ze 

samotného názvu, jedná se pravidelně o díly o fotbale v Anglii, potažmo ve 

Velké Británii. Nárazově ale Angličan pojednává i o neanglických tématech.  

Podcast vychází pravidelně jednou týdně. Zprvu to bylo každé pondělí, 

postupem roku došlo k posunu na úterý. Také stopáž se změnila. Zatímco první 

díly se pohybovaly mezi 25 a 30 minutami, k březnu 2021 většina má podcastů 

délku okolo jedné hodiny. 

Angličan se stejně jako ostatní sledované podcasty objevuje v podcastových 

aplikacích. Na serveru Seznam Zprávy je pak ke každému dílu připojen článek, 

který přibližuje probíraná témata v daném Angličanovi. 
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4 Porovnání rozebraných podcastů 
Porovnáním výše popsaných fotbalových podcastů se dostávám k obsahovým 

poznatkům, které následně aplikuji v praktické části této práce. Vzhledem 

k počtu dílů, které popsaná čtveřice od svého vzniku vytvořila, ale v této 

kapitole více či méně generalizuji a sumarizuji naposlouchaný obsah. 

Popisování jednotlivých odchylek dílu od dílu by bylo pro celkový praktický 

výstup zavádějící, protože se chci skrz obecné poznatky pouze přiblížit k tomu, 

jak běžný podcast zní. Tato kapitola zároveň obsahuje subjektivní hodnotící 

prvky, jiný posluchač tak může dané fotbalové podcasty vnímat rozdílně.  

 

4.1 Intro 

Svým pojetím se sledovaná čtveřice odlišuje už od úvodních vteřin dílů. Každý 

podcast totiž pracuje s intrem, tedy zvukovým obalem, který uvozuje do 

daného dílu, jinak. 

Nejpodobnější si jsou intra Fotbal fokusu a iSport podcastu, a to jak využitím, 

tak formou. Oba díly shodně začínají zhruba 25sekundovým intrem a oba 

v něm využívají vedle hudební složky také mluvené slovo. To je ale rozdílné. 

Zatímco Fotbal fokus volí ikonické komentáře fotbalových zápasů (například ze 

zápasů české reprezentace), iSport do hudby mixuje vedle komentářů také 

výpovědi několika respondentů – trenérů, které zazněly v médiích. 

Olympijský podcast Radiožurnálu operuje s krátkým, několikavteřinovým 

intrem, kterému ale předchází úvodní slovo od autora, jenž přibližuje témata a 

hosta. V intru zazní název podcastu, jinými prvky mimo hudební podkres si ale 

nepomáhá. 

Od ostatních se pak úplně odlišuje Angličan, který od 17. listopadu roku 2020 

začíná reklamou svého sponzora, sázkové kanceláře Fortuna. Až po tomto 

spotu autor Jiří Hošek představuje témata daného dílu. Následuje intro, které 

je podobně jako u iSport podcastu a Fotbal fokusu promíchané s několika 

komentáři fotbalového zápasu. Délka hlasitého intra je necelých 20 vteřin, před 

jeho zesílením ale slabě zní i pod řečí Hoška, a ten tak nemluví do ticha, jako 

jeho kolegové v ostatních sledovaných dílech.  
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4.2 Obsah dílů 

Za obsahově nejpestřejší podcast považuji Angličana, a to ze dvou důvodů. 

Prvním je dle mého pozorování častější rotace hostů oproti iSport podcastu a 

Fotbal fokusu (Olympijský podcast Radiožurnálu má pokaždé jiného hosta, a 

tak se tímto úplně vymyká), ať už se jedná o novináře, experty, komentátory 

nebo samotné hráče či funkcionáře. Druhým jsou detaily, které ozvláštňují díly 

– ty jsou buď zvukového (např. ukázky z anglických rozhovorů a jejich překlad), 

nebo obsahového charakteru (soutěže a „tipovačky“ mezi jednotlivými hosty). 

A ačkoliv podcast serveru Seznam Zprávy původně mapuje především fotbal ve 

Velké Británii, někdy se Angličan věnuje i fotbalovému dění mimo Britské 

ostrovy. 

Fotbal fokus a iSport podcast jsou z mého pohledu opět podobné i v obsahové 

části. Oba využívají primárně novináře jako hosty, iSport většinou dva, Fotbal 

fokus zpravidla tři. Zároveň se soustředí především na domácí témata. A 

shodná je i prezentace jednotlivých dílů, v době koronavirové pandemie oba 

podcasty pracují také s videem, čímž se od čistě zvukového formátu odchylují 

ke klasickému video formátu. Důležitějším rozdílem pak může být například 

sekvence několika dílů od iSportu, který jako podcast vydal i pořady o 

historických sezonách předních českých fotbalových klubů, kdežto díly pod 

hlavičkou ČT zůstávají téměř bezvýhradně na aktuální témata.  

Olympijský podcast Radiožurnálu ve svém nejtradičnějším formátu pracuje jen 

s jedním hostem, kterým je nejčastěji fotbalista nebo trenér (výjimečně je 

hostem jiný redaktor). Rozhovor se tím pádem logicky soustředí na daného 

respondenta a dění okolo něj, podcast je tedy oproti ostatním sledovaným 

zaměřen na konkrétní fotbalové příběhy a tolik se nezaobírá většími tématy. 

 

4.3 Zapojení moderátora 

Zajímavé je také pozorovat, jak moderátor podcastu v daném pořadu 

vystupuje. Jeden přístup lze sledovat u Olympijského podcastu Radiožurnálu, 

který stojí na dialogu autora s hostem. Autor nijak výrazně nepřidává své 

názory, v podstatě pouze klade otázky. 

Podobnou funkci plní i moderátor ve Fotbal fokus podcastu, a tak lze 

konstatovat, že u veřejnoprávních médií je moderátor podcastu více 

upozaděný a mluvit nechává především své hosty. Moderátor Fotbal fokusu 

totiž opět pouze klade otázky, posouvá debatu skrze témata, ačkoliv můžeme 
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sledovat i případy, kdy se diskuse volně rozvíjí a moderátor do ní nemusí 

zasahovat. 

Moderátor iSport podcastu dle mého soudu oproti dříve zmíněným více 

zasahuje do diskusí a místy se stává dalším debatujícím. I tak ale často zůstává 

pouze v roli pozorovatele a člověka, který jen klade otázky. 

Největší prolnutí rolí moderátora a hosta pak slyším u Angličana. Jiří Hošek sice 

klade otázky a vede podcast jako běžný autor, sám se ale často zapojuje 

k debatám a přidává své poznatky. U Angličana také nejčastěji pozoruji, že host 

položí otázku moderátorovi, což vidím jako zajímavou alternativu k ostatním 

typům zapojení moderátora. 
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5 Zpracování praktické části 
Praktická část, kterou je jeden díl fotbalového podcastu, využívá poznatků 

vysledovaných z výše zmíněných českých fotbalových podcastů. Nosnou linií 

praktické části je rozhovor s Jiřím Hoškem, tvůrcem podcastu Angličan, který 

přibližuje pohled autora na daný formát a jak podcasty z jeho pohledu fungují 

na posluchače. Vedle Hoška obsahuje praktická část výpovědi dalších dvou 

hostů. Jedním je sportovní redaktor Českého rozhlasu Jan Suchan, který se 

významnou mírou podílí na tvorbě fotbalových dílů Olympijského podcastu 

Radiožurnálu. Druhým je Jan Šťastný, autor podcastu Sparťanské noviny, tedy 

projektu, který tvoří fanoušci fotbalového oddílu AC Sparta Praha a hokejového 

klubu HC Sparta Praha. 

Výběr respondentů zdůvodňuji zastoupením tří různých skupin, které podcasty 

vytvářejí – tedy zastoupením veřejnoprávního média (Jan Suchan z Českého 

rozhlasu), soukromého média (Jiří Hošek ze serveru Seznam Zprávy) a 

amatérských nadšenců bez mediálního zázemí (Jan Šťastný). 

Zpracování podcastu bylo v době tvorby ovlivněné probíhající koronavirovou 

pandemií. Z toho důvodu byly všechny tři konverzace s respondenty vedené 

jednotlivě a on-line přes platformu Google Meet, což se může místy odrazit na 

kvalitě výsledného zvuku. Při výpovědích Jiřího Hoška (a místy i Jana Šťastného) 

je v podcastu několik momentů, kdy rušivý zvuk ze strany respondenta 

zasahuje do nahrávaného rozhovoru. Tyto cizí zvuky jsem v podcastu ponechal, 

jelikož bych jejich odstraněním upravil výpověď Hoška natolik, že by ztratila 

význam. Současně pak jednou do Hoškovy odpovědi cíleně vstupuji zvukovým 

signálem, kterým eliminuji použitý vulgární výraz. Propojení jednotlivých částí 

podcastu a výpovědí respondentů bylo provedené až v postprodukci. 

Praktická část vedle mluveného slova obsahuje také zvukový obal. Ten se 

vyskytuje na začátku a na konci díla, zároveň jsou jeho části použité jako 

zvukové předěly, tedy tzv. jingly. Tvůrcem zvukového obalu je Josef Kaňka, 

s jehož svolením je v praktické části používán. 
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6 Závěr 
Teoretická část práce se zaměřila na popis podcastu, jeho vývoje a jeho prvků. 

Následně přiblížila čtyři sledované fotbalové podcasty a ukázala některé 

rozdíly, které dokreslují, jak rozdílně může být formát podcastu pojatý. 

V praktické části jsou pak některé poznatky z teoretické části přejaté. 

Při tvorbě bakalářské práce jsem si uvědomil, jak složité je tento široce pojatý 

formát podcastu vměstnat do určitého počtu znaků. Příště bych proto volil 

ještě užší zaměření. Důležitým výstupem je praktická část, ze které si odnáším 

především poznatky o tom, jak pracovat s delším zvukovým formátem, jak 

udržet posloupnost příběhu a jak citlivě zasahovat do dlouhých výpovědí 

respondentů. 

Jinak je ale důležité poznamenat, že jelikož můžeme podcastem nazvat spoustu 

zvukových souborů, existuje nespočetné množství možností, jak podcast 

tematicky i technicky vytvořit. Nemáme jeden klíč, podle kterého se správně 

tvoří podcast. 

A tak bude zajímavé sledovat další vývoj tohoto formátu a jeho zaměření na 

fotbal. Rapidní rozmach podcastů by klidně mohl pokračovat, protože v dnešní 

době je leckomu příjemnější konzumovat informace a zábavu pouze skrz 

poslech například při cestě do práce nebo do školy. Na druhou stranu jsme 

mohli v minulosti vnímat, jak rychle stoupla popularita CD nosičů, a jejich 

následný ústup ze scény. I to by se mohlo přihodit podcastu. Je na tvůrcích 

podcastů (a samozřejmě i na konzumentech), kam společnými silami tento 

formát povedou. 
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