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Abstrakt 
Předkládaná diplomová práce představuje mediální obraz jednoho z nejrychleji rostoucích 

sportů současnosti. Mixed Martial Arts, zkráceně MMA, má v České republice historii od 90. 

let 20. století. Mediální zobrazení mužského a ženského smíšeného bojového umění je jedním 

z aspektů, který v České republice není zcela pokrytý. Za pomoci kvalitativní a kvantitativní 

obsahové analýzy jsou zkoumány články ze čtyř nejčtenějších tištěných periodik - Blesk, Mladá 

Fronta DNES, Právo a Sport a čtyř zpravodajských webů - Blesk.cz, iDNES.cz, Sport.cz a 

iSport.cz, které se alespoň okrajově věnují MMA. Celkově je ve výzkumu analyzováno 1331 

článků. Hlavním cílem práce bylo zmapovat mediální obraz tohoto sportovního odvětví a 

poukázat na možné rozdíly v referování o ženských zápasnicích a mužských zápasnících. 

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že ačkoliv byla ženskému MMA věnována několikanásobně 

menší pozornost médií, nedocházelo k bagatelizaci schopností zápasnic. Vedlejším cílem práce 

bylo nalezení a analyzování možných stereotypů, které se se smíšeným bojovým uměním pojí. 

Z celkových 1331 článků byly stereotypy vysledovány v pouhých 34 případech. V analýze byl 

vysledován stereotyp spojený s charakteristikou a vzhledem sportovkyň a stereotyp nazvaný 

Zlí hoši, jenž zobrazoval MMA jakožto brutální sport.  

 

Abstract 
The diploma thesis presents a media image of one of the fastest growing sports in the world. 

Mixed Martial Arts, abbreviation MMA, has a history in the Czech Republic since the 1990s. 

The media portrayal of male and female Mixed Martial Arts represents one of the aspects that 

are not fully covered in the Czech Republic. With the help of qualitative and quantitative 

content analysis, articles from the four most read Czech printed periodicals are explored - Blesk, 

Mladá Fronta DNES, Právo and Sport and four Czech news websites - Blesk.cz, iDNES.cz, 

Sport.cz and iSport.cz. A total of 1331 articles are analyzed in the research. The main goal of 

the work was to map the media image of this sport and to point out possible differences in 

referring to female and male athletes. The results of the research showed that although the 

female MMA received significantly less media attention, there was no downplay on the abilities 

of the female athletes. The secondary goal of the work was to discover and analyze possible 

stereotypes that are associated with Mixed Martial Arts. Out of a total of 1331 articles, 

stereotypes were traced only in 34 cases. The analysis traced a stereotype associated with the 

characteristics and visage of female athletes and a stereotype called Bad Guys, which portrayed 

MMA as a brutal sport. 
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Úvod 
 
Smíšené bojové umění neboli MMA1 je vůbec nejrychleji rostoucím sportem současnosti2. 

Alespoň to tvrdí Tim Adams z listu The Guardian, držitel ocenění The One World Media 

Awards za nejlepšího novináře roku 2015 (Ultimate Fighting Championship: the fight of our 

lives?, 2017 in TheGuardian.com). A není sám. Podle generálního ředitele společnosti Nielsen 

Sports Americas Jona Steina je MMA třetím nejpopulárnějším sportem na světě, a to hned za 

fotbalem a basketbalem. Jen pro představu, podle Steina má fotbal 901 milionů fanoušků a 

MMA kolem 451 milionů. Téměř 85 % publika se nachází mimo Spojené státy americké (The 

New Fight Game: How An MMA Startup Wants To Capture The Sport’s 450 Million Global 

Fans, 2018 in Forbes.com). A to i přes to, že kolébkou moderního MMA je právě Amerika. 

 Jednoznačně největší zásluhu na rozvoji a rozšíření povědomí o MMA nese organizace 

Ultimate Fighting Championship3, jež započala svoji cestu v 90. letech minulého století. Podle 

prezidenta UFC Dana Whitea je současná hodnota organizace 7 miliard dolarů. Nelze se 

stoprocentní jistotou určit, nakolik jsou slova Whitea pravdivá, ale pokud ano, pak je UFC 

jednou z nejcennějších značek na světě (Dana White says UFC now 'worth $7 billion' after 

ESPN deal, 2020 in Eu.usatoday.com). 

 Smíšené bojové umění se v průběhu let stalo respektovaným sportem a nastupující 

fenomén MMA neunikl ani pozornosti českých médií. Tuzemské scéně MMA se tak 

v posledních několika letech dostalo dosud nevídané pozornosti. Zápasy, které v roce 1996 

v Česku a na Slovensku teprve začínaly, s sebou nesly spíše negativní konotace. Dnes 

vyprodávají největší sportovní arény nejen u nás, ale po celém světě (Barták, Kalous, 2020: 9-

11). To ostatně zmiňuje ve své knize Život v kleci i bývalý zápasník a trenér MMA Daniel 

Barták, „před dvaceti lety bylo MMA pomyslně v garáži, dnes se šplhá na vrchol popularity a 

stává se ceněným zbožím“ (Barták, Kalous, 2020: 11). 

 Právě tato skutečnost mě, autorku diplomové práce, vedla k představení mužského a 

ženského MMA a jeho mediálního obrazu v České republice. Dle mého názoru je smíšené 

bojové umění navíc unikátní v tom, že zájem fanoušků právě o ženské MMA vedl největší 

organizaci UFC k zařazení ženských zápasů na její turnaje. Domnívám se, že ženské smíšené 

umění by mohlo bořit rozdíly mezi pohledem na mužské a ženské sportovní odvětví. Cílem 

 
1Zkratka Mixed Martial Arts. 
2Měřeno v počtu účastníků i sledovanosti. 
3Zkráceně UFC. 



 
 

 

práce se tak vedle zobrazení MMA v České republice stalo také mapování stereotypů, a to jak 

obecně na poli tohoto sportu, tak na poli genderovém. 

Tento ucelený přehled by mohl zároveň vést k lepšímu pochopení tohoto sportu, jehož 

předchůdce, řecký Pankration, má své počátky již v 6. století před naším letopočtem (Historie 

MMA, 2014 in web.ftvs.cuni.cz). 

 V teoretické části práce budou vysvětleny klíčové pojmy vztahující se k médiím a 

novinářské činnosti. Mezi ně patří mj. agenda-setting, gatekeeping, zpravodajské hodnoty a 

konstrukce reality. Podstatnou součástí bude též podkapitola týkající se stereotypů 

ve sportovním zpravodajství. Jednotlivé kapitoly budou vztaženy k vybranému sportovnímu 

odvětví, tedy k MMA. Samotnému smíšenému bojovému umění bude věnována 5. kapitola 

s názvem Smíšené bojové umění u nás a ve světě. 

 V metodologické části práce budou následně představeny metody práce, a to konkrétně 

kvalitativní a kvantitativní obsahová analýza. Prostřednictvím uvedených analýz byly vybrány 

články související s MMA, a sice v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019, a to ze čtyř 

tištěných periodik – Blesk, Mladá Fronta DNES, Právo a Sport a čtyř zpravodajských webů - 

Blesk.cz, iDNES.cz, Sport.cz a iSport.cz. Celkem tak bylo analyzováno 1331 článků. Součástí 

metodologické části jsou též podmínky výběru a kódovací kniha. 

 Poslední část práce, tedy analytická, shrne výsledky práce a závěry provedeného 

výzkumu, rovněž budou zodpovězeny následující výzkumné otázky a hypotézy: 

 

• VO1: Jakým způsobem je ve čtyřech nejčtenějších českých tištěných denících a 

jejich internetových mutacích utvářen mediální obraz MMA? 

o H1: Tematická skladba obsahů se napříč tištěnými a webovými médii nebude 

výrazně lišit.  

• VO2: Je možné identifikovat rozdíly v utváření mediálního obrazu ženského a 

mužského MMA ve čtyřech nejčtenějších českých tištěných denících a jejich 

internetových mutacích? 

o H2: Genderový stereotyp se bude více objevovat v článcích týkajících se pouze 

ženského či převážně ženského MMA, než v článcích týkající se mužského či 

převážně mužského MMA. 

• VO3: Lze na základě provedeného výzkumu tvrdit, že je mužskému MMA, resp. 

jeho představitelům, dáván v analyzovaných médiích větší prostor nežli ženskému 

MMA, resp. jeho představitelkám, a to bez ohledu na samotné sportovní výsledky? 



 
 

 

o H3: Více než ¾ článků budou zmiňovat pouze mužské či převážné mužské 

MMA. 

V úvodu je rovněž nutné zmínit, že došlo k úpravám oproti schváleným tezím. Primárně 

se změna dotkla analyzovaného období z původního roku 2018 na rok 2019. Důvodem bylo 

prodloužení studia autorky práce. Vedle změny v analyzovaném období dále došlo k rozšíření 

z původního záměru sledovat pouze české MMA na sledování i zahraniční scény, a to 

především z důvodu velkého množství článků, které by do výsledného obrazu nemohly být 

zahrnuty. 
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Teoretická část 

1. Agenda-setting 
 
Jedním z hlavních principů, který udává, jaká událost bude zpracována médii, je tzv. agenda-

setting. Vychází z představy, že média vybírají a zařazují do svých obsahů jen vybraná témata, 

a tím určují, čemu bude publikum věnovat pozornost a co bude považovat za důležité 

(Trampota, 2006: 112–113).  

Poprvé se myšlenkou nastolování agendy zabýval ve své knize Public Opinion Walter 

Lippmann v roce 1922. Tvrdil, že právě masmédia jsou hlavním pojítkem mezi událostmi 

ve světě a obrazy v našich hlavách (Lippmann, 2015: 32–34). Mezi další průkopníky tvrzení, 

že se média přímo spolupodílejí na vytváření agendy, kterou následně veřejnost přijímá za sobě 

vlastní, patří Robert E. Park s dílem The Immigrant Press and Its Control a Bernard Cohen s 

knihou The Press and Foreign Policy (Reifová, 2004: 16–17). Cohen vyslovil tezi, že média 

nemusejí být nutně úspěšná ve sdělování toho, co si lidé mají myslet, ale jsou úspěšná 

v určování, o čem mají přemýšlet (Cohen, 1963: 13). 

Samotný pojem agenda-setting se poprvé objevil až v článku autorské dvojice Maxwella 

E. McCombse a Donalda L. Shawa v roce 1972. McCombs a Shaw koncept agenda-setting 

zkoumali v roce 1968 během amerických prezidentských voleb ve městě Chapell Hill v Severní 

Karolíně (McCombs & Shaw, 1972: 177). Jejich výzkum lze rozdělit na dvě části. První z nich 

představuje obsahová analýza zkoumající, jakým tématům věnovala média prostor, druhá část 

se pak zaměřuje na nerozhodné voliče a na to, jakým tématům přiřazovali největší důležitost. 

Výsledek analýzy zjistil silné korelace mezi pěti tématy, kterým média poskytovala největší 

prostor, a tématy, která dotazovaným přišla nejdůležitější (McCombs, 2004: 6). Autoři z 

výzkumu vyvodili, že „masová média nastolují veřejnosti její agendu“ (Reifová, 2014: 16), 

čímž narušili představu o omezených účincích médií, která panovala ve 40. a 50. letech 20. 

století (Trampota, 2006: 116). 

Na Chapell Hill výzkum navázala stejná dvojice o čtyři roky později studií z města 

Charlotte, a to při příležitosti dalších prezidentských voleb. Zde využili poznatky z předchozího 

výzkumu a zjistili, že „důležitost, již tématu přikládala média tím, že mu propůjčovala patřičný 

prostor, odpovídala důležitosti, kterou tématu přiznávali dotazovaní lidé“ (Trampota, 2006: 

117). Lze tedy říci, že agenda-setting pracuje s agendou politickou, mediální a veřejnou, které 

se navíc navzájem ovlivňují. Téma vzniká v jedné z těchto tří oblastí a postupně se přesouvá 

do dalších z nich. Pro všechny tyto agendy existuje samostatná výzkumná tradice (Dearing & 

Rogers, 1996: 5). 
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První výzkumná tradice se nazývá mediální nastolování agendy. Její hlavní proměnnou 

je důležitost tématu v masmediálním prostoru. Druhou výzkumnou tradicí je veřejné 

nastolování agendy, jejíž nejdůležitější proměnnou představuje důležitost souboru témat ve 

veřejném prostoru. Poslední výzkumnou tradicí je pak politické nastolování agendy, jejímž 

charakteristickým aspektem je zájem o politické akce, které se pojí k určitému tématu, a mohou 

tak být reakcí na mediální a veřejnou agendu (Dearing & Rogers, 1996: 5–6). Jak popisuje 

Tomáš Trampota ve své knize Zpravodajství, nejběžněji se setkáváme se směrem vlivu 

z politické agendy na mediální a dále dopadem na agendu veřejnou (Trampota, 2006: 114). 

Irena Reifová však tvrdí, že určení dominantní agendy se liší v průběhu let. Záleží hlavně na 

„dobovém významu a moci jednotlivých relevantních institucí“ jako jsou média, veřejnost a 

politika (Reifová, 2004: 16).  

V oblasti mediálních studií se objevuje hypotéza o vlivu mediální agendy. Podle této 

hypotézy jsou média schopna určité události upřednostňovat a zároveň určovat pořadí 

důležitosti těchto událostí, jež jsou součástí veřejného prostoru (Reifová, 2004: 16). Tato logika 

funguje nejčastěji u témat a událostí, se kterými nemá příjemce sdělení přímou zkušenost. Jak 

ale upozorňuje Maxwell McCombs v knize Agenda setting: nastolování agendy – masová 

média a veřejné mínění, lze mluvit i o tzv. reverzním nastolování agendy, tedy o situaci, kdy 

agenda veřejná určí agendu mediální (McCombs, 2004: 14). 

Právě výše zmíněné řazení zpráv podle důležitosti je součástí tzv. rámování. Média při 

zpracování událostí zdůrazňují, nebo naopak upozaďují určité vlastnosti, a tak může být tatáž 

událost zpracována různými způsoby, tedy tzv. zarámováním. Média mají navíc tendenci 

propojovat více událostí spojených společným tématem (Trampota, 2006: 113). Díky tomu 

mohou média do značné míry ovlivnit i to, jak bude daná událost příjemci přijata (Trampota, 

2006: 123). 

2. Gatekeeping 
 

Koncept nastolování agendy se podle Reifové silně pojí s procesem tzv. gatekeepingu 

(Reifová, 2004: 16). Pojem gateeking lze přeložit jako „hlídání brány“, v médiích pak hovoříme 

především o gatekeeperovi, tedy „hlídači brány“, který určuje, které téma či událost se stane 

zprávou (McQuail, 2007: 241). Osobou gatekeepera může být redaktor, zpravodaj či editor. Při 

zkoumání produkce zpravodajství se právě oni stávají předmětem zájmu odborníků. Jsou 

sledovány jak „rozhodovací procesy konkrétních lidí pracujících v médiích“, tak „motivy, jež 

je k rozhodnutím vedou.“ (Trampota, 2006: 38). 
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Termín gatekeeping je spojen se sociálním psychologem Kurtem Lewinem, který v roce 

1947 zkoumal „rozhodovací procesy při rodinných nákupech potravin“ (McQuail, 2007: 241) 

a zjistil, že roli gatekeepera „sehrávají takové mechanismy, jež některé produkty do vědomí 

zákazníka pouštějí a jiné nikoliv“ (Reifová, 2004: 70).  

O rozšíření pojmu do oblasti mediálních studií se zasloužil David Manning White 

na začátku 50. let 20. století. White zkoumal ve studii „The Gate Keeper“, jakým způsobem 

vybírají editoři regionálních amerických deníků zprávy, a co ovlivňuje jejich rozhodnutí. Přišel 

se zjištěním, že výběr je velmi subjektivní a závisí na předpokladu uspokojení publika. Dále 

zjistil, že je zpracováno pouze 10 % dodaného materiálu od zpravodajských agentur (White, 

1950: 389).  

White vnímal roli gatekeepera jako absolutně autonomní. Vycházel z předpokladu, že 

je výběr zpráv selektivní záležitostí gatekeepera a závisí pouze na jeho individualitě. Touto 

domněnkou charakterizoval první etapu vývoje gatekeepingu, jež je nazývána Individuální 

studie. Druhá etapa, Institucionální studie, si již uvědomuje důležitost celé mediální organizace, 

a tedy i vlivu vnějších faktorů na rozhodování gatekeepera. Třetí a poslední etapa, Kybernetické 

studie, si všímá „výběru zpráv jako součásti širšího sociálního systému a snaží se kombinovat 

více rovin zkoumání“ (Trampota, 2006: 42–43). 

Nejobšírněji proces gatekeepingu popsala Pamela Shoemakerová v roce 1991. Podle ní 

jsou součástí procesu všichni komunikační pracovníci, a to od procesu výběru až po produkci 

zpráv (Shoemaker, 1997: 57). Ti se střetávají s tlaky komunikačních rutin v rámci mediální 

organizace, ale též s tlaky zvenčí (Shoemaker, 1997: 62). Shoemakerová tyto vlivy rozděluje 

do několika úrovní: 

 

1. Individuální úroveň – V této úrovni záleží na subjektivní představě redaktora 

o tom, co je a co není zpráva a hodnocení jeho vlastní role a profese. 

2. Úroveň mediálních rutin – Do úrovně mediálních rutin spadají rutinní postupy, 

které pomáhají mediálním organizacím zpracovávat velké množství informací, ale 

zároveň se kvůli těmto rutinním postupům stávají organizace předvídatelnými.  

3. Úroveň organizace – Jedná se o vlivy, které se liší druhem samotné mediální 

organizace a její struktury. 

4. Extramediální úroveň – V této úrovni do procesu gatekeepingu zasahují i vnější 

vlivy, jako jsou například zájmové skupiny, inzerenti, nebo informační zdroje.  

5. Ideologická rovina – Poslední rovinou je střet gatekeeperů s vládnoucí ideologií 

(Shoemaker, 1997: 32; 51–52; 62; 76; 97; Trampota, 2006: 43–47). 
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Vzhledem k povaze předkládaného výzkumu jsou gatekeepeři klíčovým prvkem, který 

určuje, jaké zprávy se stanou součástí sportovního zpravodajství. Podle Davida Halbrštáta, 

který se ve své bakalářské práci věnoval analýze a komparaci sportovního zpravodajství 

v pořadech Branky, body, vteřiny v České televizi a Sportovní noviny na Nově, lze při výběru 

zpráv nalézt několik faktorů, které jej ovlivňují. Prvním z nich je podle Halbrštáta národnostní 

hledisko, tedy skutečnost, že více prostoru ve sportovním zpravodajství dostávají čeští 

sportovci a jejich úspěchy než ti zahraniční. Výjimku zde představuje „nadprůměrný výkon 

českého sportovce v zahraničí“, který se však s tímto faktorem silně pojí (Halbrštát, 2007:4) 

 Druhým faktorem je přitažlivost pro diváky, tedy dávání většího prostoru 

mainstreamovým sportům, jako je fotbal a lední hokej (Halbrštát, 2007: 4–5). Tyto faktory lze 

pokládat za zpravodajské hodnoty, kterým se budu blíže věnovat v následující kapitole. 

3. Zpravodajské hodnoty 
 
Zpravodajské hodnoty jsou činiteli, jež rozhodují o zpracování a následném zařazení tématu či 

události do zpravodajství. Téma či událost musí překročit práh pozornosti médií buď silou jedné 

zpravodajské hodnoty či kombinací více hodnot najednou. Překročení tohoto prahu je důležité 

i proto, že „média mají tendenci zdůrazňovat význam zpráv, jimž se jednou rozhodla věnovat 

pozornost“ (Jirák & Köpplová, 2003: 77). 

Pojmu zpravodajská hodnota se věnoval již v roce 1922 Walter Lippmann v knize 

Public Opinion. Byl vůbec prvním autorem, který poukázal na to, že výběr zprávy je určován 

její hodnotou pro publikum (Lippmann, 1965: 203). Za tzv. news value Lippmann označil 

jednoznačnost události, osobní zaujetí, prostorovou blízkost, konflikt a překvapení (Lippmann, 

2015: 270-284).  

První empirický výzkum zpravodajských hodnot vznikl v roce 1965. Severští 

analytikové Johann Galtung a Mari Rugeová ve své studii Structure of Foreign News zkoumali 

zahraniční zpravodajství v Norsku. Výsledkem bylo ustanovení 3 kategorií zpravodajských 

hodnot, a sice organizační, žánrové a sociokulturní (Jirák & Köpplová, 2003: 77). Rugeová a 

Galtung dospěli ke dvanácti zpravodajským hodnotám: frekvence, práh pozornosti, kontinuita, 

jednoznačnost, význam, souznění, překvapení, variace, vztah k elitním národům či státům, 

vztah k elitním osobnostem či celebritám, personalizace a negativita. Čím více zpravodajských 

hodnot daná událost má, tím je větší šance, že se stane zprávou (Trampota, 2006: 26). 

 Frekvenci lze chápat jako časový úsek, který daná událost potřebuje pro svůj rozvoj. 

Práh pozornosti může zpráva překročit svojí intenzitou, a to jak povahou daného tématu či 
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události, tak následnými dopady. Pokud tento práh zpráva překročila, je velká šance, že o ní 

bude médium informovat i nadále, je zde tedy důležitá kontinuita. Zpráva musí být zároveň 

jednoznačná. Čím je téma nebo událost komplikovanější, tím menší je šance, že se stane 

součástí zpravodajství. Zpráva by měla mít pro publikum nějaký význam. Čím blíž je 

z etnocentrického nebo kulturního pohledu divákům, tím spíš bude vybrána ke zpracování. 

S publikem je spojena i další hodnota, a to souznění. Konzumenti mediálních obsahů očekávají, 

že se bude daná událost nějakým způsobem vyvíjet, nebo ponese očekávané rysy. Čím méně 

souzní událost s očekáváním publika, tím je pravděpodobnější, že se nestane zprávou. Do 

zpravodajské hodnoty souznění však může vstoupit prvek překvapení, tedy něco, s čím nemůže 

být dopředu počítáno, a to zvyšuje hodnotu dané události. Zpravodajství se zároveň snaží 

nepřinášet informace pouze z jedné oblasti, proto lze vysledovat faktor variace. Zvlášť vysokou 

zpravodajskou hodnotu mají vztahy k elitním národům a elitním osobám. S elitními osobami 

se navíc mohou diváci snáze identifikovat. Identifikace s konkrétní osobou je též součástí 

zpravodajské hodnoty, kterou nazýváme personalizace. Poslední hodnotou je pak negativita 

(Kunczik, 1995: 120–122). 

 

3.1. Sportovní zpravodajské hodnoty 
 
Zpravodajské hodnoty jsou často diskutovány na úrovni politické a ekonomické, avšak již méně 

ve vztahu ke sportovním událostem. Jednou ze studií, která se věnuje pokrytí sportovní události 

redaktory novin, je studie News for the culture, která vznikla v roce 2000. Autorka Judy 

Polombaumová zkoumala, proč novináři umístili zprávu o novém domácím rekordu Marka 

Davida McGwirese v počtu homerunů na titulní stranu. Nejčastěji uváděnými důvody byly 

zájem čtenářů, pozitivní zpráva, pozitivní vzor a historické ukotvení. Z pohledu zpravodajských 

hodnot se jednalo o překvapivou událost, jež nesla určitý význam. Nový rekord v počtu 

homerunů je deviantní událostí, která se často nevyskytuje, a tak je velmi významnou pro 

historii baseballu. Lze tedy říci, že sportovní události podléhají zpravodajským hodnotám stejně 

tak, jako běžná politická a ekonomická témata (Lee & Choi, 2009: 306–307). 

Sestavením hodnot ve sportovním zpravodajství se nicméně zabýval již v roce 1983 

Peter Becker, který mezi ně zařadil „úspěch, výkon, nacionalismus, prominence a tzv. lidský 

zájem“ (Kovaříková, 2009: 32). Lidský zájem můžeme definovat jako aspekt příběhu 

v médiích, který přitáhne pozornost, protože popisuje zážitky či emoce jednotlivců, se kterými 

se mohou ostatní ztotožnit (human interest, © 2020 in lexico.com). 
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S dalším členěním sportovních hodnot přišel v roce 2014 Brian Moritz ve své disertační 

práci Rooting for the story: Institutional sports journalism in the digital age. Moritz 

identifikoval hodnoty blízkosti, aktuálnosti, odchylky (neboli deviace) a dopadu. Blízkostí se 

rozumí skutečnost, že místní sporty získávají větší pokrytí. Aktuálnost lze chápat jako stav, kdy 

probíhající sportovní události a hry jsou zpravodajsky cennější než události a hry, které se 

teprve uskuteční. A v neposlední řadě dopad jako důležitost výsledku zápasu, a to s ohledem 

na navazující události. Moritz dále doplňuje, že z rozhovorů s novináři, jež byly součástí jeho 

disertační práce, lze usuzovat, že sportovní redaktoři vnímají jako zpravodajskou hodnotu též 

zájem fanoušků (Moritz, 2014: 42; 79). 

Právě zájem fanoušků je klíčový pro zvyšující se podporu Mixed Martial Arts, jež je 

hlavním tématem práce. I přes to, že je MMA na poli českého sportu přítomno již od roku 1996, 

jeho obliba začala stoupat teprve v posledních letech (Barták & Kalous, 2020: 9). Zásluhu na 

tom nesou dvě přední československé organizace Oktagon MMA a X Fights Nights, zkráceně 

XFN (Popularita turnajů MMA v Česku roste. Galavečer v Praze sledovalo přes 16 tisíc 

fanoušků, 2019 in irozhlas.cz). 

Dle mého názoru není zájem fanoušků jedinou sportovní zpravodajskou hodnotou, jež 

lze v MMA zápasech vysledovat. Díky československým organizacím se dostává do popředí 

též blízkost. Dále je možné identifikovat překvapivost či deviaci, dopad, úspěch a výkon. 

Z tradičních zpravodajských hodnot můžeme z mého pohledu ve spojitosti s mediovanými 

obsahy týkajícími se smíšeného bojového umění označit za relevantní práh pozornosti, 

jednoznačnost, význam, souznění, překvapení, vztah k elitním osobnostem či celebritám, 

personalizaci a negativitu. 
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4. Média a realita 
 
Stěžejním tématem předkládané kapitoly jsou média a jejich zprostředkovávání reality. Nejprve 

je však nutné se zaměřit na sociální konstruktivismus, jehož hlavní myšlenkou je teze, že si lidé 

„sami vytvářejí svůj sociální svět a vzápětí si nedokáží uvědomit, že se jedná o jejich vlastní 

konstrukt, ke kterému však už přistupují jako k objektivní realitě“ (Bobek, 2010: 10). Podobně 

pak lidé přistupují i k realitě, která je zprostředkovávána médii.  

 
4.1.Sociální konstrukce reality 

 
Ucelená teorie sociální konstrukce reality se poprvé objevuje v roce 1966 ve stejnojmenné 

knize Teorie sociální konstrukce reality od dvojice amerických sociologů Petera L. Bergera a 

Thomase Luckmana. Klíčovými pojmy jsou pro ně realita a sociologie vědění. Podle autorů 

práce se musí „sociální vědění zabývat vším, co je ve společnosti považováno za vědění“ 

(Berger & Luckmann, 1999: 21). Berger s Luckmannem zároveň doplňují, že sociologie vědění 

by se též měla zabývat pochopením procesů vytváření té reality, kterou obyčejný člověk 

považuje za samozřejmou, tedy reality sociální (Berger & Luckmann, 1999: 11). 

 Ke konstrukci reality dochází skrze tři vzájemně provázané procesy, jimiž jsou 

externalizace, objektivizace a internalizace. Luckmann s Bergerem tvrdí, že v důsledku těchto 

tří složek se jednotlivcům jeví svět jako objektivní realita, a to i přes to, že se jedná i o realitu 

subjektivní. Tu jednotlivci přímo spoluvytvářejí a udržují ji svými myšlenkami a činnostmi. 

Tato realita zároveň jednotlivce formuje zpětně. Lze říci, že externalizace, objektivizace a 

internalizace jsou v permanentní interakci (Berger & Luckmann, 1999: 27; 128), neboť lidé 

„svou existenci externalizují do společenského světa a zároveň tento svět internalizují jako 

objektivní realitu“ (Berger & Luckmann, 1999: 128). 

 Podle Reifové je právě tento princip sociálního konstruování sociální reality platný i pro 

média masové komunikace. „Skutečnost, kterou pokládáme za objektivní, je pouze 

objektivizovaná (zejm. činností institucí)“ (Reifová, 2004: 110). Neuvědomujeme si, že je 

sociální svět jen výsledkem vzájemné mezilidské dohody. I přes to k němu přistupujeme jako 

by byl „spolehlivou objektivní daností“ (tamtéž). Právě masová média jsou jedním z aktivních 

účastníků na poli interpretování, definování, a v konečném důsledku i vytváření a konstruování 

reality (Reifová, 2004: 107). 
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4.2.Mediální konstrukce reality 
 
Obecně je možné chápat mediální realitu jako tu sféru sociální reality, kde do hry vstupují média 

(Jirák & Köpplová, 2003: 41). Podle mediálních expertů Barbary Köpplové a Jana Jiráka má 

mediální realita stále větší postavení, protože lze předpokládat, že média poskytují člověku více 

informací a obrazů skutečnosti, než jaká je jeho reálná osobní zkušenost. Média 

zprostředkovávají tu skutečnost, kterou bychom sami nemohli prožít (Jirák & Köpplová, 2009: 

286). Právě zprostředkovávání, neboli mediace, je základní podstatou médií. Jedná se o proces, 

v němž média vstupují mezi publikum a původní materiál, který používají (Jirák & Köpplová, 

2003: 41-43). 

Jestliže v případě sociální konstrukce reality hraje roli především jednotlivec a jeho 

vlastní interpretace reality, v případě mediální konstrukce skutečnosti platí, „že představy 

občanů o realitě jsou rozhodujícím způsobem určovány selektivními kritérii jedné jediné 

profesní skupiny, totiž žurnalisty“ (Kunczik, 1995: 125). Mediální skutečnost je tak ten obraz 

světa, který vznikl pro příjemce „na základě kritérií žurnalistického výběru zpráv4“ (tamtéž). 

Veškerý obsah je pouze jednou z verzí skutečného originálu, protože se nejedná o původní 

náměty, předlohy ani myšlenky, ale jsou určitým způsobem sestaveny, a tudíž konstruovány 

(Jirák & Köpplová, 2003: 41–43). 

Co se zpravodajství týče, McQuail tvrdí, že mezi teoretiky mediálních studií panuje 

všeobecná shoda v zobrazování „skutečnosti“. Podle něj nelze mluvit o ničem jiném, než o 

výběrovém konstruktu, který je stvořen z útržků informací a pozorování. Tomuto konstruktu je 

následně dodán význam, avšak pouze z jednoho určitého směru (McQuail, 2009: 114). 

„Masová média tímto způsobem vytvářejí konstrukci rozsáhlejšího zobrazení skutečnosti a 

nemohou objektivně informovat o společenské realitě, protože všechna fakta jsou pouze 

interpretace“ (Halbrštát, 2017:10). Realita tak ve zpravodajství nepředchází a nezrcadlí se 

v něm, ale je zde konstruována. Tento pohled na média a realitu spadá do jednoho ze dvou 

základních paradigmat úvah o vlivu masmédií na skutečnost tak, jak je definoval v roce 1976 

Winfried Schulz (Jirák & Köpplová, 2009: 287–288). 

Podle Schulze lze oddělit dvě představy o vztahu mezi mediální produkcí a skutečností. 

První z nich je tzv. kopernikovská logika, podle které nejsou masová média pouhým pasivním 

zprostředkovatelem skutečnosti, ale i aktivním prvkem v sociálním procesu. Jejich posláním je 

selekce podnětů a událostí sociálního světa a jejich následné zpracování a interpretace. Jedná 

 
4Vytváření mediální skutečnosti vzniká u zpravodajských obsahů různými způsoby. Základní technikou je agenda-
setting, tedy selekce témat a proces gatekeepingu, který určuje, která událost se stane zprávou4 (Reifová, 2007: 
107). Těmto pojmům jsou podrobněji věnovány kapitoly 1.1. a 1.2. 
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se tedy o nástroj vytváření reality (Schulz, 2000: 30–31). Naproti tomu podle ptolemaiovské 

logiky, vycházející z reflexivního přístupu, média více či méně věrně realitu zrcadlí, tedy ji 

reflektují. I přes to jsou podle této teorie masová média „cizím tělesem, do společnosti 

nasazenou a jí bytostně cizí technologií mající potenciál ovládat a kontrolovat jednotlivce a 

manipulovat s nimi“ (Schulz, 2000: 30). Pro potřeby práce se zaměřím na kopernikovské pojetí, 

tedy především na to, jakým způsobem a jakými nástroji média konstruují realitu.  
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4.3.Mediální reprezentace 
 
V rámci mediálních studií, jak bylo ostatně řečeno výše, je též nutné sledovat, jakým způsobem 

média svou skutečnost vytvářejí. Jedním z takových nástrojů je reprezentace, kterou lze jednak 

definovat jako proces, ve kterém je abstraktním pojmům dávána konkrétní podoba, jednak jako 

„fakt, že mediální produkce předvádí v nějaké podobě svět, jak ho známe“ a akceptujeme (Jirák 

& Köpplová, 2009: 288).  

 Slovo reprezentace má podle londýnského profesora filmových studií Richarda Dyerse 

čtyři možné výklady, a sice re-prezentace, reprezentativnost, postoje zastoupené v předvedení 

a interpretovatelné v předvedení. Pro potřeby mé práce je důležité zmínit re-prezentaci, která 

odkazuje především k „užívání výrazových prostředků, tedy ke zvyklostem, které platí při 

zobrazování, předvádění či znovupředvádění světa publiku“ (Jirák & Köpplová, 2009: 289) a 

reprezentativnost neboli typizaci, která zkoumá, do jaké míry odpovídají typy osob zobrazené 

v mediálním sdělení reálným sociálním skupinám (Burton & Jirák, 2003: 186). Tyto dva 

výklady ukazují, že to, co je médii předváděno, není „zpřítomnění určité sociální skupiny“, 

nýbrž pohledem na ni (tamtéž). Masová média mají sklon k ustálenému zobrazování těchto 

sociálních skupin, a tím vytvářejí jejich obraz (Trampota, 2006: 91). Podle tohoto ustáleného 

způsobu zobrazování lze rozdělit tři úrovně reprezentace, kterými jsou typy, archetypy a 

stereotypy.  

Typy vyjadřují specifickou reprezentaci postav a jsou důležité především proto, jakou 

nesou reprezentaci. Na rozdíl od stereotypů se nejedná o skutečné postavy, ale o jedinečné 

bytosti, u kterých jsou více do hloubky vykresleny jejich vlastnosti (Burton & Jirák, 2003: 188). 

Archetypy, jež vychází z Jungova psychologického pojetí, jsou reprezentace, které jsou 

v dané kultuře hluboko zakořeněny a neustále se opakují. V archetypech vystupují do popředí 

základní lidské hodnoty a rysy, jako jsou život a smrt, dobro či zlo. U postav jsou tyto 

charakteristiky velice zřetelné a vynikají nad ostatní. Reprezentace archetypu je spojena 

s mýtickým rozměrem zpráv (Trampota, 2006: 93). 

Třetí a poslední úrovní jsou stereotypy. Protože je cílem práce rovněž zkoumat, zdali 

v referování o mužském a ženském MMA v České republice nedocházelo ke stereotypizaci, 

v navazující podkapitole je tento pojem blíže rozveden. 

 
 
 
 

4.3.1. Stereotyp a stereotypizace 
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Kvůli tomu, že masová média zprostředkovávají určitou reprezentaci sociální skutečnosti, 

mohou zkreslovat naši představu o světě kolem nás. Dochází k tomu často v případě, kdy 

publikum nemá zcela ucelený obraz o určité skupině například osob a přijme za své verzi 

skutečnosti, kterou mu předkládají média. Kvůli tomuto jevu může docházet ke vzniku 

stereotypů. Obecně je pojem stereotyp charakterizován jako „sociální klasifikace určitých 

skupin a jejich reprezentace pomocí zjednodušujících, neověřitelných, zobecňujících znaků, jež 

výslovně (explicitně) či nepřímo (implicitně) představují soubor hodnot, soudů a předpokladů 

týkajících se chování takových skupin, jejich vlastností, minulosti a vývoje“ (Jirák & Köpplová, 

2003: 145). Jedná se o nositele soudů, předpokladů a souborů hodnot, které se dotýkají 

vybraných skupin osob (tamtéž). Na rozdíl od typů jsou stereotypy velmi triviální, avšak 

původní předlohu značně deformují svojí přehnaností. Z tohoto důvodu jsou též lehce 

rozpoznatelné.  

Termín stereotyp použil ve spojitosti s médii poprvé Lippmann ve své knize Public 

Opinion z roku 1922. Stereotypy označil za „obrazy v našich hlavách“, které se týkají ostatních 

lidí. Upozornil na to, že se jedná o jakýsi základ naší osobní tradice a jsou obranou našeho 

postavení ve společenství. Podle Lippmanna se nejedná o kompletní obraz světa, ale o obraz 

možného světa, kterému jsme přizpůsobeni. V tomto světě mají věci své dobře známé místo a 

chovají se tak, jak předpokládáme, že se chovat budou. Je tedy jasné, že pokud nám někdo 

naruší systém stereotypů, můžeme to vnímat jako útok na náš vlastní svět. Stereotypy jsou 

jádrem našeho bytí (Lippmann, 2015: 84–85). 

Lippmann definoval čtyři základní funkce stereotypů, které plní ve společnosti. První 

z nich je tzv. proces uspořádání světa kolem nás, aby byl snáze pochopitelný. Druhou funkcí 

jsou tzv. „zkratky“, díky nimž rychle pochopíme význam sdělení. Jedná se o hlavní význam 

stereotypů. Předposlední funkcí je „způsob odkazování ke světu“, kdy jsou stereotypy viděny 

jako hlavní sociální konstrukce, které nám pomáhají v utváření pohledu na svět. Poslední funkcí 

je „utváření našich hodnot a postojů“ a slouží jako nástroj k upevnění dominantních 

mocenských vztahů v dané společnosti (Burton & Jirák, 2003: 189–190). 

Speciální formou stereotypů, kterou můžeme najít kupříkladu v knize Tomáše Nováka 

O předsudcích z roku 2002, jsou autostereotypy. Jedná se o představy, mínění a názory, které 

mají členové skupiny sami o sobě. Novák ještě zmiňuje pojem heterostereotyp, který 

charakterizuje jako představy, jež mají příslušníci jedné skupiny o příslušnících druhé skupiny 

(Novák, 2002: 11). Sociolog Anthony Giddens dále rozděluje stereotypy na ty, které jsou 

„neškodné“, tj. mají neutrální náboj a ničím se nedotýkají zájmů jedince, a stereotypy s nábojem 

negativním. Do první skupiny řadí například stereotypy týkající se obyvatel určitého území 
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(Giddens, 1999: 232). Novák tvrdí, že je všeobecně známo, že Angličané jsou klidní, Francouzi 

galantní a Němci pečliví. Toto tvrzení se jich však nikterak nedotýká (Novák, 2002: 10–11). 

Druhou skupinou jsou ty stereotypy, které jsou spojeny s nepříjemným pocitem úzkosti, 

strachu či s obavami. Tyto stereotypy jsou nepřátelské až nenávistné vůči jiným skupinám osob. 

Nazýváme je předsudky. Jedná se o velmi silně zakořeněné představy o určité skupině osob, 

které mohou vést až k diskriminaci (Giddens, 1999: 232). 

V předkládané diplomové práci budu hledat stereotypy spojené s mužským a ženským 

pohlavím, tedy s genderem. Zaměřím se na to, jakým způsobem bylo informováno ve 

sportovním zpravodajství o zápasnicích a zápasnících MMA. Pro potřeby mé práce je 

v podkapitole 4.3.1.1. Genderové stereotypy ve sportovním zpravodajství rozvedeno téma 

genderových stereotypů ve sportovní žurnalistice. 

 
4.3.1.1.Genderové stereotypy ve sportovním zpravodajství 

 
Média hrají v našem světě významnou roli při utváření genderových stereotypů. Adresáti se 

v obsazích časopisů a novin denně setkávají s fotografiemi a příběhy o tom, co znamená být 

ženou či mužem, a tímto rozdělováním média prohlubují nerovnováhu mezi nimi. Tyto rozdíly 

jsou patrné i ve sportovním světě (Trolan, 2015: 215–216). Eoin J. Trolan v textu The impact 

of the media on gender inequality within sport z roku 2015 vyznačuje jako jeden z prvních 

problémů týkajících se vnímání nerovnosti mužů a žen ve sportu nedostatečné zastoupení médii 

a bagatelizaci sportovkyň. Skutečnost, že jsou sportovkyně ignorovány sportovními médii dle 

Trolana znamená, že média představují obraz znevážení ženských sportovkyň ve srovnání 

s mužskými sportovci. Muži jsou reprezentováni jako norma a ženy jako „ty druhé“ (Trolan, 

2013: 216–217). 

Již v roce 1983 Jan Graydon označil za zjevný fakt, že se sportovní zpravodajství v 

médiích sestává z 90 % ze zpráv o mužském sportu. Graydon médiím vytýká, že vedle 

primárního hodnocení sportovních úspěchů sportovkyň věnují prostor popisu jejich vzhledu a 

domácím rolím5. Michael A. Messner z univerzity v Jižní Karolíně, jenž se věnoval tématice 

sportu a mužské nadvládě v něm, doplňuje tradiční stereotyp situací, kdy je vynikající 

sportovkyně zobrazována jako výjimka, jež potvrzuje pravidlo. Messner podotkl, že rámování 

sportovkyň jako sexuálních objektů není udržitelnou strategií, pokud si média mají zachovat 

 
5Domácími rolemi Graydon míní fakt, že pokud je sportovkyně zároveň matkou, tedy ženou v domácnosti, 
média tuto informaci publiku podávají (Graydon, 1983: 8). 
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vlastní legitimitu. Podle něj jsou i díky tomu patriarchální hodnoty, které byly historicky 

spojovány se sportem, neustále posilovány (Messner, 1988: 197; 205). 

 Stereotypní zobrazování v psaném textu není jediným problémem sportovního 

zpravodajství. Paul Mark Pedersen v článku Examining equality in newspaper photographs 

z roku 2002 zkoumal ve státě Florida fotografické pokrytí věnované atletice na středních 

školách. Výsledkem zkoumání 827 fotografií bylo, že ženské atletky byly nedostatečně 

zastoupeny, a to jak v počtu fotografií, tak v rozměrech daných fotografií. Fotografie mužských 

atletů byly navíc lépe umístěny a měly větší pravděpodobnost, že budou barevně otištěny. Podle 

Pedersonova závěru noviny kolektivně podporovaly hegemonickou maskulinitu. Právě 

poskytováním převážně periferního a stereotypního pokrytí sportovkyň posilují sdělovací 

prostředky „přesvědčení, že sport je činnost, při které jsou muži přirozeně zdatnější než ženy“ 

(Pedersen, 2002: 303; 306). 

 V roce 2016 přišli jazykoví experti z Cambridge University Press s novým výzkumem,  

jenž zkoumal použití jazyka v označování žen a mužů ve sportu prostřednictvím databází psané 

a mluvené angličtiny z široké škály mediálních zdrojů.6 Podle studie je u mužských sportovců 

2–3x větší šance, že se o nich bude hovořit než u jejich ženských kolegyň. Média se navíc u 

sportovkyň neúměrně častěji zaměřují na jejich vzhled, oblečení a osobní život. Jejich vzhled 

je do jisté míry více zdůrazněn než jejich sportovní výkony (Aesthetics over athletics when it 

comes to women in sport, 2016 in cam.ac.uk). 

 Autoři výzkumu přišli na pozoruhodná slovní spojení v rámci referování o ženách ve 

sportu. Ve výzkumu se objevila slova jako starší, těhotné, vdané, svobodné, naproti tomu u 

mužů se jednalo spíše o adjektiva jako nejrychlejší, silný, velký a skvělý. Co se užití sloves 

týče, sportovkyně byly spojovány se slovy jako soutěžit, účastnit se, usilovat, kdežto sportovci 

s výrazy jako porazit, vyhrát, ovládnout a bitva. Je důležité si uvědomit, že genderová 

nevyváženost a prohlubování stereotypů se děje na více úrovních, a sice od počtu článků až po 

užívání slovních spojení (Aesthetics over athletics when it comes to women in sport, 2016 in 

cam.ac.uk).  

 Bez ohledu na to, jak daleko se žena může odchýlit od typických genderových 

stereotypů ve sportu, jsou sportovkyně nadále objektivizovány. Jako příklad můžeme uvést 

šampionku UFC Rondu Rouseyovou. Jako zápasnice smíšeného bojového umění vykazuje 

„mužské“ charakteristiky, které jsou opakem toho, co společnost od ženy očekává, a sice 

agresivitu, sílu, svalnatost. I přes tyto charakteristiky ji lze vidět pózovat v bikinách na obálce 

 
6Zkoumáno bylo více než 160 milionů slov ve sportovní oblasti pomocí Cambridge English Corpus. 



 
 

26 

populárního časopisu Sports Illustrated. Tento typ objektivizace sportovkyň v médiích má 

tendenci ukazovat společnosti to, že aby žena uspěla ve sportovním světě, musí nejen podávat 

skvělé výkony, ale musí při tom i dobře vypadat (Media’s Negative Portrayal of Women, 2018 

in Sport in Gender, Leisure, and Sport). 

 Jak ovšem upozorňuje trojice autorů Honorata Jakubowska, Alex Channon, a 

Christopher R. Matthews v článku Gender, Media, and Mixed Martial Arts in Poland: The Case 

of Joanna Jędrzejczyk, v tématice ženského MMA se objevuje představa tzv. „fyzického 

feminismu“, jenž má podpořit ženy, které ztělesňují sílu, houževnatost a bojové dovednosti 

vyžadované od zápasníků jak MMA, tak dalších bojových sportů. Tento koncept má zpochybnit 

širší stereotypní představy o ženské slabosti a pasivitě a zároveň narušit normativní diskurzivní 

spojení mezi určitými sporty, jako je například MMA, a maskulinitou. Podle Jakubowské, 

Channona a Matthewse získává symbolika MMA bojovnic kulturní přitažlivost, což znamená, 

že se mění vnímání nedostatku fyzické síly u žen a genderové povahy bojových sportů. Nelze 

však předpokládat, že účast žen v bojových sportech musí nutně znamenat rozvrácení 

sexistického pojetí genderu (Jakubowska, Channon & Matthews, 2016: 411–412).  

 Autoři studie s ohledem na tématiku genderu a smíšeného bojového umění vysledovali 

dvě problémové oblasti, za prvé nedostatek pozornosti věnovaný ženskému MMA a tendenci 

sportovních médií bagatelizovat schopnosti zápasnic, zejména pak prostřednictvím sexuální 

objektivizace. V prvním případě došlo k výraznému zlepšení, což dokládá fakt, že ještě v roce 

2011 prezident nejprestižnější MMA organizace světa Ultimate Fight Championship, zkráceně 

UFC, Dana White prohlásil, že ženy nikdy nebudou v organizaci UFC zápasit (TMZ Sports, 

2011 in youtube.com). O rok později se staly prvními zápasnicemi bojujícími pod organizací 

UFC výše zmíněná bývalá šampionka Ronda Rousseyová a Liz Carmoucheová (Jakubowska, 

Channon & Matthews, 2016: 413). 

 Co se druhé problémové oblasti týče, Jakubowská, Channon a Matthews upozorňují, že 

je sexualizace zápasnic jedním z prvků veřejného obrazu a propagačních strategií obklopující i 

samotné zápasnice, jako například Gina Caranová, Felice Herrigová, Rin Nakaiová, Ronda 

Rouseyová a Meisha Tateová. Svojí sebeprezentací tak do jisté míry přispívají k sexualizaci 

zápasnic (tamtéž). 
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5. Smíšené bojové umění u nás a ve světě 
 

5.1.Historie Mixed Martial Arts ve světě 
 
I přes to, že se moderní forma bojového smíšeného umění vyvinula až ve 20. století, a největší 

zásluhu na tom nese organizace UFC, historie MMA spadá mnohem dál. Za nejstarší 

předchůdce MMA můžeme považovat Pankration, jenž vznikl v 6. století před naším 

letopočtem ve Starověkém Řecku, a v roce 648 př.n.l. se stal součástí Olympijských her 

(Garrison, 2012: 8–9). Jednalo se o kombinaci tehdejších bojů ve stoje, wrestlingu a striků. 

V počátcích Pankrationu nebyla žádná pravidla, byly povoleny všechny zápasnické techniky, a 

to „včetně lámání končetin, vypichování očí a úderů na genitálie“ (Historie MMA, 2014 

in web.ftvs.cuni.cz). Zápasy nezřídka končily smrtí.  

Zrod novodobého MMA se datuje mnohem dál, a to konkrétně do 20. let 20. století, kdy 

rodina Graciů, po vzoru japonského jiu-jitsu, začala formovat svůj vlastní systém brazilského 

jiu-jitsu. Zakladatel Helio Gracie hledal způsob, jak porovnat své učení jiu-jitsu s jinými styly 

bojového umění a dal základ soubojům známým jako Vale Tudo7. Vale Tudo se nejprve 

rozšířilo po celé Brazílii, odkud rodina Graciů pocházela, a v 70. letech dokonce po celé 

Americe (Green, 2001: 117–118). V USA se v roce 1993 konal první šampionát zápasů zvaný 

The Ultimate Fighting Championship, zkráceně UFC. Vítězem tohoto šampionátu se stal syn 

Helio Gracia, Royce Gracie. UFC se zrodilo z konceptu zápasů, v nichž se utkávali 

bojovníci různých stylů a s minimem pravidel. Dnes jsou pravidla MMA postavena tak, aby 

byla minimalizována možnost zranění (Ritschel, 2009: 10). 

 

5.2.Současné MMA ve světě 
 
O MMA se říká, že je to nejrychleji rostoucí sport současnosti, přesto nemělo smíšené bojové 

umění až do roku 2019 jednotnou celosvětovou organizaci. To se změnilo poté, co se dvě 

největší mezinárodní amatérské asociace MMA – WMMAA a IMMAF sloučily v jednu. 

Jedním z prvních impulsů pro jejich sjednocení bylo zamítnutí žádosti o zařazení MMA do tzv. 

dvouletého prozatímního období pro získání členství v Globální asociaci mezinárodních 

sportovních federací (dále jen GAISF). Právě členství v GAISF je prvním předpokladem pro 

zařazení sportu Mezinárodním olympijským výborem jako součást olympijských her (The tale 

of IMMAF & WMMAA: How two global MMA federations merged to create a super 

organisation, 2020 in immaf.org).  

 
7Vale Tudo lze z portugalštiny přeložit jako „vše dovoleno“. 
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O získání statusu „pozorovatele“ usiluje IMMAF již od roku 2016. I přes splnění 

veškerých kritérií nebyla tato žádost dosud přijata. V červnu roku 2020 tato mezinárodní 

federace smíšených bojových umění vytvořila petici s názvem „MMA is A Sport“, která 

požaduje uznání MMA jako sportu Olympijským hnutím. Během prvního týdne petici 

podepsalo 10 000 lidí8, což je hranice, která vyžaduje odpověď parlamentu Velké Británie 

(Petition for the sport recognition of MMA reaches its first 10,000 signatures, 2020 

in immaf.org). 

MMA je specifické i v tom, že neexistují žádné šampionáty, kde by se porovnávali 

zápasníci a zápasnice na tuzemských či mezinárodních úrovních. Každý profesionální zápasník 

a zápasnice mají smlouvy přímo s jednotlivými organizacemi, které mají své vlastní váhové 

kategorie, žebříčky i turnaje.  

Mezi nejznámější MMA organizace patří již výše zmíněná UFC. V UFC dnes zápasí 

dva čeští zápasníci. Prvním z nich je Jiří Procházka, který je zároveň 5. v žebříčku Light 

heavyweight, tedy váhové kategorii do 93 kg. Druhým je David Dvořák, který je v UFC 

žebříčku 11. ve Flyweight divizi, tedy váze do 57 kilogramů (Rankings. UFC, 2020 in ufc.com). 

Zápasy pod hlavičkou UFC jsou vysílány ve více než 165 zemích, ve 40 různých jazycích. 

Vzhledem k tématu mé práce je důležité zmínit, že i přes to, že v roce 2011 prezident UFC 

Dana White řekl, že ženy nikdy nebudou v UFC zápasit, na svých stránkách organizace píše, 

že se snaží prolomit genderové stereotypy9 (History of UFC, 2018 in ufc.com). 

V žebříčku deseti nejlepších světových organizací lze uvést též americké organizace 

Bellator a Professional Fighters League či asijské organizace ONE Championship a Rizin (Who 

are the major players in the MMA industry?, 2020 In fansided.com).  

 
8V září 2020, kdy byla tato kapitola psána, petici podepsalo již 15 000 osob (For MMA to be formally recognised 
as a Sport, 2020 in change.org). 
9Obrat v pohledu na ženské MMA můžeme vysledovat v roce 2012, kdy organizace UFC koupila kalifornskou 

organizaci Strike Force, která jako jedna z prvních otevřela ženskou divizi v bantamové váze. Hlavní tváří Strike 

Force byla právě Ronda Rousseyová, která je považována za průkopnici ženského MMA (První ženský zápas 

v historii UFC. Ronda Rousey a Liz Carmouche ozdobily turnaj UFC 157, 2020 in fights.cz). 
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5.3.Historie Mixed Martial Arts v České republice 
 
Příběh české MMA scény se začal psát v roce 1996. Vůbec k prvnímu zápasu, tehdy ještě 

ve Vale Tudo, se proti sobě postavili Petr Zelinka a Leoš Kratochvíl. Zápas probíhal podle 

pravidel shootfightingu, což je původní japonské bojové umění. „První galavečery nesly název 

Noci gladiátorů a byly pořádány pod hlavičkou JHM Promotion Plus s.r.o.“ (Barták & Kalous, 

2020: 9–10). Za hlavní průkopníky u nás lze považovat trojici Bohumil Jedlička, Roman Hladík 

a Petr Macháček (tamtéž). 

Co se pravidel týče, vyvíjely se stejně jako samotné MMA. Zpočátku bylo dovoleno 

i tahání za vlasy, údery na genitálie a zápasy probíhaly bez rukavic (Barták & Kalous, 2020: 

15; 20). Nejinak tomu bylo při organizování zápasů. Dnešní utkání trvají od 3 do 5 kol po pěti 

minutách. Počet kol se odvíjí od toho, zdali se jedná o titulový zápas či nikoliv. Na konci 90. 

let v Česku ale trvalo samotné první kolo 20 minut a každé další 10 minut. Zápas musel být 

ukončen buď rozhodčím, nebo odklepáním samotným zápasníkem. Nejdelší zápas u nás, jak 

vzpomíná v knize Život v kleci bývalý zápasník a trenér MMA Daniel Barták, trval 51 minut 

(Barták & Kalous, 2020: 16–17). Ultimátní zápasy se až do roku 1999 odehrávaly mimo klec, 

v běžném boxerském ringu. Teprve 5. května 1999 se bojovníci utkali v oktagonu na pražské 

Slávii. Jednalo se o vůbec první turnaj v Evropě, kdy byla MMA klec použita (Barták & Kalous, 

2020: 56).  

Zápasníci, kteří porovnávali své síly, zprvu nemuseli být registrováni pod žádným 

klubem. Podle Bartáka mohl tehdy zápasit skutečně každý (Barták & Kalous, 2020: 27). První 

organizace, jež zaštiťovala zápasníky, vznikla až v roce 2008 a nesla název Hell Cage. O dva 

roky později se zrodila organizace Gladiator Championship Fighting (GCF), která dávala 

prostor jak profesionálním, tak amatérským zápasníkům, a stala se do určité míry nástupcem 

Hell Cage, jež v květnu 2010 zanikla. GCF, jíž založil úspěšný zápasník Michal Hamršmíd, 

si dala za cíl výchovu nových českých bojovníků (Barták & Kalous, 2020: 93). 

Vedle založení GCF se Hamršmíd postaral i o založení Českého svazu MMA, který 

navázal na světovou asociaci WMMAA. Ihned byla přijata její pravidla a ligové turnaje 

se začaly odehrávat pyramidovým systémem, „takže bojovník mohl absolvovat i tři čtyři klání 

za den“ (Barták & Kalous, 2020: 94–95).  



 
 

30 

5.4.Současné MMA v České republice 
 
GCF je sice nejstarší fungující MMA organizací u nás, po nástupu organizací Oktagon MMA a 

X Fight Nights (XFN ) se však stala značně upozaděnou. Barták ve své knize Život v kleci 

napsal, že „samo GCF nedokázalo natolik silně mediálně zaujmout“, a to i přes to, že z něj 

vzešla řada šampionů, kteří zápasili v prestižní UFC (Barták & Kalous, 2020: 167). Mezi tyto 

zápasníky a zápasnice řadíme Viktora Peštu, Karlose Vémolu, Jiřího Procházku či Lucii 

Pudilovou (tamtéž). 

Organizace XFN, jež vznikla v roce 2016, měla dlouhou dobu namířeno k tomu, aby se 

stala jedničkou na československém poli smíšeného bojového umění. V roce 2019 se však 

dostala do finančních problémů, se kterými se potýká dodnes. Řada zápasníků a zápasnic poté 

přešla pod organizaci Oktagon MMA. Mezi tyto zápasníky patří David Dvořák, Makmud 

Muradov či Ludovíť Klein. Všichni tito zápasníci mají v současnosti za sebou zápasy v UFC 

(XFN v problémech? Bojovníci odcházejí…, 2019 in mmaservis.cz). Největším úspěchem 

XFN bylo vyprodání pražské O2 areny 27. prosince 2018. Hlavním zápasem bylo boxerské 

utkání raperů Patrika Vrbovského, známého pod uměleckým jménem Rytmus, a Otakara 

Petřiny, známého jako Marpo (Bojovníci vyprodali největší českou arenu. Došlo i na K.O. a 

Vémola našel další kořist, 2018 in Sport.cz). Podle Bartáka tento zápas zasáhl i diváky mimo 

běžnou cílovou skupinu a „vynesl popularitu sportu zase o něco výš“ (Barták & Kalous, 2020: 

166). 

V současnosti je jedničkou na trhu bojového umění československá organizace Oktagon 

MMA. Největší podíl na úspěchu nesou promotéři Ondřej Novotný a Pavol Neruda. Vedle 

turnajů, které jsou pořádány jak v Česku, tak na Slovensku, přišli Neruda s Novotným 

s konceptem Oktagon Výzvy. Jedná se o reality show s profesionálními MMA zápasníky. Podle 

Bartáka je jednou z hlavních celebrit na Slovensku Gábor Boráros, který vzešel z první Oktagon 

Výzvy (Barták & Kalous, 2020: 164–167). Vedle Oktagon Výzvy pořádá organizace ještě 

Projekt X, jenž mapuje „cestu obyčejného člověka až do klece“ a Projekt Y, což je čistě ženská 

MMA reality show (O organizaci, © 2016 in oktagonmma.cz). 

Poměrně novou organizací, která vznikla v červenci roku 2019, je I Am Fighter (IAF). 

Za IAF stojí bývalý profesionální boxer Ondřej Pála a bývalý profesionální kickboxer Petr 

Ondruš. „Cílem této organizace není být automaticky konkurencí již stávajícím organizacím, 

ale nabídnout možnost uplatnění volným bojovníkům a všem, kteří mají chuť trénovat a zápasit“ 

(Nová MMA organizace na české bojové scéně, © 2019 in iamfighter.cz). Organizace má 

fungovat na dvou pilířích, prvním z nich budou MMA turnaje, druhým sportovní reality show 



 
 

31 

I AM FIGHTER, kam se mohou přihlásit jak amatérští, tak profesionální sportovci a 

sportovkyně (Překvapení na české scéně. Těžká váha, která trénovala s Kličkem, se vrhla na 

MMA, 2019 in Sport.cz). 

Odhlédneme-li od organizací k nejviditelnějším osobnostem české a slovenské MMA 

scény, můžeme využít žebříček redaktora Libora Kalouse, který vytvořil pro portál Sport.cz. 

Žebříček byl sestaven z deseti odpovědí trenérů, zápasníků a novinářů. Na prvním místě se 

umístil Karlos Vémola, který je podle Bartáka celebritou na plný úvazek (Barták & Kalous, 

2020: 167). Na druhé místo byl zařazen majitel Oktagon MMA Ondřej Novotný, samotná 

organizace obsadila čtvrté místo. Na třetí příčce se umístil UFC zápasník Jiří Procházka a na 

pátém místě Michal Hamršmíd, zakladatel GCF. V první desítce se objevila jediná česká UFC 

zápasnice Lucie Pudilová (Kdo má největší vliv na české MMA?, 2019 in Sport.cz). 
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Metodologická část 
 

6. Výzkumné metody 
 

6.1.Kvantitativní a kvalitativní obsahová analýza 
 

Stěžejními metodami výzkumu jsou kvantitativní obsahová analýza a kvalitativní obsahová 

analýza. Tradiční obsahovou analýzu definoval v roce 1952 Bernard Berelson jako „výzkumnou 

techniku pro objektivní, systematický a kvantitativní popis zjevného obsahu komunikace“ 

(McQuail, 2007: 307–308). Jejími hlavními přednostmi jsou přenositelnost, nezávislost 

výsledků na výzkumníkovi a možnost výsledná data prezentovat pomocí grafů a tabulek. 

Dominantním znakem je „vysoká míra strukturovanosti, a s tím spojený vysoký stupeň 

ověřitelnosti“ (Trampota & Vojtěchovská, 2010: 103). 

 Prvním krokem této metody je stanovení cíle výzkumu a s tím spojené formulování 

výzkumných otázek či hypotéz (Trampota & Vojtěchovská, 2010: 103). Druhým krokem je 

podle Jána Ferjenčíka tzv. výběr univerza, čímž je míněno „jednoznačné určení předmětů 

analýzy“ a definování kategorií obsahové analýzy (Ferjenčík, 2010: 186).  

 Předem určené kategorie mohou být sestaveny do hierarchického systému, kdy základní 

osnovu tvoří několik všeobecných kategorií, které se dále dělí na podkategorie. Do těchto 

kategorií následně rozdělujeme jednotky analyzovaného komunikátu. Analyzovaným 

komunikátem může být slovo či symbol, téma, osoba (charakter) anebo, jako tomu je v mém 

případě, odstavec a položka. Položkou je míněn celý článek, celý časopis nebo například celá 

kniha (Ferjenčík, 2010: 187). 

 Po definování kategorií následuje samotný proces kódování, kdy výzkumník postupuje 

od jedné jednotky analyzovaného komunikátu k druhé a zaznamenává, jakých kategorií 

nabývají proměnné (Trampota & Vojtěchovská, 2010: 107). Tímto postupem lze zkoumat 

jednak četnost výskytu konkrétních jednotek, jednak celkový prostor poskytovaný jednotlivým 

kategoriím (Ferjenčík, 2010: 188). Získaná data jsou následně „vztažena k původní výzkumné 

otázce nebo hypotéze, případně vedou k definici dalšího výzkumného problému“ (Trampota & 

Vojtěchovská, 2010: 110). 

 Jak upozorňuje Trampota s Vojtěchovskou v knize Metody výzkumu médií, hlavní 

slabinou kvantitativní obsahové analýzy je skutečnost, že je sice schopna nabídnout tzv. „tvrdá 

data, podíly a závislostní korelace zkoumaných kategorií,“ ale již není schopna vysvětlit, proč 

tomu tak je a co to vůbec znamená (Trampota & Vojtěchovská, 2010: 110). I z tohoto důvodu 

Ferjenčík ve své publikaci Úvod do metodologie psychologického výzkumu hovoří ve spojitosti 
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s kvantitativní obsahovou analýzou také o kvalitativní obsahové analýze. Dle něj může být 

jedna a tatáž informace, která by byla pouze v kvantitativním výzkumu „zařazena 

pravděpodobně vždy do téže kategorie“, definována v kvalitativní obsahové analýze „velmi 

odlišnými jazykovými prostředky“ (Ferjenčík, 2010: 188). Podle některých autorů10 věnujících 

se obsahové analýze, je hlavní rozdíl v kvantitativní a kvalitativní obsahové analýze v hloubce 

analýzy, a v tom, že záměry druhé zmíněné „překračují vlastní studovaný materiál“ (Výrost, 

Slaměník & Sollárová, 2019: 334). Jak bylo zmíněno v publikaci Sociální psychologie: Teorie, 

metody, aplikace, za ideální se považuje propojení obou přístupů (tamtéž). Klasická 

kvantitativní analýza tak může být obohacena o „použití kategorií induktivně vyvozených z dat 

na základě znalosti datového korpusu“ (Sedláková, 2014: 290). I z tohoto důvodu jsem pro 

potřeby práce zvolila jak metodu kvantitativní obsahové analýzy, tak metodu kvalitativní 

obsahové analýzy. 

 Philipp Mayring kvalitativní obsahovou analýzu popisuje jako „přístup pro empiricky a 

metodologicky řízenou analýzu textů v jejich kontextu komunikace, následující pravidla 

obsahové analýzy a postup krok za krokem, bez unáhlené kvantifikace“ (Mayring, 2002: 2). 

Podle něj je kvalitativní obsahová analýza postavena na dvou postupech, a sice na „induktivním 

vytváření kategorií z dat a jejich následnou deduktivní aplikaci“ (tamtéž). Výhodou této 

analýzy je, že soustředí pozornost spíše na skrytý obsah a nemá předem nutně určený postup. 

Předpokládá však důkladnou znalost tématu ze strany výzkumníka, a díky tomu lepší intuici při 

interpretaci textu (Výrost, Slaměník & Sollárová, 2019: 334). Cílem kvalitativní obsahové 

analýzy je „poskytnout znalosti a porozumění studovanému jevu“ (Downe-Wamboldt, 1992: 

314). 

 Předmětem zájmu kvalitativní obsahové analýzy může být jakýkoliv typ zaznamenané 

komunikace, jako přepisy rozhovorů, diskurzy, dokumenty, pozorování atp. Hlavním cílem je 

analyzování zřejmého obsahu vybraného materiálu a sledování jeho dalších úrovní. Důležitá 

jsou jak témata, tak hlavní myšlenky a kontext sdělení. Díky kvalitativní obsahové analýze lze 

z textu vyčíst i to, co není přímo řečeno (Mayring, 2002: 2).  

Na začátku samotné analýzy je stanoven výzkumný problém a určen předmět zkoumání. 

Dále je pro potřeby výzkumu nutné definování kategorií a následně zařazování analyzovaných 

vzorků. Kategorie se v průběhu analýzy mohou měnit podle nových zjištění (Forman & 

Damschroder, 2008: 39–40). Důraz je kladen především na význam a interpretaci sdělení. 

 
10Zmínit můžeme například autorskou dvojici Jamese Driska a Tinu Maschi a jejich knihu Content Analysis či 
Klause Krippendorfa a jeho publikaci Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (Výrost, Slaměník & 

Sollárová, 2019: 334). 
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Jednotlivé proměnné se zaznamenávají do kódovací knihy, která „obsahuje kódovací 

schéma s přehledem jednotlivých proměnných, včetně jejich operacionálních definic, a 

kódovací manuál, jak při kódování postupovat a jakých variant mohou proměnné nabývat“ 

(Sedláková, 2014: 315–316). Finálním krokem je zpracování výsledků a následná interpretace 

dat (Mayring, 2002: 4). Jak podotýká ve své diplomové práci Zuzana Vízková „cílem 

kvalitativní analýzy je nalézt příklady k ilustraci problému a interpretovat jejich význam, 

počítání a zobrazování četností však není v kvalitativní analýze vyloučeno“ (Vízková, 2013: 

42). 

 

6.2. Popis sledovaného souboru 
 
Základním sledovaným souborem předkládané práce jsou články týkající se smíšeného 

bojového umění vycházející v roce 2019 ve čtyřech nejčtenějších11 českých tištěných denících, 

a sice Blesku, Mladé frontě DNES, Právu a Sportu a jejich internetových mutacích Blesk.cz, 

iDnes.cz, Sport.cz a iSport.cz. Zvolená periodika a jejich internetové mutace, konkrétně články 

a obrázky v nich vycházející, byly zkoumány v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 

v mediálním archivu Newton Media monitoring a Newton Media Search (Pohled do médií, 

který dává smysl in Newtonmedia.cz). Články byly hledány skrze pět klíčových slov: MMA, 

Oktagon, smíšené bojové umění, UFC, XFN. Do analýzy bylo zahrnuto celkem 1331 článků 

z osmi zdrojů12.  

  
6.2.1. Profil deníku Blesk 

 
První vydání bulvárního deníku Blesk vyšlo dne 13. dubna 1992. O deset let později se stal 

nejčtenějším deníkem v České republice a toto prvenství si udržuje dodnes (Vysekalová a kol., 

2007: 143; Končelík, Večeřa & Orság, 2010: 259). Vydavatelem periodika je mediální dům 

CZECH NEWS CENTER a. s., jejž kontrolují Daniel Křetínský a Patrik Tkáč. Deník vychází 

v devíti regionálních mutacích Praha, Praha a střední Čechy, jižní Čechy, východní Čechy, 

severní Čechy, západní Čechy, Brno a okolí, jižní Morava a severní Morava (Blesk; Vlastníci, 

© 2020 in cncenter.cz). 

 

6.2.2. Profil deníku Mladá Fronta DNES 
 

 
11Dle dat výzkumu čtenosti Media projektu zveřejněných 11.února 2020 (Nejčtenější zůstává Blesk, žádný placený 

deník čtenost nezvýšil, 2020 in mediaguru.cz). 
12Výběr článků a způsob zpracování je rozveden v kapitole 6.5. Operacionalizace. 
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První vydání seriózního deníku Mladá Fronta DNES vyšlo dne 1. září 1990. Plynule navázalo 

coby nástupce „deníku mládeže“ Mladá Fronta, který přestal vycházet 31. srpna 1990 

(Končelík, Večeřa & Orság, 2010: 258). Mladá Fronta DNES je druhým nejčtenějším deníkem 

v České republice. Vydavatelem deníku je mediální skupina MAFRA a.s., jež je součástí 

holdingu Agrofert ze svěřeneckého fondu Andreje Babiše (O společnosti, © 2020 in mafra.cz). 

Součástí Mladé Fronty DNES jsou rubriky Z domova, Ekonomika, Publicistika, Ze světa, 

Kultura, Názory, dále zprávy z regionu a Sport a „svým čtenářům nabízí časopis k novinám 

každý den zdarma“ (Mladá Fronta DNES, © 2020 in mafra.cz). 

 

6.2.3. Profil deníku Právo 
 
Třetím nejčtenějším deníkem v České republice je deník Právo, jenž je nástupcem Rudého 

práva. Periodikum začalo vycházet v roce 1990 nejprve jako Rudé právo. Dne 1. listopadu 1995 

byl název zkrácen pouze na Právo (Benda, 2007: 96; 106). Deník vychází šestkrát týdně pod 

vydavatelstvím Borgis a.s.. Součástí deníku jsou vedle běžných rubrik i tematické přílohy a 

magazíny. Mezi pravidelné rubriky patří též Sport (Deník Právo, © 2020 in periodik.cz). 

 
6.2.4. Profil deníku Sport 

 
Posledním analyzovaným periodikem je deník Sport. Od roku 1953 vycházel pod názvem 

Československý sport nejprve jako obdeník a následně deník (Končelík, Večeřa & Orság, 2010: 

147).  Dnes se jedná o „jediný sportovní deník v České republice“ (Sport, © 2020 in 

cncenter.cz). Pravidelně vychází s úterní přílohou Český hokej, středeční přílohou Český fotbal 

a páteční přílohou Sport magazín (Sport, © 2009 in sport.magaziny.cz). Vydavatelem deníku 

je mediálním dům CZECH NEWS CENTER a. s., jejž zastupují Daniel Křetínský a Patrik Tkáč 

(Sport, © 2020 in cncenter.cz). 

 
6.2.5. Profil internetového serveru Blesk.cz 

 
Druhým nejčtenějším analyzovaným webem je portál Blesk.cz. V roce 2019 byla tato stránka 

navštívena celkem 38 488 903x. Podle dat Netmonitor.cz ve sledovaném roce Blesk.cz otevřelo 

3 705 749 reálných uživatelů (Online data (OLA), © 2016 in netmonitor.cz). Vydavatelem je 

společnost CZECH NEWS CENTER a.s. Blesk.cz vedle domácího a zahraniční zpravodajství 

nabízí též informace z oblasti sportu a kultury (Blesk.cz, © 2001 in cncenter.cz). 
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6.2.6. Profil internetového serveru iDnes.cz 
 
Nejčtenějším analyzovaným webem je server iDnes.cz. Tyto stránky v roce 2019 zaznamenaly 

94 208 038 návštěv. Počet zobrazení stránek se vyšplhal na číslo 846 686 035 za rok 2019 

(Online data (OLA), © 2016 in netmonitor.cz). Vydavatelem iDnes.cz je mediální skupina 

MAFRA a.s., jež je členem koncernu Agrofert. Součástí webového portálu je rubrika Sport, 

dále také Magazíny či Kraje (iDnes.cz, © 1999). 

 
6.2.7. Profil internetového serveru Sport.cz 

 
Prvním sportovním analyzovaným webem je Sport.cz. V roce 2019 zaznamenala tato webová 

stránka 57 564 734 návštěv od 3 233 913 reálných uživatelů (Online data (OLA), © 2016 in 

netmonitor.cz). Vydavatelem serveru je společnost Borgis a.s. Články vychází v osmi 

rubrikách, a sice Fotbal, Hokej, Moto, Tenis, Motosport, Ostatní sporty, Sport+, Videa a Esport 

(Sport.cz, © 2020). 

 
6.2.8. Profil internetového serveru iSport.cz 

 
Mezi druhý čistě sportovní zpravodajský analyzovaný server řadíme iSport.cz. Web iSport.cz 

vydává CZECH NEWS CENTER a.s. (isport.cz, © 2020 in cncenter.cz). Mezi pravidelné 

rubriky na webu iSport.cz patří Fotbal, Hokej, MMA a další. Jedná se o internetovou verzi 

serveru Deník Sport (tamtéž). 

 
6.3.Výzkumné cíle 

 
Hlavním výzkumným cílem práce je mediální zobrazení mužského a ženského MMA v České 

republice v roce 2019, a to včetně vyobrazení klíčových osobností tohoto sportu. Vedlejším 

výzkumným cílem je nalezení rozdílů ve způsobu a četnosti zobrazení zástupců mužské a 

ženské MMA. 

 Práce zkoumá, kolik prostoru bylo v rámci analyzovaných médií smíšenému bojovému 

umění dáno a zda se jednalo o články týkající se přímo MMA, či zda byl tento sport zmiňován 

pouze okrajově13. Dále se zabývá tím, zda bylo o MMA psáno pouze v souvislosti s turnaji a 

výsledky zápasníků a zápasnic, či zda zde byl dán prostor také článkům o soukromém životě 

sportovců a bulvární tématice. 

 
13Okrajovými články jsou myšleny všechny texty, které se dotkly tématu smíšeného bojového umění, a to ať už 

sportu jako takového či jednotlivých zápasníků. 
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 S ohledem na vedlejší výzkumný cíl týkající se genderu předkládaná práce rovněž 

sleduje, jakými výrazy a slovními spojeními byly označovány zápasnice v porovnání 

se zápasníky a zda docházelo ke stereotypizaci v oblasti genderu. Zaměřuje se i na to, zda 

se stereotypní zobrazování nedotklo též fotografií, jež byly k článkům přiřazovány.  
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6.4.Výzkumné otázky a hypotézy 
 
Na základě výše vymezených cílů diplomové práce a představení teoretických konceptů jsem 

formulovala tři výzkumné otázky a hypotézy:  

 

• VO1: Jakým způsobem je ve čtyřech nejčtenějších českých tištěných denících a 

jejich internetových mutacích utvářen mediální obraz MMA? 

o H1: Tematická skladba obsahů se napříč tištěnými a webovými médii nebude 

výrazně lišit.  

Tato hypotéza vychází z předpokladu, že ač jsou webová média Sport.cz a iSport.cz 

a tištěné médium Sport zaměřena primárně na tématiku sportu, ostatní zvolená 

média mají též rubriku Sport, a tudíž lze předpokládat, že k výběru a zpracování 

zpráv využívají stejných rutinních postupů a zdrojů informací. To se podle mého 

předpokladu musí nutně promítnout i do obsahové skladby článků (Trampota, 2006, 

57–58). 

 

• VO2: Je možné identifikovat rozdíly v utváření mediálního obrazu českého 

ženského a mužského MMA ve čtyřech nejčtenějších českých tištěných denících a 

jejich internetových mutacích? 

o H2: Genderový stereotyp se bude více objevovat v článcích týkajících se pouze 

ženského či převážně ženského MMA než v článcích týkající se mužského či 

převážně mužského MMA. 

Jakožto autorka práce se domnívám, že druhá hypotéza bude kopírovat zjištění 

článku Gender, Media, and Mixed Martial Arts in Poland: The Case of Joanna 

Jędrzejczyk od trojice autorů Honorata Jakubowska, Alex Channon, a Christopher 

R. Matthews, kteří vysledovali dvě problémové oblasti, a to s ohledem na tématiku 

genderu a smíšeného bojového umění. Zaprvé nedostatek pozornosti věnované 

ženskému MMA, a také tendence sportovních médií bagatelizovat schopnosti 

zápasnic, zejména pak prostřednictvím sexuální objektivizace (Jakubowska, 

Channon & Matthews, 2016: 413). 
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• VO3: Lze na základě provedeného výzkumu tvrdit, že je mužskému MMA, resp. 

jeho představitelům, dáván v analyzovaných médiích větší prostor než ženskému 

MMA, resp. jeho představitelkám, a to bez ohledu na samotné sportovní výsledky? 

o H3: Více než ¾ článků budou zmiňovat pouze mužské či převážné mužské 

MMA. 

Třetí hypotéza vychází z textu Jana Graydona z roku 1983, který označuje 

za zřejmou skutečnost, že sportovní zpravodajství v médiích sestává z 90 % ze 

zpráv o mužském sportu. Graydon médiím vytýká, že vedle primárního 

hodnocení soutěžních úspěchů sportovkyň věnují prostor popisu jejich vzhledu 

a domácím rolím. Domnívám se, že popis vzhledu a domácí role budou 

identifikovány i v článcích týkajících se MMA (Graydon, 1983: 8). 

 

6.5. Operacionalizace 
 
Pro potřeby předkládané práce byla před samotnou analýzou sestavena kódovací kniha, jejíž 

identifikační proměnné budou představeny v této kapitole. 

 
6.5.1. Sledované proměnné  
 

Kódovací kniha 
Číslo 

sekce Identifikační proměnné Kód Definice jednotky 
1 Číslo příspěvku14 N  
2 Zdroj15 1 Blesk 

  2 Mladá Fronta DNES 

  3 Právo 

  4 Sport 

  5 Blesk.cz 

  6 Sport.cz 

  7 iDnes.cz 

  8 iSport.cz 
3 Datum vydání DD.MM.RRRR Datum zveřejnění příspěvku 
4 Autor článku 1 Muž 

 
14Každému článku je přiřazeno číslo, pod kterým je kódován. Součástí tohoto čísla je v závorce též číslo článku 

vygenerované mediálních archivem Newton Media monitoring a Newton Media Search pro snadnější 

dohledatelnost autorkou práce. 
15Součástí analýzy jsou pouze články ze čtyř nejčtenějších českých tištěných deníků a jejich internetových mutací. 



 
 

40 

  2 Žena 

  3 Nelze určit 

  4 Žena/y i Muž/i 

  5 Česká tisková kancelář (ČTK ) 
5 Obrazový doprovod 1 Ano 

  2 Ne 

6 
Jména sportovců/sportovkyň 

objevující se v článcích16 1 Karlos Vémola 

  2 Attila Végh 

  3 Makhmud Muradov 

  4 Lucie Pudilová 

  5 Viktor Pešta 

  6 Patrik Kincl 

  7 Liz Carmoucheová 

  8 Kateřina Klinderová 

  9 Eva Borodáčová 

  10 Ivy Hašková 

  11 žádné 
7 Téma MMA v článku17 1 Hlavní 

  2 Vedlejší 

  3 Okrajové 

8 
Zmínka o mužském/ženském 

MMA18 1 Pouze ženy 

  2 Převážně ženy 

  3 Pouze muži 

  4 Převážně muži 

  5 Obě pohlaví vyrovnaně 
 

16Součástí kódovací knihy je soupis všech jmen zápasníků a zápasnic objevujících se ve zkoumaných článcích. 

Analýze bylo následně podrobeno 5 nejčastěji zmiňovaných mužských zápasníků a 5 nejčastěji zmiňovaných 

ženských zápasnic. Identifikační proměnná č. 6 tedy nabývá hodnot od 1–10. Hodnotou 11 jsou dále označeny 

články, ve kterých se neobjevila žádná jména sportovců či sportovkyň. 
17Analýze jsou podrobeny články, pro něž je téma MMA, tedy smíšeného bojového umění, jak hlavním, tak 

vedlejším a též okrajovým tématem. MMA je hlavním tématem, jestliže se článek týká výlučně tohoto sportu. 

Vedlejším tématem jsou články, pro které není smíšené bojové umění hlavním tématem a obsahují i další témata. 
V mém případě nejčastěji soukromý život zápasníků a zápasnic. Okrajovými články jsou míněny ty články, ve 
kterých je MMA zmíněno pouze v jedné či dvou větách, což pro mou práci představuje typicky souhrn sportovních 
výsledků napříč sportovními oblastmi, či články spojené s MMA zápasníky a zápasnicemi okrajově, což jsou 

typicky bulvární články o rodinných příslušnících. 
18Pozornost je při kódování článků zaměřena též na zmínky o mužském či ženském MMA. Pro tuto identifikační 

proměnnou je nutné důkladné seznámení s článkem a zaznamenání všech jmen, která se v článcích objevují. Pokud 

se v článcích neobjevuje žádné jméno sportovkyně či sportovce, ale článek se obecně věnuje sportovnímu odvětví 

MMA, je článek kódován jako: Obě pohlaví vyrovnaně. 
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9 Kategorie témat19 1 Sport 

  2 Jiné – Nebulvární 

  3 Jiné – Bulvární 
10 Kategorie podtémat20 1 Sport – Domácí scéna 

  2 Sport – Zahraniční scéna 

  3 
Sport – Mezinárodní (česká účast na 

mezinárodní scéně) 

  4 
Jiné – Bulvární o 
zápasnicích/zápasnících 

  5 

Jiné – Bulvární o partnerech, 
rodinných příslušnících a týmových 

partnerech 

  6 
Jiné – Nebulvární o 
zápasnících/zápasnicích 

  7 Jiné – Nebulvární o organizacích 

11 Identifikované stereotypy21 1 Vzhled a charakteristika sportovkyň  

  2 Zlí hoši 

  3 Žádné 
 

  

 
19Jak bylo již výše naznačeno, ne všechny články se týkají samotného sportovního odvětví MMA, proto je nutné 

vytvořit identifikační proměnnou č. 9 Kategorie témat, která nabývá tří hodnot. První hodnotou je Sport, kam jsou 
zařazeny výhradně články zabývající se sportovní stránkou sportovců a sportovkyň, sportovními výsledky a 

blížícími se zápasy. Druhé hodnoty Jiné – nebulvární nabývají články, které se týkají MMA, ale nikoliv sportu 

jako takového, např. finanční stránka MMA organizací, soukromý život zápasníků a zápasnic, výplaty atp. 

Poslední hodnotu Jiné – bulvární získávají články, které obsahují zavádějící titulky a texty soustředící se 

především na neštěstí, násilí a problémy. 
20Vedle hlavních kategorií je nutné stanovit též Kategorie podtémat pro co nejdetailnější vykreslení mediálního 

obrazu smíšeného bojového umění v České republice. Jestliže se v článcích objevilo několik témat či podtémat, 
kódovala jsem vždy nejdominantnější sdělení. 
21Poslední identifikační proměnnou jsou Identifikované stereotypy. Jelikož je vedlejším cílem práce nalézt 

genderové stereotypy, byla z logických důvodů stanovena první hodnota Vzhled a charakteristika sportovkyň. Této 
hodnoty nabývají články, které se zabývají vzhledem či charakteristikou sportovkyň, tzv. domácími rolemi žen a 

rozdílným popisem ženských a mužských výher a proher. Druhou hodnotu jsem pojmenovala jako stereotyp Zlí 
hoši, který se pojí s názorem, že jsou MMA zápasníci násilníci a MMA je spíše druhem zvláštní zábavy než 

skutečného sportu (Don’t Believe the MMA Stereotypes, 2014 in mmasucka.com). 
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Analytická část 

V předkládané kapitole budou data, která jsem získala prostřednictvím kvantitativní obsahové 

analýzy, interpretována podle kritérií definovaných v metodologické části práce. 

7. Kvantitativní obsahová analýza 
 

7.1. Prostor věnovaný smíšenému bojovému umění 
 
V období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 periodika Blesk, Mladá Fronta DNES, Právo 

a Sport a zpravodajské weby Blesk.cz, iDnes.cz, Sport.cz a iSport.cz vydaly celkem 1331 

článků, jež splňovaly podmínky, které jsem pro jejich výběr stanovila. 

Graf č. 1 (zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Jak můžeme vidět na grafu č.1, nejvíce článků týkajících se MMA (celkem 338) bylo 

publikováno na zpravodajském webu Sport.cz. O jeden článek méně vydal web iSport.cz a na 

třetím místě v počtu článků se nachází portál Blesk.cz. Poslední webovou stránkou, jež byla 

podrobena analýze, je iDnes.cz, kde se objevilo 78 článků, které se alespoň okrajově vázaly 

k tématu MMA. Co se tištěných periodik týče, nejvíce článků vydal deník Sport, celkem 195. 

Na druhém místě se nachází Blesk s celkem 86 články. Dohromady 29 článků bylo otištěno 

v Mladé Frontě DNES a pouze 4 články tomuto sportovnímu odvětví věnoval deník Právo. 
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Graf č. 2 (zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Podíváme-li se na graf č. 2, můžeme zjistit, jak se vyvíjel počet článků u jednotlivých 

zdrojů napříč celým rokem 2019. Absolutně nejvyšších hodnot se součtem 183 článků dosahuje 

měsíc únor, kdy se v České republice konal turnaj UFC FIGHT NIGHT PRAGUE (Praha, © 

2001 in ufc.com). Jen o dva články méně bylo vydáno v měsíci listopadu, kdy se konal turnaj 

Oktagon 15 v pražské O2 aréně, kde se odehrál tzv. Zápas století mezi zápasníkem Attilou 

Véghem a Karlosem Vémolou (OKTAGON 15: VEGH VS. VEMOLA, © 2016 in 

oktagonmma.cz). Třetím měsícem, ve kterém vyšlo nejvíce článků, je duben. V dubnu se 

uskutečnilo několik turnajů a zápasů, díky kterým se zvýšil i počet vydaných textů, např. 

galavečer Nights of Warriors v Liberci či titulový zápas Jiřího Procházky v japonské organizaci 

Rizin (Night of Warriors Liberec živě: Informace, fight card a výsledky, 2019 in top-fight.cz; 

Jiřího Procházku čeká souboj o titul RIZINU, 2019 in fights.cz). Vůbec nejméně článků (70) 

bylo vydáno v lednu 2019, kdy se neodehrál žádný turnaj, který by zvolená česká média 

pokrývala. V průměru vyšlo 111 článků měsíčně.  

Zajímalo mě též, v jakém dni roku 2019 bylo smíšenému bojovému umění věnováno ze 

strany osmi analyzovaných médií nejvíce pozornosti. Pro tyto účely byly vytvořeny tabulky 

všech dnů, které tématiku MMA alespoň okrajově pokrývaly a výsledky šetření jsou 

znázorněny v grafu č. 3. 
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Graf č. 3 (zdroj: Vlastní zpracování) 

 
 Jak lze vidět v grafu č. 3, nejvíce článků vyšlo dne 23. února 2019 (celkem 32). V tento 

den se konal v O2 areně v Praze turnaj UFC FIGHT NIGHT, kde se představila i česká 

zástupkyně Lucie Pudilová (Praha, © 2001 in ufc.com). Celkem 27 článků vyšlo o necelých 

osm měsíců později dne 9. listopadu 2019, kdy se proti sobě postavili český zápasník Karlos 

Vémola a slovenský zápasník Attila Végh (OKTAGON 15: VEGH VS. VEMOLA, © 2016 in 

oktagonmma.cz). I z tohoto důvodu je na třetím místě v počtu 20 článků pondělí 11. listopadu 

2019, kdy se do statistik promítly i články z tištěných médií. Shodně 17 článků bylo vydáno 

dne 22. února 2019 a 8. listopadu 2019, tedy den před dvěma největšími turnaji MMA 

odehrávajícími se na území České republiky. Obecně lze z grafu vyčíst, že jakmile se v České 

republice uskutečnila výrazná MMA událost, odpovídal tomu úměrně i počet článků 

vycházející před turnajem a několik dní po něm.  
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7.2. Autoři článků 
 
S ohledem na vedlejší tématiku genderu mě též zajímalo, kolik článků bylo psáno ženskými a 

mužskými členy redakce. Bohužel se ukázalo, že ne vždy lze autora či autorku článku 

identifikovat. Články buď autora či autorku vůbec nezmiňovaly, nebo zde byly uvedeny pouze 

zkratky členů redakce. V tom případě byly články kódovány s hodnotou 3 -Nelze určit. Článků 

s touto hodnotou bylo celkem 935, tedy více než 70 % z celkového součtu.  

 V grafu č. 4 lze dále vidět, jakých hodnot dosahovalo ostatních 392 identifikovaných 

článků. Celkem 339, tedy necelých 29,5 % textů bylo psáno mužským autorem, 2,8 % textů 

(celkem 38 z nich) bylo psáno ženskou autorkou. U 8 článků byli uvedeni autoři dva, jak muži, 

tak ženy. Specifickou hodnotou je pátá hodnota Česká tisková kancelář, jež byla označena 

celkem 11x jako původce textu.  

 

  

Graf č. 4 (zdroj: Vlastní zpracování) 
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7.3. Obrazový doprovod 
 
Z důvodu možných genderových stereotypů v zobrazování zápasníků a zápasnic byla součástí 

kódovací knihy též identifikační proměnná Obrazový doprovod. Zajímalo mě i to, zdali se na 

webových stránkách a v tištěných médiích objevovaly texty bez obrazové přílohy. Šetření 

ukázalo, že v pouhých 17 případech nebyl obrazový doprovod k článkům přiložen. Všechny 

články bez obrazové přílohy vyšly v tištěných periodikách Sport, Mladá Fronta DNES a Právo. 

Nejčastěji se jednalo o krátké informační sloupce či komentáře. Výsledky zachycuje graf č. 5.  

 

 
Graf č. 5 (zdroj: Vlastní zpracování) 
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7.4. Tematické oblasti 
 
Dříve než se dostaneme ke konkrétním kategoriím a podkategoriím témat, jež se se smíšeným 

bojovým uměním v roce 2019 pojily22, je pro ucelený mediální obraz nutné články rozřadit 

podle toho, zdali bylo MMA hlavním, vedlejším či pouze okrajovým tématem.  

Z celkem 1331 článků bylo MMA hlavním tématem v 1033 případech, což je více než 

77 %. Dohromady 183 článků z osmi zdrojů, které vyšly mezi lednem až prosincem 2019, lze 

považovat za texty, kde bylo MMA vedlejším tématem. Jedná se o necelých 14 % 

analyzovaných obsahů. MMA, coby okrajové téma, bylo s články spojeno ve 115 případech, 

tedy v necelých 9 %.  

Z grafu č. 6 lze vyčíst, že nejvíce článků, kde bylo MMA hlavním tématem, zveřejnily 

webové stránky Sport.cz, iSport.cz a Blesk.cz, které zároveň vydaly nejvíce článků o smíšeném 

bojovém umění obecně. Vedlejší téma bylo nejčastěji analyzováno u internetových mutací 

iSport.cz, Blesk.cz a Sport.cz, což víceméně kopíruje předchozí trend. Okrajovým tématem bylo 

MMA nejčastěji u portálu Blesk.cz, iSport.cz a tištěného deníku Sport.  

Graf č. 6 (zdroj: Vlastní zpracování) 

 

 

 

 
22Konkrétním kategoriím a podkategoriím témat se věnuje graf č. 7 a graf č. 8. 
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Zajímavou skutečností je zjištění, že deník Právo nezveřejnil ani jeden článek, kde by 

bylo smíšené bojové umění dominantním tématem. Pouze v jednom případě se jednalo o téma 

vedlejší. Tento článek se objevil 3. dubna 2019 a jednalo se o rozhovor s Lukášem Krpálkem, 

který se ve druhé části rozhovoru věnoval otázce možnosti zápasení v MMA a osobním 

názorům na MMA. 

 Z grafu č. 7 a č. 8 lze vyčíst, o kterých konkrétních kategoriích a podkategoriích témat 

bylo psáno v souvislosti s MMA. Jak znázorňuje graf č. 7, nejvíce článků vyšlo v kategorii 

Sport, a to téměř 70 %. Většina těchto článků se věnovala konkrétním turnajům a výsledkům 

zápasů, v okrajových případech šlo o názory odborníků či ankety. V celkovém součtu 245 

článků bylo zařazeno do kategorie Jiné – nebulvární a zbylých 155 textů bylo kódováno jako 

Jiné – bulvární. 

 
 

 
 

Graf č. 7 (zdroj: Vlastní zpracování) 
 

Konkrétním podkategoriím témat je věnován graf č. 8. Jak můžeme vidět, stanoveny 

byly celkem 3 kategorie, které se dále dělily na 7 podkategorií témat. 
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Graf č. 8 (zdroj: Vlastní zpracování) 

 

První kategorie Sport byla dále dělena na 3 podkategorie, a sice Domácí scéna, 

Zahraniční scéna a Mezinárodní turnaje (resp. česká účast na mezinárodních turnajích). 

Do podkategorie 1 byly zařazovány všechny články týkající se sportovní stránky všech 

zápasníků a zápasnic, kteří měli podepsané smlouvy, a tudíž zápasili pod československými 

organizacemi Oktagon MMA, XFN či na galavečerech Night of Warriors. Nejvíce článků 

týkajících se domácí scény bojového smíšeného umění vydal server Sport.cz a iSport.cz. Obě 

tyto webové stránky vydaly více než 100 článků. Celkem 12 článků věnujících se MMA otiskla 

Mladá Fronta DNES, deník Právo pak nevydal žádný text týkající se daného tématu. 

Do podkategorie 2 byli zařazeni sportovci a sportovkyně, již zápasili pod zahraničními 

organizacemi a zároveň se nejednalo o české zápasníky či zápasnice. O zahraniční scéně 

nejčastěji informovaly portály Sport.cz a iSport.cz. Kolem dvaceti článků tomuto tématu 

věnovala webová stránka Blesk.cz a deník Sport. Po jednom článku věnovala zahraniční scéně 

pozornost tištěná periodika Blesk a Mladá Fronta DNES, dva články se objevily v deníku 

Právo. 

Českým zápasníkům a zápasnicím bojujícím pod zahraničními organizacemi byla 

věnována speciální podkategorie 3. Autorka práce si dala mj. za cíl zjistit, zdali má zvyšující 

se zájem českých fanoušků o smíšené bojové umění spojitost s trendem obliby MMA 
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celosvětově, to by se promítlo do počtu článků o zahraničních zápasnicích a zápasnících, či 

zdali se zde projevují především sportovní zpravodajské hodnoty jako je nacionalismus a 

personalizace.  

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že se české účasti na mezinárodní scéně nejvíce 

věnovala internetová mutace deníku Právo Sport.cz a dále iSport.cz, Blesk.cz a Sport. U tří 

posledně jmenovaných se také objevila zajímavá skutečnost, a to, že nezřídka kdy docházelo 

k publikování stejných článků buď s různými či stejnými titulky napříč těmito třemi zdroji. 

Kupříkladu naprosto totožných článků na serverech Blesk.cz a iSport.cz vyšlo celkem 7723, což 

je 11,5 % všech analyzovaných článků. Dochází tak k částečnému potvrzení hypotézy H1, která 

předpokládala, že „tematická skladba obsahů se napříč tištěnými a webovými médii nebude 

výrazně lišit“, a to především z důvodu využívání rutinních postupů při zpracování informací a 

výběru zdrojů. V tomto případě navíc dochází nejenom k využívání stejných zdrojů a 

informací, ale také ke sdílení stejných článků na dvou různých serverech. 

 Druhá kategorie Jiné – nebulvární byla dělena na 2 podkategorie, sice o zápasnících a o 

samotných MMA organizacích. Jestliže byla kódována hodnota 6, tedy o zápasnících, články 

se týkaly především osobního života sportovců a sportovkyň a jejich finančního zajištění. Této 

tématice se věnovaly nejvíce servery Sport.cz a iSport.cz, které dohromady vydaly 75 článků. 

Kolem dvaceti článků na toto téma vydal portál Blesk.cz, deník Sport a deník Blesk. Nejméně 

článků vydal deník Právo a Mladá Fronta DNES. 

Jestliže byla ve druhé kategorii Jiné – nebulvární kódována hodnota 7, tedy 

o organizacích, články se týkaly nejčastěji finanční stránky samotných organizací či technické 

přípravy turnajů. Tomu se shodně věnoval iSport.cz a Blesk.cz. O jeden článek méně zveřejnil 

na toto téma deník Sport. 

 Poslední kategorie Jiné – bulvární byla dělena na dvě podkategorie, a sice 

o zápasnicích/zápasnících a o partnerech, rodinných příslušnících a týmových partnerech. 

Vůbec nejvíce bulvárních článků přinesl server Blesk.cz a iSport.cz. Z deníků se bulvárním 

tématům nejvíce věnoval Sport a Blesk. 

 Jak zjištění ukázalo, všechny analyzované internetové zdroje se nejvíce věnovaly 

domácí scéně a následně tzv. české účasti na zahraničních turnajích. Nejméně se analyzované 

weby věnovaly bulvární tématice, která se týkala partnerů, rodinných příslušníků a týmových 

partnerů. U tištěných deníků byl rozklad témat mnohem pestřejší a nelze vyznačit, kterému 

tématu byla napříč tištěnými periodiky věnována největší pozornost. Deník Sport se nejvíce 

 
23Tedy celkem 154 článků. 
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věnoval mezinárodním turnajům, Deník Blesk nejvíce domácí scéně a Mladá Fronta DNES 

oběma těmto tématikám stejně. Deník Právo se shodně věnoval zahraniční scéně a nebulvárním 

informacím o zápasnících a zápasnicích. I z tohoto důvodu tedy nelze potvrdit hypotézu č. 1, 

jež zněla „tematická skladba obsahů se napříč tištěnými a webovými médii nebude výrazně 

lišit“. 
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7.5. Mužské a ženské MMA 
 
Předposlední kapitola analytické části týkající se kvantitativní analýzy se věnuje rozdílům 

v počtu příspěvků o mužském či ženském MMA. Graf č. 9 znázorňuje, zda byli častěji 

zmiňováni pouze muži, převážně muži, pouze ženy, převážně ženy či obě pohlaví vyrovnaně. 

Následně je ukázáno, jakým zápasnicím a zápasníkům byl věnován největší prostor. 

 Jak lze vidět na grafu č. 9, drtivá většina příspěvků (celkem 944 článků z 1331 

analyzovaných) se věnovala pouze mužskému MMA. Pouze ženskému MMA se naproti tomu 

věnovalo pouze 156 článků. Procentuálně bylo pouze mužskému MMA věnováno necelých 71 

% celkového prostoru v tištěných denících Blesk, Mladá Fronta DNES, Právo, Sport a jejich 

internetových mutacích. V porovnání čistě ženské MMA bylo v médiích pokryto z pouhých 3,6 

% procent. 

 Viditelný rozdíl je též v referování o převážně ženském a převážně mužském MMA. 

Převážně mužští zástupci dostali mediální prostor ve 140 případech a převážně ženy pouze ve 

49 případech. Celkový počet článků, které se alespoň okrajově věnovaly ženskému MMA, je 

387, což je stále pouhých 29 % z celku. Pro srovnání se alespoň okrajově mužskému MMA 

věnovalo celkem 88 % vydaných textů. 

 

 
Graf č. 9 (zdroj: Vlastní zpracování) 
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V grafu č. 10 je dále znázorněno, jak velký prostor dávalo konkrétní médium ženskému 

či mužskému MMA. Z grafu vyplývá, že pouze mužskému MMA věnoval nejvíc prostoru 

server iSport.cz, pouze o dva články méně pak vydal Sport.cz. Nad 100 článků věnujících se 

pouze mužským MMA zástupcům zveřejnil Blesk.cz a deník Sport.  

Pouze ženskému MMA věnoval nejvíce prostoru Sport.cz, o jeden text méně vyšlo 

na serveru iSport.cz. V prvním zmíněném vyšlo 59 a ve druhém 58 článků. Zajímavé je zjištění, 

že pouze ženskému MMA se nejvíce z tištěných médií věnoval deník Blesk, o jeden článek 

méně pak vydalo periodikum Sport. Převážně mužskému i převážně ženskému MMA se nejvíce 

věnoval sever Sport.cz.  

 

 
Graf č. 10 (zdroj: Vlastní zpracování) 

 
 
 K co nejpřesnějšímu uchopení mediálního obrazu MMA je nutné se zaměřit na 

konkrétní zástupce a zástupkyně tohoto sportovního odvětví. V součtu 506 jmen se objevilo 

napříč 1331 analyzovanými články. Celkem 431 jmen zastupuje mužskou část MMA a 

dohromady 75 jmen ženskou MMA. 
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 Z celkem 75 zmiňovaných zápasnic jich 21 zastupovalo Českou či Slovenskou 

republiku na domácí či zahraniční scéně. Ostatní zápasnice byly cizinky zápasící nejčastěji pod 

organizací UFC. Z mužských 431 zápasníků bylo zmíněno celkem 104 českých či slovenských. 

Zbylých 327 zápasníků zastupovalo, podobně jako u ženského MMA, především organizaci 

UFC. 

 V grafu č. 11 máme znázorněno 5 nejčastěji zmiňovaných zápasníků a 5 nejčastěji 

zmiňovaných zápasnic24. U každého z nich je zároveň uvedeno, v kolika článcích jméno 

figurovalo. Modře jsou na grafu znázorněni mužští zástupci a růžově ženské zástupkyně. 

 

 
Graf č. 11 (zdroj: Vlastní zpracování) 

  

 Vůbec nejvíce článků (celkem 533) zmiňovalo zápasníka Karlose Vémolu. Týkalo se 

ho tak celých 40 % všech vydaných textů. Celkem 242 článků se objevilo ve spojitosti se 

zápasníkem Attilou Véghem, s nímž měl Karlos Vémola v listopadu roku 2019 tzv. Zápas 

století.  

 
24Kvalitativní analýza se dále věnuje spojitostem, v nichž bylo o deseti nejčastěji zmiňovaných sportovcích a 

sportovkyních referováno. 
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 Dohromady 206 analyzovaných obsahů nějakým způsobem pojednávalo o zápasníkovi 

Makhmudovi Muradovi, který v druhé polovině roku 2019 podepsal smlouvu s prestižní 

organizací UFC. V 17 případech byl hlavním tématem jeho vztah se zpěvačkou Monikou 

Bagárovou. Čtvrté místo v počtu článků týkajících se mužských MMA zástupců obsadil Viktor 

Pešta, jenž byl zmíněn ve 180 případech. Na pátém místě figuruje Patrik Kincl, kterého se 

týkalo celkem 155 publikovaných textů. 

 Co se zástupkyň ženského MMA týče, nejvíce prostoru bylo věnováno Lucii Pudilové. 

S celkovým součtem 183 článků se zároveň řadí na třetí místo nejzmiňovanějších osob 

zápasících ve smíšeném bojovém umění. Pudilová byla až do září roku 2019 jedinou českou 

zástupkyní v nejprestižnější organizaci MMA – UFC. V analyzovaném roce se postavila do 

oktagonu celkem dvakrát. O 75 méně článků, celkově tedy 108, bylo věnováno Liz 

Carmoucheové, jež se utkala s Lucií Pudilovou v pražské O2 aréně v únoru roku 2019 (UFC 

Praha: Lucie Pudilová vs Liz Carmouche, 2018 in mmashorties.cz). 

 Na třetí až páté místo v počtu zmiňovaných ženských bojovnic se řadí účastnice tzv. 

Projektu Y, což byl projekt organizace Oktagon MMA, který ze 400 přihlášených uchazeček 

vybral dvě Češky a dvě Slovenky, které se následně utkaly v oktagonu. Projekt byl výjimečný 

v tom, že uchazečky neměly žádné zkušenosti se smíšeným bojovým uměním a během několika 

měsíců byly pod vedením trenérů na zápasy připravovány (Projekt Y, © 2016 in 

oktagonmma.cz). Nelze tak hovořit o zápasnicích v pravém slova smyslu, nicméně vzhledem 

k velkému počtu článků, které byly celému Projektu Y věnovány, jsem se rozhodla i tyto 

účastnice kódovat jako ženské zápasnice. 

Nejvíce prostoru z těchto tří účastnic Projektu Y bylo věnováno Kateřině Klinderové (celkově 

64). Následovala Slovenka Eva Borodáčová s 58 články a o dva články méně se týkalo 

nejmladší účastnice Ivy Haškové. 

 Chceme-li v žebříčku zmiňovaných zápasníků a zápasnic hledat pouze ženské 

profesionální bojovnice, po Lucii Pudilové bylo nejvíce psáno o Antonině Ševčenkové, jež byla 

druhou soupeřkou Pudilové v druhé polovině roku 2019 (UFC – Pudilová Lucie – Shevchenko 

Antonina, 2019 in top-fights.cz). Zmíněna byla celkem 28x. Další česká zápasnice Magdalena 

Šormová, jež v březnu roku 2019 obhájila mistrovský pás slámové váhové kategorie 

v organizaci World Warriors Fighting Championship (WWFC), byla zmíněna napříč osmi 

analyzovanými médii pouze 25x (Úspěch v MMA! Češka obhájila mistrovský pás: Ráda bych 

do UFC, 2019 in iSport.cz). 

 Díky zjištěním popsaným v této kapitole lze kladně zodpovědět výzkumnou otázku č. 

3: „lze na základě provedeného výzkumu tvrdit, že je mužskému MMA, resp. jeho 
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představitelům, dáván v analyzovaných médiích větší prostor nežli ženskému MMA, resp. jeho 

představitelkám, a to bez ohledu na samotné sportovní výsledky?“. 

 I přes to, že až do září 2019 byla v nejprestižnější organizaci smíšeného bojového umění, 

tedy v americké UFC, pouze Lucie Pudilová, a i přes to, že zápasnice Magdalena Šormová 

obhájila titul v ukrajinské organizaci WWFC a zápasila v největší ženské zápasnické organizaci 

světa Invicta FC, bylo alespoň okrajově ženskému MMA věnováno pouze 29 % všech 

vydaných textů. Mužskému MMA bylo alespoň okrajově věnováno celkem 88 % 

analyzovaných článků. Potvrzuje se tak zároveň hypotéza č. 3., jež tvrdila, že „více než ¾ 

článků budou zmiňovat pouze mužské či převážné mužské MMA“. 

 Na druhou stranu je potřeba znovu zdůraznit, že jméno Lucie Pudilové figurovalo 

v celkem 183 článcích, tedy jako třetí nejčastěji zmiňované jméno napříč všemi analyzovanými 

články. 
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7.6. Identifikované stereotypy 
 

Závěrečná podkapitola týkající se kvantitativní analýzy se krátce zaměřuje na identifikované 

stereotypy. Zjištěným stereotypům se následně důkladně věnuje kapitola 6. Kvalitativní 

obsahová analýza. 

Jak lze vidět na grafu č. 12, v drtivé většině analyzovaných článků (celkem 1297 z nich) 

nebyl nalezen žádný stereotyp. Ve 27 případech se objevil genderový stereotyp v podobě 

charakteristiky a vzhledu sportovkyň. Jak upozorňuje ve své diplomové práci Postavení žen ve 

sportovních disciplínách Patricie Halounová, „zatímco ženy bývají charakterizovány 

prostřednictvím jejich vztahu k mužům, komentuje se jejich vzhled, stáří či rodinný stav, pak u 

mužů tento aspekt povětšinou chybí“ (Halounová. 2014: 2). Tento první identifikovaný 

stereotyp byl tak pojmenován Vzhled a charakteristika sportovkyň. 

V 7 případech se v článcích vyskytl tzv. stereotyp Zlí hoši, kdy byl dán prostor běžci 

Jakubu Holušovi, který kritizoval násilí v MMA. 

Graf č. 12 (zdroj: Vlastní zpracování) 
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8. Kvalitativní obsahová analýza 
 
Poslední kapitola analytické části, nazvaná Kvalitativní obsahová analýza, rozvádí výše 

zmíněná zjištění a hledá odpovědi na dosud nezodpovězené výzkumné otázky a hypotézy.  

 Na začátku jsou v podkapitole 8.1. Mediální pokrytí smíšeného bojového umění 

v České republice zmíněny nejdůležitější události a momenty na scéně smíšeného bojového 

umění v roce 2019. Následně se analýza zaměřuje na deset nejzmiňovanějších osobností 

z analyzovaných článků v podkapitole 8.2. Nejzmiňovanější zápasníci a zápasnice. Pozornost 

je věnována tónu a zabarvení, s jakým bylo o pěti mužských zápasnících a pěti ženských 

zápasnicích psáno, a otázce, zda se lišil způsob referování o mužském a ženském MMA. 

Konkrétně analýza sleduje, zda se v textech stejně jako u výzkumu25 jazykových expertů z 

Cambridge University Press v roce 2016 nacházela pozoruhodná slovní spojení v souvislosti 

s referováním o ženách ve sportu. V poslední podkapitole 8.3. Stereotypy v MMA 

zpravodajství rozeberu nalezené stereotypy. 

 

8.1. Mediální pokrytí smíšeného bojového umění v České republice 
 

8.1.1. Česká účast na mezinárodních turnajích 
 
V roce 2019 se na poli smíšeného bojového umění uskutečnilo několik zásadních událostí, které 

ovlivnily to, jak média o tomto sportu psala. Z kraje roku 2019, konkrétně 23. února, se dostala 

do centra mediální pozornosti Lucie Pudilová. Ta se ve sledovaném roce představila na dvou 

turnajích pod hlavičkou organizace UFC. Prvním z nich byl turnaj UFC FIGHT NIGHT Prague, 

kde Lucie Pudilová prohrála se soupeřkou Liz Carmeouchovou. I přes tuto porážku o ní média 

referovala pozitivně. Portál Blesk.cz tuto porážku komentoval jako prohru, „za kterou se 

Pudilová vůbec nemusí stydět“ (Drama Pudilové. Soupeřka od krve, ale porážka. Diváci 

opouštěli halu, 2019 in Blesk.cz). V měsíci červnu byl oznámen její druhý zápas proti Antonině 

Ševčenkové (Pudilová v dalším zápase UFC vyzve sestru šampionky z Kyrgyzstánu, 2019 in 

iDnes.cz). Lucie Pudilová byla označována jako „jediná Češka mezi světovou elitou“ (Smlouva 

je podepsána. Jediná Češka mezi světovou elitou jde do akce, 2019 in Sport.cz) a srpnový zápas 

s Ševčenkovou jako „zápas snů“ (Budoucnost v UFC je na vážkách! Pudilová vyzve sestru 

 
25Podle této studie jsou ženy častěji spojovány se slovy jako starší, těhotné, vdané, svobodné, naproti tomu muži 

s adjektivy jako nejrychlejší, silný, velký a skvělý. Co se užití sloves týče, sportovkyně byly spojovány se slovy 

jako soutěžit, účastnit se, usilovat, kdežto sportovci s výrazy jako porazit, vyhrát, ovládnout a bitva (Aesthetics 

over athletics when it comes to women in sport, 2016 in cam.ac.uk).  
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šampionky, 2019 in Sport.cz). Pudilová zápas prohrála, ale stejně jako v případě utkání 

s Carmoucheovou česká média referovala o výkonu Pudilové pozitivně, viz např. „bojovala 

jako lvice, i přes to odcházela z oktagonu jako poražená“ (Pudilová v UFC padla! Sestra 

šampionky ji ukončila ve druhém kole, 2019 in iSport.cz). V polovině listopadu byl oznámen 

další zápas Pudilové proti Justine Kishové, který se uskutečnil 26. ledna 2020 na galavečeru v 

Raleighu v Severní Karolíně (Pudilová zná další soupeřku v UFC. Vyzve o šest let starší 

Američanku, 2019 in iSport.cz). 

 Zkraje dubna roku 2019 byl oznámen zápas v UFC zápasníka těžké váhy Michala 

Martínka v „pořadu Dana White ́s Tuesday Night Contender Series, kde bojovníci v kleci zápasí 

přímo před prezidentem této organizace“ (Životní šance pro metrákového chlapa. O české těžké 

váze rozhodne prezident, 2019 in Sport.cz). Portál Sport.cz tuto událost komentoval slovy 

„životní šance pro metrákového chlapa“ (tamtéž). „Český zápasník Michal Martínek nezvládl 

přijímací zkoušku do nejprestižnější MMA organizace světa“ a prohrál po 196 vteřinách 

(Životní zápas nevyšel. Českému bijci Martínkovi smlouva s UFC unikla, 2019 in iSport.cz). 

Deníky Blesk a Sport Martínkovu prohru komentovaly titulky typu: „Sen v trapu“ či „Nervy 

zavřely bránu do UFC“ (Marek Stodůlka. Nervy zavřely bránu do UFC. Sport. 1.8. 2019; Anon. 

Blesk. Sen v trapu. 1.8. 2019). 

 V druhé polovině měsíce dubna se dále uskutečnil titulový zápas Jiřího Procházky 

v organizaci Rizin FF. Procházka titulový boj ve váze do 93 kilo vyhrál nad Američanem 

Muhammedem Lawalem. Server Blesk.cz jeho vítězství komentoval jako „fenomenální úspěch“ 

a zdůraznil, že „nikdo z českých MMA zápasníků doposud nedosáhl podobného světového 

triumfu“ (ONLINE: Hrdina MMA Jiří „Denisa“ Procházka odpovídá čtenářům, 2019 in 

Blesk.cz). V polovině měsíce září byl oznámen další zápas Jiřího Procházky proti Fabiu 

Maldonadovi (Nová výzva pro šampiona Procházku. Střetne se s bijcem z UFC, 2019 in 

Blesk.cz). Tento zápas Procházka vyhrál, a připsal si tak „další triumf“ (Další triumf 

Procházky! Veterána z UFC ukončil v prvním kole, 2019 in iSport.cz). Na začátku prosince byl 

oznámen poslední zápas z podepsané smlouvy pod organizací Rizin FF. V japonské Saitamě se 

představil proti bývalému UFC zápasníkovi C.B. Dollawayiovi (Soupeř pro Procházku! 

Českého samuraje vyzve dopingový hříšník z UFC, 2019 in Blesk.cz). Tento zápas vyhrál a 

díky tomu obhájil titulový pás. Portál Sport.cz komentoval Procházkův výkon: „Demolice a 

vítězná obhajoba na konec roku“ (Demolice a vítězná obhajoba na konec roku. Procházka 

vypnul Američana, 2019 in Sport.cz). 

 Výraznou událostí měsíce dubna se stalo oznámení zápasu Magdalény Šormové 

v jediné ženské organizaci světa americké Invicta FC (Akce kulový blesk. Česká šampionka 
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jede dobývat Ameriku, 2019 in Sport.cz). Zápas se odehrál na začátku května a Šormová 

zvítězila na body. Podle iSport.cz Šormová v zámoří „zaválela“, Sport.cz pak vítězství 

komentoval titulkem: „Žádný průšvih! V Americe propukla česká radost“ (Míří do UFC? 

Šormová v zámoří válela, debut na turnaji Invicta ovládla, 2019 iSport.cz; Žádný průšvih! V 

Americe propukla česká radost, 2019 in Sport.cz). 

 V srpnu roku 2019 byl oznámen zápas Patrika Kincla pod polskou organizací 

Konfrontacja Sztuk Walk (KSW). Zápas se měl odehrát dne 13. září 2019 v Londýně, ale kvůli 

zranění Kincla se neuskutečnil. Zápasník tak přišel o titulový zápas s Robertem Soldičem 

(Kincl musel kvůli zranění zrušit zápas v KSW a zvažuje konec kariéry, 2019 in iSport.cz). 

 V září 2019 bylo oznámeno podepsání smlouvy Makmuda Muradova s organizací UFC. 

Server Sport.cz napsal o Muradově přestupu: „borec a extrémní dříč se probojoval mezi elitu“ 

(Borec a extrémní dříč se probojoval mezi elitu. A to i s kusem českého srdce, 2019 in Sport.cz). 

Muradov si do prosince 2019 připsal dvě vítězství pod touto organizací. Po druhém z nich 

server Sport.cz napsal: „Favorit vyhrál, a to jednoznačně“ (Muradov předvedl dominantní 

výkon. V UFC si připsal zničující K.O., 2019 in Sport.cz). 

 

8.1.2. Nebulvární téma 
 
V měsíci únoru začala média široce pokrývat postupný úpadek organizace XFN. Ten 

odstartoval přestup zápasníka Karlose Vémoly z organizace XFN do organizace Oktagon 

MMA. O tomto přestupu česká média psala jako o dni, kdy se „otřese české MMA“ (Den, kdy 

se otřese české MMA? Odejde Vémola k největšímu rivalovi?, 2019 in Sport.cz). Ještě v témže 

měsíci oznámil odchod z československé organizace XFN také David Dvořák. Oba zápasníci 

uvedli jako důvody odchodu neplnění podmínek smluv, a to především nevyplácení odměn za 

zápasy (Další hvězda opouští XFN. Bohužel mi dluží, řekl Dvořák, 2019 in iSport.cz).  

 Březnovému zpravodajství jednoznačně dominovaly zprávy o finančních problémech 

organizace XFN. Ta se musela potýkat jednak s odchody svých zápasníků, jednak s dluhy a 

interními spory (Ondřej Němec. Vrávorající obr. Sport. 14.3.2019). Bývalý promotér Petr 

Kareš tuto situaci ohodnotil jako „negativní kampaň“ namířenou proti organizaci XFN 

(Největší částku nedostal Rytmus. Ondruš se pokusil o destrukci XFN, je přesvědčený Kareš, 

2019 in Sport.cz). I přes tuto skutečnost se 16. března 2019 konal v Brně turnaj XFN.  

 Po březnovém turnaji byl organizací XFN ohlášen titulový zápas ve střední váze 

zápasníků Patrika Kincla a Makmuda Muradova. Server Blesk.cz tento zápas komentoval jako 

„bitvu dvou es MMA“ (Mimořádná bitva ranařů! O titul se utkají Muradov s Kinclem, 2019 in 
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Blesk.cz). V polovině měsíce dubna roku 2019 byl však zápas Makmuda Muradova s Patrikem 

Kinclem zrušen. Zápasníkovi Makmudovi Muradovi nebyla dopředu zaplacena záloha za zápas 

a spolupráci s organizací ukončil (Kareš o obtížích XFN: Přichází rána za ranou. Rittig je v 

MMA velký hráč, 2019 in Blesk.cz).  

 Promotér Petr Kareš zároveň naznačil, že „situace, ve které se jeho organizace nachází, 

není pouze dílem náhody. Mluví o mocných hráčích, kteří dění na poli tuzemských bojových 

sportů značně ovlivňují“ (Kareš o obtížích XFN: Přichází rána za ranou. Rittig je v MMA velký 

hráč, 2019 in Blesk.cz). Kareš konkrétně mluvil o Ivo Rittigovi, který měl údajně přesvědčovat 

„některé zápasníky, aby přešli do konkurenční organizace OKTAGON MMA“ (tamtéž). Toto 

nařčení vyvrátil o několik dní později promotér organizace Oktagon MMA Ondřej Novotný. 

Ten vyloučil, že by spolupráce s podnikatelem Ivem Rittigem měla „obchodní charakter“. 

Naproti tomu označil Kareše za člověka, který „přivedl byznys v MMA ke zničení. Čistě kvůli 

svému egu, lžím“ (Novotný: Rittigových názorů si vážím. Kareš? To jméno neřeknu, ničí 

byznys, 2019 in Blesk.cz). 

 Na začátku června roku 2019 oznámil promotér Petr Kareš faktický konec organizace 

XFN. O organizaci napsal server iSport.cz: „Projekt, který oživil českou scénu bojových sportů, 

jako žádný předtím. Jak rychle XFN obrovsky zazářilo, tak ještě rychleji pohaslo“ (Kareš o 

pádu XFN. Přiznal další dluhy a reagoval na naštvaného Rytmuse, 2019 in iSport.cz). Deník 

Sport pak tuto skutečnost popsal jako „pád obra“ (Ondřej Němec. Dozvuky pádu OBRA. Sport. 

12.6. 2019). 

 

8.1.3. Domácí scéna 
 
V únorovém zpravodajství se objevilo oznámení o návratu zápasníka Viktora Pešty na domácí 

scénu. Jak Viktor Pešta, tak zápasník Karlos Vémola se objevili na dubnovém galavečeru Night 

of Warriors. Tato informace se objevila již na konci února (Dva veteráni UFC v Liberci. 

Vémola slibuje Princovi T.K.O. Pro Peštu se loví sok v Rusku, 2019 in Sport.cz). Ve stejný den 

se odehrál i turnaj organizace Oktagon MMA, a to v Ostravě (Řež plná emocí, Slovák si jde pro 

Čecha. Kdo se stane králem?, 2019 in Sport.cz). Internetové i tištěné články psaly především o 

vítězství Karlose Vémoly nad Princem Aounallahem z Francie. Komentovaná nebyla pouze 

samotná výhra, ale především nesportovní chování soupeřova trenéra. Podle Karlose Vémoly 

„za ním před duelem přišel trenér soupeře, namířil mu kameru s bleskem do obličeje a anglicky 

mu řekl: „Prohraješ“ (Robert Rampa. Vémola vyhrál, pak zuřil: Hrál to na mě. Mladá fronta 

DNES. Strana 15. 09.04.2019).  
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 V květnu roku 2019 se začalo psát o zápase pod hlavičkou organizace Oktagon MMA 

mezi Karlosem Vémolou a Attilou Véghem, který Blesk.cz označil jako „československou bitvu 

velikánů“ (MEGAbitva: Bojí se o auru! Je jako McGregor, říkají o sobě Vémola a Végh, 2019 

in Blesk.cz). V témže měsíci se začalo dostávat větší pozornosti projektu Oktagon Y. 

V červenci bylo však oznámeno, že jedna ze čtyř účastnic projektu byla nucena odstoupit ze 

zdravotních důvodů (Smůla v PROJEKTU Y: Jedna z účastnic je z kola ven! Co se stalo?, 2019 

in iSport.cz). Zbylé dvě účastnice Kateřina Klinderová a Eva Borodáčová se utkaly na turnaji 

na Štvanici. Sport.cz jejich střet komentoval jako „ženskou válku“ (Řežba v kleci! Terminátor 

předvedl letecký den, česká esa kosila zahraniční nájezdníky, 2019 in Sport.cz). V polovině 

srpna byla oznámena další změna v Projektu Y a návrat Kateřiny Klinderové po prohraném 

zápase na Štvanici (OKTAGON PROJEKT Y - 13. díl: Velký návrat!, 2019 in iSport.cz). Ta 

se utkala dne 14. září 2019 s Ivy Haškovou. Hašková vyhrála a média její debut komentovala: 

„MMA zápas zvládla více než skvěle“ (Oktagon 14: Krištofič králem Bratislavy, na Deáka se 

pískalo. Slaví kráska Ivy, 2019 in Blesk.cz). Hlavní zápas mezi vítězkou Ivy Haškovou a Evou 

Borodáčovou se odehrál 15. února 2020 (PROJEKT Y - 17. díl: Bojovnice s nadváhou!, 2019 

in iSport.cz). 

 Velkým tématem květnového zpravodajství byl přestup zápasníka Makmuda Muradova 

z organizace XFN do organizace Oktagon MMA. Tento přestup komentoval server Sport.cz: 

„Překvapení je na světě. Hvězda českého MMA přešla k rivalovi“ (Překvapení je na světě. 

Hvězda českého MMA přešla k rivalovi, 2019 in Sport.cz). Ještě v témže měsíci bylo 

oznámeno, že se utká 8. června 2019 na turnaji v Bratislavě (Prošel tvrďáky v Polsku, teď česká 

hvězda zažije premiéru na Slovensku, 2019 in Sport.cz). O této události psal server iSport.cz 

jako o „svátku MMA“ (Bratislava ožije svátkem MMA! 12 nabízí přední hvězdy, 2019 in 

iSport.cz). Přestup Makmuda Muradova nebyl jediným pokrývaným přestupem v letních 

měsících roku 2019. V červnu byl oznámen přestup Davida Dvořáka i Viktora Pešty 

(Potvrzeno! Druhý Čech v UFC se vrací. Hned na úvod má potkat zvíře, 2019 in Sport.cz).  

 V měsíci červnu se na domácí scéně objevily dvě nové organizace. První z nich The 

Fight Night se představila 27. června 2019 s akcí Prague Fight Night (Velké úlovky. Kincl a 

Buchinger se představí na Prague Fight Night, 2019 in Sport.cz). Jako jednatel firmy byl 

představen Tomáš Rosenberg a jedním z členů organizačního týmu se stal Petr Kareš 

z organizace XFN (Zástupce nové tajemné organizace MMA: Kampaň proti nám je obrovská, 

2019 in iDnes.cz). 

 Jednoznačně největší zprávou začátku října bylo ohlášení titulového zápasu v těžké váze 

organizace Oktagon MMA mezi Viktorem Peštou a Michalem Martínkem. Tuto událost 



 
 

63 

komentoval Sport.cz jako „bitvu o trůn“ (Zažije těžká váha v MMA zemětřesení? Je tu bitva o 

trůn, 2019 in Sport.cz). Tento zápas se stejně jako tzv. Zápas století odehrál na akci Oktagon 

15 dne 9. listopadu 2019. Deník Sport tuto akci označil jako „rekordní MMA turnaj“ a pro 

bojové sporty „přelomový“ (Anon. Česko a Slovensko čeká rekordní MMA turnaj. Sport. 6.11. 

2019).  

 Turnaj Oktagon 15 přinesl několik překvapivých výsledků. Zápas století naproti 

prognózám prohrál Karlos Vémola v prvním kole. Jak však upozornil iSport.cz: „Végh je vítěz, 

zaslouží si slávu. Bez Vémoly by se ale rekordy nelámaly“ (Végh je vítěz, zaslouží si slávu. Bez 

Vémoly by se ale rekordy nelámaly, 2019 in iSport.cz). Dalším překvapivým výsledkem bylo 

vítězství Michala Martínka nad Viktorem Peštou v titulovém zápase v těžké váze. Server 

iDnes.cz o zápase napsal: „Outsider Martínek udeřil tak tvrdě, že Peštovi zlomil čelist“ 

(Outsider Martínek udeřil tak tvrdě, že Peštovi zlomil čelist, 2019 Idnes.cz). V neposlední řadě 

bylo velkým překvapením vítězství herce Jakuba Štáfka po 69 sekundách po knokautu Petera 

Benka (ONLINE: Herec Štáfek zničil soupeře, čeká se na Zápas století, 2019 in Blesk.cz). 

 

8.1.4. Zahraniční scéna 
 

Velkou zprávou měsíce března bylo ohlášení týkající se ukončení sportovní kariéry zápasníka 

Connora McGregora. Jak však trefně komentoval server Sport.cz, „McGregor hovořil o konci 

kariéry už v dubnu 2016, vrátil se“ (Zdrcující oznámení hvězdy. Irský raubíř jde do důchodu, 

2019 in Sport.cz). Totéž se stalo i v roce 2019, ještě téhož roku v srpnu naznačil Connor svůj 

návrat (Návrat McGregora? Chci vykoupení, do konce roku můžu bojovat, tvrdí, 2019 in 

iDnes.cz). V druhé polovině října iSport.cz napsal o „návratu krále“ a jeho nově oznámeném 

zápase, který se odehrál 19. ledna 2020 (Návrat krále? McGregor oznámil, že se vrací, soupeře 

prozradit nechtěl, 2019 in iSsport.cz). Jméno soupeře, a tedy i „návrat roku“, jak toto ohlášení 

komentoval portál Blesk.cz, bylo zveřejněno na konci listopadu. Dne 8. ledna 2020 se v rámci 

turnaje UFC 246 utkal s Donaldem Cerronem (Comeback roku! McGregor se vrací do klece, v 

lednu vyzve rekordmana, 2019 in Blesk.cz). 

 S osobností Connora McGregora se pojila i druhá výrazná událost na poli zahraniční 

scény. Tou byl návrat zápasníka Natea Diaze na pole smíšeného bojového umění. Portál 

Sport.cz tento návrat komentoval následovně: „Pozor! Šichtu vzal rebel, který smáznul 

McGregora“ (Pozor! Šichtu vzal rebel, který smáznul McGregora, 2019 in Sport.cz). Diaz se 

vrátil po tříleté pauze (tamtéž) a na turnaji UFC 241 se představil výhrou nad Anthonym 

Pettisem. Na tomto turnaji se zároveň uskutečnil titulový zápas v těžké váze mezi Danielem 
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Cormierem a Stipem Miocicem (Králem těžké váhy UFC je Miocic. Pás sebral Cormierovi, 

2019 in iDnes.cz). 

 V měsíci září začala média pokrývat blížící se zápas neporaženého šampiona lehké váhy 

Khabiba Nurmagomedova proti Dustinu Poirierovi na turnaji UFC 242. O Nurmagomedovi se 

média vyjadřovala následovně: „pan neporažený, král lehké váhy, který ještě nikdy nepoznal 

žal z nezdaru“, „ruský tank se vrací do boje“. Po výhře nad Poirierem 7. září 2019 byl serverem 

Sport.cz titulován jako „neporažený vládce“ (Neporažený vládce potvrdil dominanci, soupeře 

uškrtil, 2019 in Sport.cz). Stejně jako v případě Diaze byl jeho návrat po roční pauze spojován 

s Connorem McGregorem. Web iSport.cz po výhře napsal: „rusko-americká válka v kleci! 

Ranař, který sejmul McGregora, se vrací“ (Rusko-americká válka v kleci! Ranař, který sejmul 

McGregora, se vrací, 2019 in iSport.cz). 

 Na počátku listopadu se nejreflektovanějším tématem zahraniční scény stal zápas o titul 

tzv. The Baddest Motherfucker in the Game pod organizací UFC. Proti sobě se postavili Jorge 

Masvidal a Nate Diaz. Tento střet komentoval server Sport.cz: „Válka gangsterů! Zlí hoši UFC 

jdou do boje o titul největšího grázla“ (Válka gangsterů! Zlí hoši UFC jdou do boje o titul 

největšího grázla, 2019 in iSport.cz). Zápas byl ukončen předčasně po rozhodnutí lékaře 

(Fanoušky naštval výsledek souboje grázlů: o NEJ padouchovi rozhodl doktor, 2019 in 

Blesk.cz). 
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8.2. Nejzmiňovanější zápasníci a zápasnice 
 
Jednoznačně nejdominantnější postavou MMA scény, tak jak ji pokrývala česká média, byl 

Karlos Vémola. Média o něm psala dvojím způsobem. Jednak jako o „bijci, mlátičce, 

bojovníkovi, gladiátorovi či hřebci“, jednak jako o nejpopulárnějším zápasníkovi domácí 

scény. Vémola byl podle analyzovaných médií „nejpopulárnější český MMA zápasník, 

nejvýraznější tvář českého MMA“ či „hlavní hvězda celého českého MMA“. Jak napsal dne 26. 

června 2019 server Blesk.cz: „Na scéně českých bojových sportů není nikdo jako Karlos 

Vémola“ (Léta tvrdě dřu, to už Végh nedožene, říká Vémola. Promluvil i o dítěti, 2019 in 

Blesk.cz). Analyzované deníky a weby si dále všímaly jeho kvalitní sebepropagace. Jak shrnul 

server Sport.cz: „Ač se to někomu nemusí líbit, tento bojovník se umí prodat, zvládá mluvit, aby 

na sebe strhnul pozornost, je aktivní na sociálních sítích a je si vědom, že nejde jen o pěsti a 

válení se v kleci. Jde i o prezentaci směrem k fanouškům, sponzorům a organizaci, která ho 

platí“ (Milion je minulostí, teď si Vémola brousí zuby na větší peníze, 2019 in Sport.cz). 

Druhým nejzmiňovanějším sportovcem byl Attila Végh. Jak napsal v květnu 2019 

Blesk.cz: „I Slovensko má hvězdu první kategorie, jmenuje se Attila Végh“ (MEGAbitva: Bojí 

se o auru! Je jako McGregor, říkají o sobě Vémola a Végh, 2019 in Blesk.cz). Zápasník Végh 

byl podle analyzovaných médií „ikona Slovenska, slovenské eso, slovenská MMA star, 

slovenský hrdina“. Po vyhraném zápase s Karlosem Vémolou o něm začalo být psáno také jako 

o „československé jedničce“. To, jak o něm referovala média napříč rokem 2019, shrnul server 

iSport.cz: „Zápas století ho zase vymrštil nahoru. Předtím totiž Attilu Végha mnoho lidí 

odepsalo, protože v posledních letech nepředváděl takovou dravost jako dříve, navíc měl za 

sebou i období, kdy zvažoval úplný konec kariéry. Vítězstvím v souboji s Karlosem Vémolou se 

ale vše změnilo. Slovenský velikán jasně předvedl, že má pořád trumfy v rukávu“ (Vítěz Végh: 

Zažil jsem peklo! Odveta proti Vémolovi? Teď chci relax, 2019 in iSport.cz). 

Třetím nejzmiňovanějším zápasníkem českých médií byl Makmud Muradov. Stejně 

jako v předchozích případech o něm bylo psáno jako o „bojovníkovi, gladiátorovi“ či o „hvězdě 

jménem Muradov“. Daleko častěji byl ale spojován s adjektivy jako svalnatý a namakaný. 

Stejně jako u Végha byl kladen důraz na jeho národní původ a byl označován jako „Uzbek 

s českým srdcem“ či „létající Uzbek“. Jak napsal deník Sport: „Ač pochází z Uzbekistánu, je 

jedním z nejpopulárnějších MMA zápasníků na české scéně“ (Ondřej Němec. Jsem LÉTAJÍCÍ 

Uzbek. Sport. 2019). 

 
 Na čtvrtém místě v počtu zmínek o zápasnících a zápasnicích se umístila Lucie 

Pudilová. Pudilová byla podle analyzovaných textů bojovnice, ranařka, příbramská střela a 
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spojována s adjektivy jako neúprosná, ostřílená, tvrdá. Nejvíce byla vyzdvihována skutečnost, 

že se jedná o jedinou českou zástupkyni v organizaci UFC. Pudilová tak byla označována jako 

„jediná česká zástupkyně, jediná česká bojovnice, jediná česká aktérka, jediná Češka“, ale také 

„nejlepší česká bojovnice“ a „česká hvězda UFC“. Překvapivým zjištěním bylo, že ze všech 

zápasníků a zápasnic byl vůbec nejvíce vyzdvihován její výkon, a to i přes prohrané zápasy. 

V únoru 2019 iSport.cz o Pudilové napsal: „Urputnost a odhodlání. To jsou dvě hlavní 

vlastnosti, které vynesly českou MMA bojovnici Lucii Pudilovou na výsluní“ (Sport Magazín: 

Zrod neúprosné bojovnice. Příběh Lucie Pudilové, 2019 in iSport.cz). V témže měsíci se o 

Pudilové vyjádřil i Sport.cz: „I přes prohru se zrodila česká hvězda, která patří mezi nejzářivější 

na světě“ (I přes prohru se zrodila česká hvězda, která patří mezi nejzářivější na světě, 2019 in 

Sport.cz). Její kvality vyzdvihoval iSport.cz i začátkem srpna: „Rvavost, energie, výdrž, zápal. 

Atributy, které jsou pro úspěšnou kariéru v bojových sportech potřeba a české MMA zápasnici 

Lucii Pudilové rozhodně nechybí“ (Změna je potřeba. A nejen v kleci! Pudilová se musí umět 

i „prodat“, 2019 in iSport.cz). 

O pátém nejčastěji zmiňovaném zápasníkovi Viktorovi Peštovi bylo psáno především 

jako o „veteránovi UFC“, „druhém českém muži v UFC“ či jako o „bojovníkovi se zkušenostmi 

z UFC“. Spojován byl s adjektivy jako úspěšný a zkušený. Stejně jako u předchozích zápasníků 

se o něm psalo jako o bojovníkovi, ale navíc i jako o špičkovém fighterovi.  

Na šestém místě v počtu zmínek se umístil Patrik Kincl. Stejně jako u Vémoly se média 

v referování o Kinclovi soustředila na dvojí linii. V prvním případě o něm referovala jako o 

„jedné z hlavních hvězd českého MMA“, o „skvělém českém bijci“ či o člověku, který „patří do 

špičky českých MMA zápasníků“ (Otevřená zpověď bijce Kincla: V mládí seděl ve vězení, 

popsal dobu temna, 2019 in Blesk.cz). Ve druhém případě média vyzdvihovala jeho znalost 

bojových sportů a server iSport.cz o Kinclovi napsal, že „díky svým znalostem MMA technik by 

mohl mít přezdívku „profesor“. Patrik Kincl je skutečně jedním z nejznalejších zápasníků v 

České republice“ (Kincl zhodnotil zápasy na XFN 15: Buchinger patří už několik let do UFC, 

2019 in iSport.cz). Média si ho tak hojně vybírala jako komentátora zápasů či jako odborníka 

na nejrůznější témata spojená se smíšeným bojovým uměním. 

 Na sedmém místě se umístila americká zápasnice Liz Carmoucheová. Vyjma uzbeckého 

zápasníka Makmuda Muradova, který v České republice žije od roku 2012, je tak jedinou 

zahraniční zápasnicí, která se do žebříčku deseti nejzmiňovanějších zápasníků a zápasnic v roce 

2019 dostala. Carmoucheové se dostalo pozornosti českých médií především kvůli zápasu 

s Lucií Pudilovou. Média o ní hovořila jako o soupeřce a sokyni. Spojována byla s adjektivy 
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jako je tvrdá, obávaná, zkušená a substantivy jako veteránka UFC, zápasnice, mariňačka, 

bojovnice. 

Na osmém až desátém místě se objevily účastnice Projektu Y Kateřina Klinderová, Eva 

Borodáčová a Ivy Hašková. Jelikož se ve většině článků objevovaly všechny zápasnice 

dohromady, rozhodla jsem se tuto podkapitolu věnovat všem třem. U těchto zápasnic se nejvíce 

projevovalo prezentování jejich vzhledu. V popisu vzhledu zápasnic byl nejvýraznějším 

médiem Blesk.cz. Ten o zápasnicích hovořil jako o „čtveřici ambiciózních krásek“, či titulkem: 

"Modelky si jdou po krku! Tohle bude sexy řežba“. V tomtéž článku se objevilo následující 

sdělení: „Křehké princezny? Maximálně naoko! Tyhle kočky mají pro strach uděláno! 

Organizace OKTAGON MMA spustila unikátní reality show PROJEKT Y. V něm se čtyři 

amatérky během několika měsíců pod vedením expertů přetransformují ve svalnaté válečnice, 

co si to mezi sebou rozdají o první česko-slovenský titul!“ (OKTAGON PROJEKTY: Modelky 

si jdou po krku! Tohle bude sexy řežba. 2019 in Blesk.cz). Po jejich zápasech byl však 

vyzdvihován i jejich výkon. Deník Blesk dne 29. července 2019 napsal: „Žádná nováčkovská 

opatrnost, tohle byla řež!“ (Anon. Z klece do špitálu. Blesk. 2019) a o měsíc později Sport.cz: 

„Nevěděly, do čeho jdou, nakonec předvedly dívčí válku v kleci. Patnáct vysilujících minut, 

čtvrt hodina adrenalinu, vypětí, stresu i euforie“ (Fotky, z kterých mrazí. Lékař nemohl uvěřit, 

máma zápasnice byla na pokraji nervového zhroucení, 2019 in Sport.cz). 

 Na závěr této kapitoly je vhodné ještě jednou shrnout pohled českých médií na MMA a 

zodpovědět tak výzkumnou otázku č. 1: „Jakým způsobem je ve čtyřech nejčtenějších českých 

tištěných denících a jejich internetových mutacích utvářen mediální obraz MMA?“.  

 Ze všech analyzovaných serverů a tištěných periodik jednoznačně nejméně referoval o 

dění ve světě MMA deník Právo. V celkem čtyřech vydaných článcích se MMA věnoval buď 

coby vedlejšímu tématu či zcela okrajově. Jako vedlejší téma byl součástí rozhovorů s judistou 

Lukášem Krpálkem a volnostylařkou Adélou Hanzlíčkovou. Samotné MMA tak bylo tímto 

deníkem zcela nepokryto. 

 Co se Mladé Fronty DNES a její internetové mutace týče, dá se říci, že se jednalo o 

nejstřízlivější referování o tomto sportu. Jednoznačně neinformovala o všech událostech, které 

se s tímto sportem v roce 2019 pojily, ale pokud se jednalo o důležité události, jako například 

únorový turnaj UFC, titulový zápas Procházky v japonské organizaci Rizin či tzv. Zápas století 

zápasníků Vémoly a Attila Véghy, média o nich informovala. 

 Nejvíce bulvárních článků o soukromém životě zápasníků se objevilo na serveru 

Blesk.cz. Bulvární tématice se hojně věnoval též iSport.cz, pravděpodobně i z toho důvodu, že 
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v celkem 77 případech byly články na obou zmíněných webech totožné. Celkově největšího 

pokrytí dosáhla webová stránka Sport.cz.  

Obecně lze říct, že mediální obraz smíšeného umění byl v roce 2019 v České republice 

pozitivní. To dokazuje i nalezení pouze sedmi článků, které obsahovaly stereotyp Zlí hoši26, 

tedy kritiku MMA coby brutálního sportu. Tento stereotyp se snažili bořit sami sportovci, 

konkrétně Karlos Vémola a Patrik Kincl.  

 
26O stereotypech viz kapitola 6.2. Stereotypy v MMA zpravodajství. 
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8.3. Stereotypy v MMA zpravodajství 
 
Jak bylo nastíněno v předchozích kapitolách, celkově bylo nalezeno 34 článků, které 

obsahovaly stereotypní zabarvení. V prvním případě se v článcích objevovala kritika 

smíšeného bojového umění coby brutálního sportu, který není vhodný pro děti a ve druhém 

případě stereotypní charakteristika a popis vzhledu sportovkyň.  

 V prvním případě se, kromě názorů českých sportovců a osob, jež se pohybují ve 

sportovním prostředí, práce zaměřuje na možné vyvrácení těchto stereotypů. Ve druhém 

případě jsou představeny nejčastěji využívané popisy a charakteristiky sportovkyň a položena 

otázka, nakolik toto zobrazování podmiňují sportovkyně vlastní sebeprezentací. 

 

8.3.1. Zlí hoši 
 
První zmíněný stereotyp, tedy Zlí hoši, se objevil ve sledovaném roce v listopadu. Po kritice 

MMA ze strany běžce Jakuba Holuši se napříč médii začaly objevovat reakce MMA zápasníků, 

a to především Patrika Kincla.  

 

 
Příspěvek Jakuba Holuši (zdroj: Facebook Jakuba Holuši) 

 

Holuša se následně vyjádřil pro server iSport.cz, když odpověděl na otázku, co bylo jeho 

cílem. „Aby se společnost zamyslela. Oni mají dobře udělanou reklamu a je to velice populární. 

Všude vidíme obrázky krve, mlácení v kleci. Šlo mi jen o to, abychom se zamysleli. Společnost 

je tímhle hrozně zblblá, všude je agrese. I z hlediska toho, co se děje v našich školách... Děti se 

perou, ve městech vznikají gangy, puberťáci se perou. To je špatně“ (Holuša kritizuje násilí v 

MMA: Všude vidíme krev. Na trénink ale přijde, 2019 in iSport.cz). 
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 Na tuto kritiku zareagoval zápasník Patrik Kincl, který napsal, že „pro Kubu není MMA 

sportem. Že prej se máme zamyslet, jestli má naše generace koukat na to, jak se kdo umí mlátit. 

V závěru si ještě vyleje srdíčko, že naše děti by měly mít za vzor jiné sporty. Ok. Kubo, sorry, 

ale nepřijde mi, že by ti na sportujících dětech nějak extra záleželo. Spíš si je bereš jako štít. 

Možná se pletu, ale tvůj instagramový účet, kde na ně můžeš přímo působit a oslovovat je, k 

nim nijak nepromlouvá. Možná ti stačí jim jen nutit boty svého sponzora, ale osobně tam 

nevidím nic, čím bys jim nebo mně přibližoval krásu atletiky. Spíš je to taková masírka, kde jsi 

všude byl. Nenašel jsem nic, co bych si od tebe mohl vzít. Proč bych se měl věnovat atletice? 

Jak vůbec správně běhat, jak se v běhu zlepšit, nějaké tréninkové tipy nebo prostě něco lepšího 

než 20% slevu na suplementy. Tím se dostávám na začátek tvého projevu, kde si stěžuješ na to, 

jak se MMA umí prezentovat a že by se atleti v tomhle směru měli učit. Tak příště klidně napiš, 

že tě se… to, že atletika nemá takovou pozornost a neschovávej se za děti a tvůj debilní hashtag 

- #nechcemedetivkleci. MMA z nich rozhodně neudělá vraždící stroje. Naopak je může 

zachránit před průserama, naučit je respektu, disciplíně a takhle bych mohl pokračovat. 

Trénink MMA není o mlácení se do krve a snažení se druhému ublížit. Je to o tom naučit se být 

komplexním sportovcem a kontakt přichází až úplně poslední. Jde o rozvoj těla, ducha a 

nekonečného množství technik“ (Martin Hašek. Všude dnes vidíme krev. 2019. Sport). 

 Dne 19. listopadu 2019 se objevila anketa na stránkách iSport.cz. Tázáno bylo 15 

sportovců, kteří dostali následující otázku: „Je podle vás tento "agresivní" sport dobrým 

příkladem pro mladé?“ (ANKETA o MMA: Agrese, ale i respekt. Fenomén rozděluje české 

sportovce, 2019 in iSport.cz). Z 15 oslovených sportovců se jich pět vyjádřilo negativně či spíše 

negativně o MMA. Biker Jaroslav Kulhavý řekl, že co se příkladu pro děti týče, myslí si, že 

MMA nepůsobí „zrovna dobře na nevyzrálou mentalitu“ (tamtéž). 

Ostřeji se o MMA vyjádřil Jan Hnízdil, bývalý lékař juniorské hokejové reprezentace a 

italské profi stáje na cyklistickém Giro d'Italia, který řekl: „Smyslem MMA je soupeře zmlátit, 

zkopat, zadupat do země, přidusit, vykloubit mu rameno, vymlátit z něj duši. A přitom se tomu 

říká sport. To mi hlava nebere. Proti gustu ale žádný dišputát. Pokud chtějí mít rodiče z dítěte 

agresora, je MMA správná volba27. A když se mu podaří zmrzačit dostatečné množství soupeřů, 

 
27Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně nový fenomén, není mnoho studií věnujících se dopadu bojových 

sportů na psychiku a vývoj dětí. Poměrně nedávnou studií byla metaanalýza z roku 2017 nesoucí název Reducing 
aggression with martial arts: A meta-analysis of child and youth studies. Autorská trojice Anna Harwoodová a 
Michal Lavidor z izraelské univerzity Bar-Ilan University a Yuri Rassovsky z Kalifornské univerzity v Los 
Angeles přinesla zjištění, že účast v bojových sportech měla skutečně významný dopad na snížení agresivity. Z 
dvanácti hodnocených studií vykázalo pozitivní dopad jedenáct z nich. Z výsledků vyplynulo, že bojová umění 

snižovala míru externalizace chování účastníků. Mezi externalizující chování patřila mimo jiné fyzická agresivita, 

verbální a fyzická šikana, krádeže a vandalství. Prostřednictvím výuky a praktik bojových umění získali účastníci 

lepší pocit kontroly nad situacemi, i nad sebou samými, což vedlo k méně negativním emocionálním reakcím a 
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nebo se zmrzačí sám, třeba mu pan prezident Zeman udělí státní vyznamenání. Jako 

freestylovému motokrosaři Liborovi Podmolovi. Sportu zdar!“ (ANKETA o MMA: Agrese, ale 

i respekt. Fenomén rozděluje české sportovce, 2019 in iSport.cz). 

 Mezi dalšími oslovenými byl biker Kristián Hynek, který řekl: „Bohužel obliba tohoto 

“sportu” strmě vzrůstá s rostoucí agresí ve společnosti, to je pro mě velmi znepokojivé. Je to 

obraz společnosti, ve které žijeme, a určitá fáze cyklu našeho vývoje. Nevím, zda existuje mnoho 

těch, kteří by si snad mohli myslet, že by něco takového mohlo být dobrým příkladem pro naše 

děti. Velké říše v lidské historii zažívaly podobné fáze. Jak to dopadlo, ví asi většina z nás. 

Neřekl bych, že jsem striktním odpůrcem bojových sportů, ale v této brutální podobě s tím 

nesouhlasím, a to se netýká pouze MMA, ale i jiných bojových sportů, pokud jsou provozovány 

a prezentovány s touto mírou agresivity.“  Podobně reagoval též biker28 „Perou se kohouti, psi 

a teď i lidi. Už takhle máme dost stresových vjemů kolem sebe a vystavovat tomu ještě děti mi 

přijde masochistické. Už jen nechat na to koukat své potomky bez adekvátního vysvětlení, proč 

to ti páni vlastně dělají, je špatně. Čert ví, co to v nich může vyvolat nebo zanechat.“ (tamtéž). 

 Proti těmto názorům se snažily vystupovat přední osobnosti domácí MMA scény29. 

V březnu roku 2019 se Vémola v rozhovoru pro Mladou Frontu DNES pokusil vyvrátit názor, 

„který MMA dal nálepku brutálního sportu, kde si lidé tupě ubližují“ (Robert Rampa, MMA se 

dostane na olympiádu, předpovídá Vémola. 2019. Mladá Fronta DNES). Vémola řekl, že „v 

každém sportu se může něco stát. Vezměte si fotbal, ten je mnohem rizikovější, máte tam 

prošlápnutá kolena. Brankář Petr Čech měl mnohem vážnější zranění než já, to si nikdo 

nedokáže představit. Můj fyzioterapeut se kromě toho stará o národní tým ragbistů v Anglii a 

říká mi, že s nimi má mnohem víc práce, že mají horší zranění. V MMA se moc lámání kostí 

neděje.“ (tamtéž). Zápasník Vémola se tomuto tématu věnoval i ve své knize Lvi žerou první. 

Podle něj nejsou zápasníci „barbaři, kteří si rozbíjí hubu v kleci“ (Vémola odkryl životní karty. 

Nejsme barbaři, kteří si rozbíjí hubu v kleci, 2019 in Sport.cz). 

 
násilnému chování (Harwood & Lavidor & Rassovsky, 2017: 97–100). Starší studie z roku 2009 od trojice autorů 

z univerzity Vrije Universiteit Brussel Marca Theeboma, Paula Knopa a Jikkemien Vertonghenové přinesla 

zjištění, která spíše podporovala vztah mezi praxí bojových umění a pozitivními socio-psychologickými výsledky. 
Děti, které byly v této studii dotazovány, uváděly zvýšení sebevědomí, sebeovládání a sociálních dovedností, a 
také přizpůsobily nenásilný postoj ve vztahu ke konfliktům. Tyto výsledky jednoznačně podporují zjištění různých 

dalších studií (Theebom & Knop & Vertonghen, 2009: 28–30). 
28V textu nebylo uvedeno jméno, pouze fotografie. 
29Studie Negotiating violence: Mixed martial arts as a spectacle and sport z roku 2018 za pomoci rozhovorů 

se zápasníky a zápasnicemi zkoumala mj. pohled na násilí ze strany samotných sportovců. Respondenti uvedli, že 

nechtějí sami sebe popisovat a nechtějí být ani označováni jako násilní či necivilizovaní. Spíše násilí definovali 

jako něco dobrého a produktivního, jako součást show. Jak upozorňují autoři studie, násilí je v MMA jasné a 
všudypřítomné, ale zároveň je toto násilí popisováno jako pouhá součást komodity prodávané jako spotřební zboží 
(Andreasson & Johansson, 2019: 1191; 1194–1195). 
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 V květnu roku 2019 pak Vémola odpovídal na dotaz, zda si myslí, že se pohled na MMA 

mění. „Určitě a velmi příjemně oproti tomu, jak na nás nahlíželi dříve. Už se na nás myslím 

nikdo nedívá jako na barbary z diskoték nebo vymlácené hlavy. A je to díky médiím, protože 

přiblížila náš život, naši cestu. Lidé už vědí, co našemu sportu musíme obětovat, jak  

trénujeme, shazujeme. A sociální sítě doslova otevřely okno do zákulisí našeho sportu“ (Žhavé 

fotky! Takhle jste Vémolu s jeho Lelou ještě neviděli. Co na sebe práskli?, 2019 in iSport.cz).  

Podobného názoru byl i spolumajitel organizace Oktagon MMA Pavol Neruda, který 

odpověděl na otázku, zdali je v České republice MMA stále „na hranici (ne)přijatelnosti“ 

(Neruda, mozek Oktagonu. Potkával grázly, radikální názory ale odmítá, 2019 in iDnes.cz). 

Nerudova odpověď byla následující: „Myslím, že už ji překročilo a jsme respektovaným 

sportem. Dřív si to myslelo tak jedno procento lidí. I když je tu stále široká skupina lidí, kterou 

musíme přesvědčit“ (tamtéž). 

 Nálepku brutálního sportu se snažila vyvrátit i sama média. Dne 2. dubna 2019 server 

Blesk.cz napsal: „bojové sporty tak nevytváří agresivní útočníky, naopak je mnohdy dokážou 

přetvořit ve vrcholné sportovce“ (Očima trenérů: O agresi v MMA i vražedném chvatu 

na Hušbauera, 2019 in Blesk.cz).  

Podíváme-li se na to, jakou proměnou prošlo smíšené bojové umění od roku 1996, kdy 

tehdejší senátor Arizony John McCain označil MMA za „lidské kohoutí zápasy“ a přímo 

se zasloužil o to, že velké kabelové společnosti v USA přestaly nabízet MMA na tzv. pay-per-

view30, do roku 2020, kdy jej sledují miliony fanoušků, lze si odpovědět na otázku, jež byla 

v roce 2007 otištěna na titulní straně známého sportovního magazínu Sports Illustrated nad 

hlavou zápasníka Rogera Huerta: „Příliš brutální či budoucnost?“ (How sports media fell back 

in love with fighting, 2017 in cjr.org). 

  

 
30Platba za jeden přenos. 
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8.3.2. Vzhled a charakteristika sportovkyň 
 
Druhý nalezený stereotyp týkající se popisu vzhledu a charakteristik sportovkyň byl 

identifikován ve 27 případech31. Hned první příklad se objevil zkraje ledna roku 2019, kdy 

napsal server iSport.cz o brazilské zápasnici Polyaně Vianaové, která není „jen drsná a 

odvážná, ale i krásná“ (Kráska, která zbila zloděje. Nebojí se nahoty, fanoušky dráždí na pláži, 

2019 in iSport.cz). Zároveň se ve výzkumu objevuje fenomén, který naznačili ve své studii 

Jakubovská, Channon a Matthews, a to ten, že je „sexualizace zápasnic jedním z prvků 

veřejného obrazu a propagačních strategií obklopující i samotné zápasnice“ (Jakubowska, 

Channon & Matthews, 2016: 413). Na konci článku se totiž objevila informace, že se zápasnice 

„ráda chlubí svou krásnou tváří a pevně vysportovaným tělem. Nesdílí jen fotky v plavkách, ale 

dokonce se pochlubila i snímkem s jen lehce zahaleným poprsím. Své fanoušky dráždí i dalšími 

vyzývavými fotografiemi“ (Kráska, která zbila zloděje. Nebojí se nahoty, fanoušky dráždí na 

pláži, 2019 in iSport.cz).  

 Je tudíž otázkou, zdali je stereotypní zobrazování pouze problémem médií, či zda 

k tomu napomáhají i samotné zápasnice. Jak totiž upozorňuje Iris Marion Young, i přes to, že 

byly ženské zápasy do organizace UFC zařazeny hlavně kvůli poptávce zvenčí, ženy jsou stále 

rámovány jako tělesné objekty, a to především mimo klec (Young, 2005: 40), což potvrzuje i 

článek o americké zápasnici Paige VanZantové, která se v březnu roku 2019 nechala nafotit pro 

časopis Sport Illustrated. Podle deníku Sport se zápasnice, která má zkušenosti 

s profesionálním focením, našla „až jako zápasnice v kleci, kde dokázala porazit i obávanou 

Rachael Ostovichovou“ (Patrik Vacek. VanZantová a Vonnová: Páni mají radši blondýnky. 

Sport. 2019). V článku bylo též řečeno, že „pány zřejmě překvapí, jak vnadná Paige je“ 

(tamtéž).  

 Paige VanZantová se k focení vyjádřila 9. května 2019: „Byla jsem neuvěřitelně 

šokovaná, když ze Sport Illustrated zavolali a zeptali se, jestli bych nechtěla být součástí jejich 

časopisu. Neustále jsem musela dokazovat světu a fanouškům UFC, že můžete být krásná a mít 

špatný zadek ve stejný čas. Teď je na mně, abych zazářila," (Šla do plavek a tohle je výsledek, 

2019 in Sport.cz). Jak bylo řečeno v podkapitole 4.3.1.1. Genderové stereotypy ve sportovním 

zpravodajství, tento typ objektivizace sportovkyň v médiích má tendenci ukazovat společnosti 

to, že aby žena uspěla ve sportovním světě, musí nejen podávat skvělé výkony, ale musí při 

 
31Podíváme-li se na popis vzhledu mužských zápasníků, byl vysledován pouze v jednom případě, a to u zápasníka 

Tomáše Fialy, o kterém bylo hovořeno jako o jednom z „nejvýraznějších českých MMA bojovníků. Díky svým 

zápasnickým schopnostem, ale i vzhledu“ (V posteli s Bagárovou! Bijec Fiala nahradil zpěvaččina přítele 
Muradova, 2019 in Blesk.cz). 
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tom i dobře vypadat (Media’s Negative Portrayal of Women, 2018 in Sport in Gender, Leisure, 

and Sport).  

 Toto tvrzení se potvrdilo též v dubnu 2019, kdy vyšel článek o zápasnici Lucii Vachové, 

bronzové medailistce z amatérského mistrovství světě v MMA a její soupeřce Gabriele 

Horákové, jež je úspěšnou zápasnicí v BJJ. Titulek článku byl následující: „Blondýna proti 

brunetě! Do boje jdou krásky, které rozdávají pěsti“ (Blondýna proti brunetě! Do boje jdou 

krásky, které rozdávají pěsti, 2019 in Sport.cz). 

 Co se stereotypního popisování vzhledu a charakteristik sportovkyň týče, nejvíce byla 

tato skutečnost viditelná v článcích, které se týkaly Projektu Y, kde se proti sobě postavily 

amatérské zápasnice bez jakýchkoliv předchozích zkušeností se smíšeným bojovým uměním. 

Dívky byly označovány jako „sexy bojovnice“ (OKTAGON PROJEKT Y–2. díl: Sexy 

bojovnice v tréninku. Až přijdu domů, umřu!, 2019 in Blesk.cz). O nejmladší účastnici pak bylo 

psáno jako o „krásce z klece“, která je „sečtělá a sakra sexy“ (Sečtělá a sakra sexy! Kráska z 

klece ukázala, co má pod tričkem. Za koho se bude bít?, 2019 in Blesk.cz). Substantivem 

„kráska“ byla označována i další zápasnice Petra Batthyanyová (Problémy krásky z 

PROJEKTU Y: Kvůli MMA přišla o zaměstnání!, 2019 in iSport.cz). 

 Pouze v jednom případě se objevila charakteristika zápasnice coby matky. Dne 21. října 

2019 deník Blesk vydal článek o slovenské šampionce v thaiboxu Lucie Krajčovičové, podle 

nějž je „bojovnice i matka“ a většina rozhovoru se tomuto tématu věnovala (Patrik El-Talabáni. 

Krajčovičová z Výzvy je bojovnice i matka ...o dceru bude postaráno. Blesk 2019). 

 I přes to, že je zřejmé, že ke stereotypnímu zobrazování docházelo, je třeba říci, že pouze 

v minimu případů. Navíc se v několika případech objevila přímá chvála ženského MMA, např. 

v únoru sledovaného roku byl viceprezident UFC David Shaw dotázán, kde podle něj leží 

budoucnost UFC a zda očekává nárůst počtu ženských bojovnic. Odpověděl následovně: 

„Rozhodně. Tady koneckonců máme Liz Carmoucheovou (soupeřku Lucie Pudilové), která 

společně s Rondou nebo Mieshou Tateovou umetla cestu pro ženy v MMA a vybudovala jejich 

profil. Na světě nenajdete jiný sport, ve kterém jsou ženy a muži tak vyvážení. Stejná pravidla, 

stejné peníze. Na to jsme velmi hrdí. Ženské MMA bude dál růst“ (Viceprezident UFC: Chceme 

být největší na světě. Co Praha a Češi?, 2019 in Blesk.cz).  

 Ve stejném měsíci vyšel článek o pěti nejbrutálnějších ukončeních v historii ženské 

divize UFC. Server Sport.cz napsal: „Realita, fakt, skutečnost, prostě i tento svět patří do MMA. 

A někdy dokáže strhnout fanoušky více než „klasika“. Vítejte ve světě, kde vládnou v kleci ženy. 

Často předvedou větší nasazení, agresivitu a odhodlání pustit se do přestřelky“ (Pět 

nejbrutálnějších K.O. v historii ženské divize UFC, 2019 in Sport.cz). Stejného názoru byl i 
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trenér Zdeněk Bartoš, který řekl, že „ženské zápasy jsou větší rvačka než u chlapů. Někdy to 

berou až moc vážně. Většina ženských zápasů jsou tvrdé výměny" (Pět nejbrutálnějších K.O. 

v historii ženské divize UFC, 2019 in Sport.cz).  

 Na závěr této kapitoly je důležité si položit otázku, zdali právě MMA neboří stereotypní 

mýty v oblasti sportu a ženského zastoupení v něm. Jak naznačuje autorská trojice Philippa 

Velijová, Mark Mierzwinski a Laura Fortuneová ve své studii It made me feel powerful: 

women’s gendered embodiment and physical empowerment in the martial arts, je zřejmé, že 

zejména účast v bojových sportech pomáhá bourat steoreotypy, které drží ženy zpátky (Philippa 

Velijová, Mark Mierzwinski & Laura Fortuneová, 2012: 48). Jak navíc upozorňuje novinářka 

sportovní televize ESPNW Kate Faganová, to, co dělá ženy bojující v UFC jedinečné a 

pozoruhodné, je skutečnost, že organizace začlenila ženské zápasy především kvůli finančnímu 

zisku. Odhaduje se, že kolem 400 000 diváků si zakoupilo tzv. Pay-per-view na vůbec první 

ženský hlavní zápas. Podle Kaganové by UFC ženské zápasy neumístilo, pokud by po nich 

nebyla poptávka. Jak bylo řečeno v kapitole 3.1. Sportovní zpravodajské hodnoty, právě zájem 

fanoušků je klíčový pro zvyšující se podporu MMA (Weaving, 2013: 133). 



 
 

 

Závěr 
 
Práce si kladla za hlavní cíl představit mediální obraz smíšeného bojového umění v České 

republice. Vedlejším cílem práce pak bylo nalezení možných stereotypů v zobrazování tohoto 

sportovního odvětví. Výsledků práce bylo dosaženo kvalitativní a kvantitativní obsahovou 

analýzou, jež zkoumala 1331 článků ze čtyř nejčtenějších periodik – Blesk, Mladá Fronta 

DNES, Právo a Sport a jejich internetových mutací - Blesk.cz, iDNES.cz, Sport.cz a iSport.cz, 

a to v období od ledna 2019 do prosince 2019. Do výsledné analýzy byly zařazeny pouze ty 

články, které se alespoň okrajově týkaly smíšeného bojového umění. 

 Podíváme-li se, jakým způsobem byl ve čtyřech nejčtenějších českých tištěných 

denících a jejich internetových mutacích utvářen obraz MMA, můžeme zároveň odpovědět 

na první výzkumnou otázku, jež zněla: „Jakým způsobem je ve čtyřech nejčtenějších českých 

tištěných denících a jejich internetových mutacích utvářen mediální obraz MMA?“ Z výsledků 

práce vyplynulo, že deník Právo neutvářel obraz smíšeného umění téměř vůbec, protože se mu 

věnoval pouze ve čtyřech článcích, a sice jako vedlejšímu tématu, či zcela okrajově. Samotné 

MMA tak bylo tímto deníkem zcela nepokryto. 

 Neutrální styl komunikace, a tedy i nejstřídmější referování o tomto sportu, bylo 

vysledováno v Mladé Frontě DNES a její internetové mutaci. Neinformovala sice o všech 

událostech, které se s tímto sportem v roce 2019 pojily, ale pokud se jednalo o důležité události, 

tato média o tom informovala. 

 Nejbulvárnější pojetí zkoumaného sportu prezentoval server Blesk.cz a též iSport.cz. 

Server Blesk.cz se věnoval vedle běžných sportovních výsledků soukromému životu a vztahům 

zápasníků a zápasnic. Ze všech sledovaných zdrojů také nejvíce využíval zavádějících titulků 

s cílem vzbudit senzaci. V 77 případech se objevily na serveru Blesk.cz a iSport.cz totožné 

články, a to včetně titulků. Právě servery iSport.cz a Sport.cz se staly médii, která MMA 

pokrývala vůbec nejvíce. Server Sport.cz oproti iSport.cz téměř vůbec nevyužíval bulvární 

tématiku. Deník Blesk psal ze všech tištěných médií nejvíce o domácí scéně, deník Sport pak o 

účasti českých zápasníků na mezinárodní scéně. Z důvodů popsaných výše nelze potvrdit 

hypotézu č. 1, jež měla následující znění: „Tematická skladba obsahů se napříč tištěnými a 

webovými médii nebude výrazně lišit“. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že jednak jednotlivé 

webové stránky a deníky informovaly o MMA rozdílnou měrou a jednak se skladba témat 

výrazně lišila především s ohledem na míru bulvarizace. 

 



 
 

 

 Co se druhé výzkumné otázky, která zněla, zda „je možné identifikovat rozdíly v utváření 

mediálního obrazu českého ženského a mužského MMA ve čtyřech nejčtenějších českých 

tištěných denících a jejich internetových mutacích?“, týče, lze sice z výsledků výzkumu 

jednoznačně říci, že se potvrdil nedostatek pozornosti věnované ženskému MMA, ale 

nepotvrdila se předpokládaná bagatelizace schopností a výkonu sportovkyň. To dokazovala 

i užívaná slovní spojení, která se výrazně nelišila od hodnocení mužských zápasníků. Mužští 

zápasníci byli spojováni s adjektivy jako úspěšný, zkušený, obávaný, tvrdý. Ženské zápasnice 

pak s adjektivy neúprosná, ostřílená, zkušená, obávaná, tvrdá. I přesto se ale potvrdila druhá 

hypotéza, a sice „gender stereotyp se bude více objevovat v článcích týkajících se pouze 

ženského či převážně ženského MMA než v článcích týkajících se mužského či převážně 

mužského MMA“. Ve 27 případech byl vysledován stereotyp, který se věnoval charakteristice 

a vzhledu sportovkyň, nicméně se jednalo pouze o 2,03 % ze všech vydaných článků.  

 Odpověď na výzkumnou otázku č. 2 zároveň naznačuje i odpověď na výzkumnou 

otázku č. 3, zda „lze na základě provedeného výzkumu tvrdit, že je mužskému MMA, resp. jeho 

představitelům, dáván v analyzovaných médiích větší prostor nežli ženskému MMA, resp. jeho 

představitelkám, a to bez ohledu na samotné sportovní výsledky?“. Výsledky výzkumu 

jednoznačně ukazují, že drtivá většina příspěvků (celkem 944 článků z 1331 analyzovaných) 

se věnovala pouze mužskému MMA. Výhradně ženskému MMA se naproti tomu věnovalo 

pouze 156 článků. Procentuálně se pouze mužskému MMA věnovalo necelých 71 % celkového 

prostoru v tištěných denících Blesk, Mladá Fronta DNES, Právo, Sport a jejich internetových 

mutacích. V porovnání jen ženské MMA bylo pokryto z pouhých 3,6 %. Viditelný rozdíl byl 

též v referování o převážně ženském a převážně mužském MMA. Převážně mužští zástupci 

dostali mediální prostor ve 140 případech a převážně ženské zástupkyně pouze ve 49 případech. 

Sečteme-li články, které se alespoň okrajově věnovaly ženskému MMA, dostaneme se na číslo 

387, což je stále pouhých 29 % z celku. Jen pro srovnání, alespoň okrajově se mužskému MMA 

věnovalo celkem 88 % vydaných textů. Díky tomu lze potvrdit hypotézu č. 3, která 

předpokládala, že: „více než ¾ článků budou zmiňovat pouze mužské či převážné mužské 

MMA“. 

 I přes vcelku jednoznačné procentuální rozložení článků věnujících se ženskému či 

mužskému MMA, je nutné upozornit na to, že je profesionální ženské MMA poměrně novou 

záležitostí. Jak bylo zmíněno v předcházejících kapitolách, sám prezident nejprestižnější 

organizace UFC Dana White ještě v roce 2011 tvrdil, že v organizaci UFC nikdy nebudou 

zápasit ženy. Díky obrovskému zájmu fanoušků, a tedy vidině finančního zisku, organizace 

zápasy zařadila a odhaduje se, že tzv. pay-per-view zakoupilo na první hlavní ženský zápas 



 
 

 

400 000 diváků. Je třeba si uvědomit, že právě fanouškovský zájem je hybnou silou, která 

pozvedla i zájem médií a díky nim je smíšené bojové umění na vrcholu popularity. Bude 

zajímavé sledovat, jakým směrem se bude obliba MMA ubírat a zdali může být ženské smíšené 

umění právě tím sportem, který má potenciál bořit genderové stereotypy.  

 Předpokládala jsem, že se v rámci výzkumu bude objevovat propastný rozdíl v popisu 

ženských a mužských zápasníků. Tato teze se nicméně nepotvrdila a pro navazující výzkum 

v oblasti mediálních studií bude nástup popularity ženského MMA klíčový. Domnívám se, že 

ženské MMA má šanci stát se rovnocenným partnerem k mužskému MMA a to jak do počtu 

zápasnic v profesionálních organizacích, tak do počtu článků, které se čistě ženskému MMA 

budou věnovat. V tomto případě však bude záležet na samotných médiích.  



 
 

 

Summary 
 

The main goal of the diploma thesis was to present the media image of MMA in the 

Czech Republic. A secondary goal of the diploma thesis was to find possible stereotypes in the 

media presentation of this sport. The results of the work were achieved by qualitative and 

quantitative content analysis, which examined 1331 articles from the four most read periodicals 

- Blesk, Mladá Fronta DNES, Právo and Sport and their internet versions - Blesk.cz, iDNES.cz, 

Sport.cz and iSport.cz in the period from January 2019 to December 2019. Only those articles 

in which was MMA at least marginally mentioned were included in the final analysis. 

The results of the work showed that the newspapers Právo did not create a picture of 

MMA almost at all, because it was mentioned marginally in four articles only and as a 

secondary topic. The MMA itself was not completely covered by this dialy press. The neutral 

style of communication, and thus the most modest reporting on this sport, was tracked in Mladá 

Fronta DNES and its internet edition. Although it did not inform about all the events that were 

connected with to sport in 2019 these media informed about the most important ones. The most 

tabloid conception of the studied sport was presented by the Blesk.cz server and also by 

iSport.cz. In addition to regular sports results, the Blesk.cz server devoted itself to the private 

life and the relationships of fighters. All of the monitored sources, also used misleading 

headlines the most in order to sensationalize. 

In 77 cases, identical articles appeared on the Blesk.cz and iSport.cz servers, including 

subtitles. It was the iSport.cz and Sport.cz servers that became the media that covered the MMA 

the most. Unlike iSport.cz, the Sport.cz server hardly used tabloid topics at all. Of all the print 

media, the daily Blesk wrote mostly about the domestic scene, and the daily Sport wrote about 

the participation of Czech fighters on the international scene. 

The results of the research also showed that the lack of attention paid to women's MMA 

was confirmed, but the expected underestimation of the abilities and performance of 

sportswomen was not confirmed. This was also proved by the phrases used, which did not differ 

significantly from the evaluation of male fighters. Male fighters have been associated with 

adjectives as successful, experienced, dreaded, tough. Female fighters with adjectives are 

relentless, seasoned, experienced, dreaded, tough. Nevertheless, in 27 cases a stereotype was 

identified, which focused on the characteristics and appearance of sportswomen, however, it 

was only 2.03% of all published articles. 

The results of the research clearly showed that the vast majority of contributions (a total 

of 944 articles out of 1331 analyzed) focused only on male MMA. In contrast, only 156 articles 



 
 

 

were devoted exclusively to female MMA. As a percentage, less than 71 % of the total space 

in the printed daily newspapers Blesk, Mladá Fronta DNES, Právo, Sport and their internet 

versions was devoted to male MMA. In comparison, female MMA was covered from only 3.6 

%. There was also a visible difference in reporting on predominantly female and predominantly 

male MMA. Mostly male representatives were given media space in 140 cases and mostly 

female representatives in only 49 cases. If we add up the articles that were at least marginally 

devoted to women's MMA, we get to the number 387, which is still only 29 % of the total. Just 

for comparison, at least marginally, a total of 88 % of published texts were devoted to male 

MMA. 

Despite the rather unambiguous percentage distribution of articles dealing with women's 

or men's MMA, it is necessary to point out that professional women's MMA is a relatively new 

issue. As mentioned in previous chapters, Dana White, president of the most prestigious UFC 

organization, claimed in 2011 that women would never fight in the UFC. Thanks to the huge 

interest of the fans, and thus the vision of financial gain, the organization included the matches 

and it is estimated that the so-called pay-per-view was bought by 400,000 spectators for the 

first main women's match. It is necessary to realize that it is the fan interest that is the driving 

force that has raised the interest of the media, and thanks to them, mixed martial arts is at the 

peak of popularity. It will be interesting to see in which direction the popularity of MMA will 

go and whether women's mixed arts can be the sport that has the potential to break down gender 

stereotypes. 

I assumed that in the research there would be an abysmal difference in the description 

of female and male wrestlers. However, this thesis has not been confirmed and the onset of 

popularity of women's MMA will be crucial for subsequent research in the field of media 

studies. I believe that women's MMA has a chance to become an equal partner to male MMA, 

both in terms of the number of fighters in professional organizations and the number of articles 

that will be devoted to purely female MMA. In this case, however, it will depend on the media 

itself. 
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