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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá proměnou sportovní žurnalistky na hokejových mistrovstvích 

světa z pohledu novinářů. Jejím cílem bylo zmapovat změny, jimž se museli žurnalisté na 

světových šampionátech přizpůsobit v posledních třiceti letech, a popsat, které z nich na ně 

měly největší dopad. V teoretické části definuji základní pojmy a přibližuji změny, které měly 

podle odborné literatury silný vliv na proměnu žurnalistické práce. Patří mezi ně například 

digitalizace, konvergence, vznik internetu a sociálních sítí. V metodologické části představuji 

kvalitativní výzkum a fenomenologické zkoumání, které jsem využil v analytické části. Ta 

přináší zkušenosti novinářů, již v rozhovorech popsali svůj pohled na změny, k nimž došlo za 

poslední tři desetiletí. Analýza prokázala, že žurnalisté pocítili změny, které byly popsány 

v teoretické části. Některé z nich hodnotili jako zásadní, jiné naopak vnímali jako méně 

významné.  

 

Abstract 

This diploma thesis deals with the transformation of the sports journalists work during the 

World Hockey Championships over last thirty years. The aim of this thesis is to summarise the 

changes that journalists have adapted to and describe the greatest effect of them.  The theoretical 

part contains the definitions of basic concepts and classifies the influences which, according to 

the reference literature, significantly affected the journalists’ work. These includes mainly 

digitization, convergence, the inception of the Internet and social networks. The methodological 

part includes the qualitative and phenomenological research, which is the analytical part based 

on. The analytical part presents experiences which are gained from the interviews with the 

sports journalists. The research confirmed the assumptions designed in the theoretical part. 

Some of them are found to be significant while the others are considered as commonplace.  
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Úvod 
 

Na začátku devadesátých let mohli českoslovenští diváci z hokejového mistrovství světa vidět 

v televizi jen pár zápasů, které byly komentovány dvěma komentátory – jedním českým a 

jedním slovenským. Přenosy začínaly malou chvíli před úvodním vhazováním a končily brzy 

po závěru zápasu. Další den si fanoušci mohli přečíst články na posledních stránkách několika 

tehdy vydávaných deníků. 

O třicet let později je situace diametrálně odlišná. Česká televize vysílá všechna utkání 

z hokejového mistrovství světa, když ne v přímém přenosu v televizi, tak na webu. Zápasy jsou 

doplněny o vysílání ze studia před začátkem i po konci duelů a fanoušci mohou sledovat také 

přestávkový program. Kdo se na utkání nedívá živě v televizi, může si číst textové online 

přenosy na téměř všech online platformách velkých i menších deníků, sledovat živé skóre 

pomocí různých aplikací – ať už vytvořených jen pro mistrovství nebo od společností, které se 

specializuji na sportovní výsledky a sázky. V podstatě v přímém přenosu je také možné sledovat 

vybrané momenty na sociálních sítích šampionátu i jednotlivých federací, a dokonce i hráčů, 

kteří na mistrovství světa působí. Fanoušci, kteří jsou přímo v dějišti turnaje, si pořizují 

fotografie, točí videa a sdílí je na svých profilech. Stejně tak své zážitky ukazují na sociálních 

sítích i ti, kteří sledují pouze televizi.  

Vlivem technologického pokroku se nejen mediální prezentace mistrovství světa v hokeji 

výrazně proměnila, což mělo samozřejmě značný vliv na ty, kteří obsah z hokejových 

šampionátů přináší – novináře. Na počátku devadesátých let byl pro žurnalisty základem psací 

stroj, na kterém připravovali veškeré články. Fungování novinářů nebylo možné také bez pevné 

linky nebo faxu, což byly technologie, které přenášely texty od novinářů do redakcí. Tam se 

hotové články připravily do tisku a v případě, že utkání nebylo v televizi, šlo o jediný způsob, 

jak se čtenáři mohli o výsledku dozvědět. Pokud navíc zápas končil po uzávěrce, bylo nutné 

počkat až na další den. V současnosti proudí informace téměř v reálném čase. Stále je potřeba 

připravit články tak, aby byly další den v novinách – uzávěrky je ale možné posouvat. Přes den 

je navíc potřeba vydávat další příběhy na internet, pracovat také se sociálními sítěmi a občas 

něco natočit a případně sestříhat. Za tímto rozvojem stojí především nové technologie – mobilní 

telefony, notebooky nebo internet.  

Novinářská práce prošla v posledních třiceti letech výraznými změnami, které bych chtěl popsat 

v této diplomové práci na případu hokejového mistrovství světa. Téma jsem si vybral po 
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zkušenostech ze své účasti na šampionátech v letech 2017 a 2019, kdy jsem v prvním roce 

působil jako redaktor zpravodajského webu hokej.cz a ve druhém případě jsem měl na starost 

tým více než dvaceti kolegů, kteří vytvářeli články na zmíněný web, ale také spravovali sociální 

sítě české hokejové reprezentace nebo připravovali online přenosy na www.onlajny.com. Právě 

na mistrovství světa v roce 2019 jsem si občas povídal s českými novináři o tom, jak jejich 

práce vypadala dříve – před nástupem internetu nebo sociálních sítí. Téma ve mně vzbudilo 

zájem, chtěl jsem se jím zabývat více a vybral si ho proto pro diplomovou práci, ve které je 

mým cílem zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: Jakým způsobem se změnila práce novinářů 

na hokejových šampionátech v letech 1991 až 2019?  

V analytické části popíšu, jak čeští novináři vnímali změny ve své práci na mistrovstvích světa 

za několik posledních desetiletí, a to především s ohledem na technologický rozvoj a dopady, 

jež přináší. Pracovat budu s informacemi od žurnalistů, kteří změny sami zažili. Využiji k tomu 

kvalitativní rozhovory, které jsem si vybral, protože jsem mohl s novináři vést plynulý dialog 

a dozvědět se podrobně o jejich zkušenostech a pocitech.  

V této práci zodpovím také na vedlejší otázky, které se týkají změn v rámci redakcí, trendů 

nebo působení PR. V závěru analytické části se také zaměřím na otázku, jak se podle 

respondentů bude novinářská práce na mistrovství světa v hokeji vyvíjet v dalších letech. 

 

 

  

http://www.onlajny.com/
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1. Teoretická část 
 

1.1. Sportovní žurnalistika 
 

Sport podle Raymonda Boyla (2012) poskytuje vhled do lidské povahy a charakteru. Odkrývá 

aspekty individuální a kolektivní identity, která umožňuje promítnout si vlastní pocity a emoce 

prostřednictvím aktivity, kterou sami nemusíme činit a stačí, když se na ni díváme. Sport ve 21. 

století nabízí nepřeberné množství materiálu pro mediální obsah, který může přilákat sponzory, 

inzerenty a předplatitele řady digitálních platforem. (Boyle, 2012: 1) Novináři byli vždy 

důležitými prostředníky mezi sportem a společností. Když například organizátoři sportovních 

událostí z počátku 20. století pořádali akce, žurnalisté byli klíčovou součástí propagace v 

předtelevizním věku. Sportovní novináři byli také tvůrci hvězd, které ze sportovců dělali a stále 

dělají skrze příběhy, jež přináší publiku. (Boyle, 2006) 

Sportovní žurnalistika je podle Phila Andrewse (2014) odvětvím, o kterém se prý říká, že je 

nejlepším zaměstnáním na světě pro ty, kdo milují sport. Novináři mohou hodně cestovat, 

navštěvují nejdůležitější sportovní události, mají často nejlepší místa na stadionu, setkávají se 

s hvězdami tváří v tvář a spoluvytváří příběhy, které sledují miliony lidí v televizích, rádiích i 

novinách. (Andrews, 2014: 3) 

Jak ale právě Andrews mimo jiné upozorňuje ve svém knize Sports Journalism (2014), jedná 

se také o práci, která je velmi náročná, co se týká dodržování termínů a nepravidelné pracovní 

doby, a která nezná volné večery a víkendy. Aby mohl novinář co nejdůvěryhodněji a 

nejpřesněji zpracovávat články, musí znát sportovní prostředí do hloubky, a to také především 

s ohledem na občas fanatické fanoušky, kteří znají své oblíbené týmy tak dobře, že každou 

nedokonalost okamžitě poznají. Podstatné je také vybudovat si dobré vztahy s hráči, trenéry a 

dalšími činovníky, aby se novinář dostával k důležitým a ověřeným informacím jako první. 

(Andrews, 2014: 1) 

1.2. Prestiž sportovní žurnalistiky a její ekonomický význam 
 

Na sportovní žurnalistiku se podle Boyla (2017) pohlíželo v průběhu let jako na „obor, který 

postrádá integritu a ve kterém si novináři rádi spojují realitu se svým vlastním obrazem.“ 

(Boyle, 2017) Sportovní žurnalistika tak nebyla brána ostatními redakcemi jako rovnocenná. 

Paradoxem ale je, že právě sportovní žurnalistika je jednou z komerčně nejdůležitějších částí 
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novinového průmyslu. Søren Schultz Jørgensen (2005) sportovní odvětví přirovnává k nejlepší 

reklamní agentuře na světě (Schultz-Jørgensen 2005: 4). V roce 2017 na něj navázal Boyle, 

který se ztotožnil s jeho myšlenkou s tím, že na sportovní novináře je pohlíženo jako na 

„fanoušky a pochlebovače“. (Boyle, 2017) Oba výše zmínění autoři tím naznačují, že tržní 

prvek sportovní žurnalistiky je výraznější než ten novinářský. Tématu se věnuje ve své 

diplomové práci, která hodnotní dopady online žurnalistiky na sportovní žurnalistiku, také Peter 

English (2014). Ekonomická stránka je podle něj ve sportovním prostředí důležitá, to ale 

neznamená, že se nejedná o kvalitní žurnalistiku, která se nevěnuje důležitým tématům do 

hloubky. V případech, jako je odhalování korupce, zdůrazňování finančních nesrovnalostí nebo 

utajování dopingu, plní i sportovní novináři roli „hlídacích psů“. (English, 2014: 25). 

Důkazem, že má sportovní žurnalistika mezi ostatními tématy své místo, je také to, že sportovní 

příběhy jsou považovány za dostatečně zajímavé na to, aby byly umístěny vedle novinek v 

hlavních zprávách. Sport má také v novinách vlastní samostatnou sekci – často to bývají 

poslední strany. (English, 2014: 25) Sportovní žurnalistika navíc patří mezi nejrychleji rostoucí 

sektory nejen v britských, ale také ve většině ostatních anglicky mluvících zemí. Dříve bylo 

běžné, že se sportu věnovaly dvě až tři stránky v zadní části novin spolu s víkendovým 

odpolednem v rozhlase a televizi. (Andrews, 2014: 4) V současnosti je sportovní žurnalistika 

velice populární, sportovní novinky si mohou fanoušci najít na hlavních stránkách téměř všech 

online médií, vzniká také více specializovaných médií zaměřujících se čistě na sport.  

 V dnešní době patří sportovci mezi nejlépe placené skupiny na světě1 a důležité sportovní 

okamžiky sledují v televizi desítky milionů diváků, ať jsou jimi olympijské hry, mistrovství 

světa, či Evropy, světové šampionáty, grandslamy, ale také soutěže jako National Football 

League nebo National Hockey League.2 Sport patří dlouhodobě mezi nejsledovanější světové 

události, což potvrzuje mimo jiné jejich televizní sledovanost. Vůbec největší zásah měly letní 

olympijské hry (LOH) 2012 v Londýně, které stejně jako LOH 2008 v Pekingu dosáhly na 3,6 

miliard sledujících, kteří viděli alespoň jednu minutu z olympijských her. Za zmínku rozhodně 

stojí, že prvním zástupcem nesportovního odvětví v žebříčku sledovanosti je pohřeb princezny 

 
1 Za rok 2020 si ze sportovců vydělal nejvíce peněz tenista Roger Federer, jehož příjmy byly podle Forbesu 106 

milionů dolarů (2,65 miliardy Kč), druhý a třetí byli fotbalisté Christiano Ronaldo z Portugalska (105 milionů 

dolarů) a Argentinec Lionel Messi (104 milionů dolarů). Nejvíce vydělávající sportovkyní byla na 29. místě 

teniska Naomi Osakaová z Japonska s příjmy ve výši 37,4 miliony dolaru) (Forbes, 2021) 
2 V roce 2020 byl podle webu Sports Media Watch nejsledovanějším přenosem v USA finálový duel (Super 

Bowl) NFL, který sledovalo 100,45 milionů diváků. (Sports Media Watch, 2021) 
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Diany z roku 1997, který se umístil až na 24. místě s odhadovanými dvěma miliardami 

sledujících. (Wikipedia The Free Encyclopedia, 2021) 

Díky tomu dostává sportovní žurnalistika v mediálním prostředí stále více prostoru. Důkazem 

mohou být například specializované stanice, které jsou zaměřeny pouze na sport – například 

rozhlasové BBC Radio 5 Live – 5 Live Sport, talkSPORT. Novinkou v českém prostředí bude 

spuštění čistě sportovní rozhlasové stanice pod pracovním názvem Radiožurnál Sport. (ČTK, 

2020) Televizními stanicemi vysílajícími pouze sport jsou pak Eurosport, ESPN, TSN, 

případně pak české ČT sport, O2 TV sport nebo Nova Sport. Sport vytváří velké množství 

fanoušků, proto je v mediálním prostředí běžné, že se objevují stále další sportovní weby i 

stanice, které jsou zaměřeny výlučně na jeden sport či pouze na jednu soutěž. Příkladem je 

například F1 TV, která kromě živých přenosů z tréninků, kvalifikací a závodů přináší také 

vlastní pořady ze světa formule 1, NHL TV anebo Hokejka TV, která funguje v České 

republice.  

1.3. Výhody sportovní žurnalistiky oproti jiným odvětvím 
 

Podle Andrewse má sport velkou výhodu oproti jiným odvětvím, jakým je například politika, 

že je velmi předvídatelný v otázce plánování. Myšlenka nesměřuje k výsledkům samotných 

zápasů a závodů, ale k programu. Sport má totiž své akce naplánované vždy dopředu. Jak 

fanoušci, tak média si mohou připravit harmonogram na několik měsíců i let dopředu, protože 

světové poháry, mistrovství světa i jednotlivých kontinentů, olympiády a další velké události 

oznamují své termíny s několikaletým předstihem. (Andrews, 2014: 2) Je zřejmé, že v době, 

kdy celý svět sužuje koronavirová pandemie a odhady, jak se bude situace dále vyvíjet, jsou 

mnohdy rozporuplné, vyznívají Andrewsova slova neadekvátně, protože jejich aplikace se zdá 

nepravděpodobná. Důkazem může být například rok 2020, ve kterém se měly odehrát například 

letní olympijské hry v Tokiu, mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku nebo evropský šampionát 

ve fotbale, ale nedošlo ani na jednu ze zmíněných akcí. Pokud bychom ale brali v potaz situaci 

před světovou pandemií koronaviru, je možné s myšlenkou Andrewse souhlasit, protože 

sportovní kalendář je zkrátka daný dopředu.  

Další výhodou sportovního odvětví, kterou popisuje Andrews, je především to, že se neustále 

něco děje. (Andrews, 2014: 2) Autor poukazuje na to, že když skončí letní sporty, záhy na ně 

navážou zimní. V dopoledních hodinách je možné sledovat sportovní klání z jedné části světa, 

večer zase z jiné. Fanoušek sportu má tedy neustálý přísun aktuálních výsledků, a to v podstatě 
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celý rok. Navíc se sportovní média, která jsou zaměřena například pouze na jeden sport, 

adaptovala i na situaci, kdy zrovna není hlavní sezona. Existuje mnoho možností, jak vyplnit 

prostor v novinách, online i audiovizuálním prostředí. Hledají se speciální příběhy sportovců, 

analyzují se výkony, změny v pravidlech i přestupy mezi týmy. 

1.4. Proměna sportovní žurnalistiky pod vlivem digitalizace a 

konvergence 
 

Sportovní žurnalistika se rychle mění. Konvergence a digitalizace zásadně ovlivnily podstatu 

toho, co znamená být novinářem v oblasti sportu v 21. století. Tento trend by měl pokračovat i 

v dalších letech a desetiletích. (Daum, 2015: 135) Nejdůležitější proměnou za posledních šest 

desetiletí je klesající význam novin v celém mediálním prostředí, což je částečně důsledkem 

technologického rozvoje rozhlasu, televize a později také vzestupem digitálních médií a s tím 

související online žurnalistiky. (Daum, 2015: 53) 

Pokud jde o proměnu žurnalistiky, významný podíl na ni má digitalizace, což je proces, který 

zasáhl všechna odvětví lidské činnosti. Nastává především ve druhé polovině 20. století a 

zasahuje také do nového tisíciletí. Dennis McQuail (2009) digitalizaci vysvětluje jako převod 

textu do binárního kódu, díky čemuž mohou texty být vyráběny, distribuovány a skladovány. 

(McQuail, 2009: 150). Tony Feldman (1997) uvádí pět klíčových bodů, jež charakterizují 

digitalizaci, a to jejich manipulovatelnost, možnost sdílení a komprimace, zhuštěnost a také 

nestrannost. (Feldman, 1997: 4) 

Nic z toho by ovšem nebylo možné nebýt internetu, jehož počátky se datují už do 60. let 20. 

století, kdy vznikl kvůli potřebě efektivnější komunikace. Název internet se začal používat na 

přelomu 80. a 90. let 20. století, kdy už začaly fungovat všeobecně dostupné komerční sítě. 

(Musil, 2013: 159) Právě dostupnost technologií pro širokou veřejnost hrála velkou roli při 

vzniku nových médií, internet tak mohl začít působit nejen v oblasti soukromé komunikace, ale 

také masové. Pojem „nová média“ není ovšem úplně snadno uchopitelný, zatímco v tuto chvíli 

za ně můžeme považovat podle Pierra Léviho (2011) taková média, která jsou založena na 

digitálním zpracování dat a jejich vlastností je interaktivita, ve 20. století byla mezi nová média 

počítána i televize, která je v současnosti považována za  médium tradiční (Lévi, 2011: 227) O 

interaktivitě se zmiňují také Stephan Quinn a Vincent Filak, kteří uvádí, že online žurnalistika 

nabízí bezprostřednost televize a rozhlasu, a zároveň k tomu poskytuje stejné množství detailů 

jako tiskové publikace. Je uživatelsky jednoduchá, interaktivní a umožňuje uživateli přijmout 
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tolik informací, kolik chce přijmout a využít. (Quinn, Filak, 2005: 27)  S definicí přichází také 

Karol Jakubowicz: „Nová média jsou taková, která se od předchozích liší změnou v základních 

vlastnostech svého fungování a v modelech komunikačních situací, které vytvářejí.“ 

(Jakubowicz, 2013: 60) Autor rozlišuje nová média 1.0, která se časově řadí do konce minulého 

století a charakterizují se jako ta, jež přináší nové způsoby šíření informací skrze tradiční média, 

příkladem je třeba teletext. Média 2.0, která podle Jakubowicze představují již novou a zásadně 

rozdílnou podobu médií s možností využití nových technologií, kdy komunikace není pouze 

jednostranná a uživatel si může obsah přizpůsobit sám sobě. Média 3.0 pak podle něj vznikají 

integrací televizního přijímače s internetem. (Jakubowicz, 2013) 

Právě Jakubowicz navazuje na digitalizaci popsáním dalšího podstatného jevu, který formuje 

(nejen) žurnalistiku. Jedná se konvergenci, kterou popisuje jako „dopad technických procesů 

na proměnu médií“. (Jakubowicz, 2013: 27) O něco širší definici přináší Henry Jenkins (2006): 

„Konvergencí myslím obsah proudící napříč různými mediálními platformami, kooperaci mezi 

různými mediálními odvětvími, přelétavost publika, které je schopno jít kamkoliv za tím, co 

hledá. Konvergence je slovem, které v sobě zahrnuje popis technologických, průmyslových, 

kulturních a sociálních změn.“ (Jenkins, 2006: 3) Z etymologického hlediska je konvergence 

složena ze dvou latinských slov – con (společně) a vergere (ohnout) – zjednodušeně tedy ohýbat 

k sobě (přibližovat). (Sedláček, 2011) 

Michael Latzer (2009) s ohledem na rozsáhlé dopady konvergence rozlišuje několik druhů, a to 

technologickou, korporátní, socio-funkční, odběratelskou, prostorovou a regulační. (Latzer, 

2009) Podle Janet Kolodzyové (2006) technologická konvergence vedla ke vzniku 

multimediální žurnalistiky. Díky internetu je možné původně odlišná média kombinovat, díky 

čemuž se mění pracovní postupy a vznikají nové způsoby poskytování informací. Internet 

umožňuje rychlejší a širší cesty, jak shromažďovat a vyměňovat informace. Vzestup internetu 

podle ní rovněž uspíšil fragmentaci publika. Uživatelé hledají různé informace v různých 

systémech, v různou denní dobu a používají k tomu různá zařízení. Neplatí, že jedna platforma 

vyhovuje všem, proto musí mediální organizace aktivně reagovat na potřeby svých 

konzumentů. V rámci technické konvergence navíc dochází ke slučování přístrojů, které 

původně měly samostatné funkce, do jednoho zařízení. Mobilní telefony nefungují pouze 

k volání a posílání textových zpráv, ale umí pořizovat fotografie, video, zvukový záznam a 

vyhledávat na internetu. Podobně se rozšířily i funkce osobních počítačů. Lze je používat ke 

sledování televizního obsahu, poslechu rádia či videohovorům. (Kolodzy, 2006) 
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S ohledem na hlubší propojování jednotlivých typů žurnalistické praxe se uplatňuje nový 

termín pro toto odvětví novinářské práce, tzv. „konvergentní žurnalistika.“ Jak vyplývá z výše 

uvedeného, s konvergencí se mění přístup ke zpracování zpráv a v neposlední řadě jejich 

distribuce. „Konvergence v žurnalistice znamená sbližování novinářů a různých druhů 

žurnalistiky, které dříve existovaly v oddělených sférách – novinách, časopisech, rádiu, televizi 

a online – aby mohly poskytovat kvalitní zpravodajství ve všech těchto odlišných formátech.“ 

(Kolodzy, 2006: 19) 

Pavla Ondrušková (2010) ve své diplomové práci sledovala proměny pracovních rutin v 

brněnské redakci MF DNES s akcentem na sledování trendů konvergence a multimedializace. 

Výsledkem jejího výzkumu bylo prohlášení, že redakce MF DNES může být označena za 

konvergovanou. „V brněnské redakci došlo po vzniku webové platformy k tomu, že nevznikla 

žádná samostatná redakce pro web, ale brněnská redakce začala produkovat výstup pro 

tištěnou i webovou platformu, přičemž vznikla v redakci pouze dvě nová pracovní místa – pozice 

webeditora.“ (Ondrušková, 2010: 118) Z výzkumu Ondruškové vyplynulo, že u brněnské MF 

DNES došlo při spuštění online verze k navýšení práce redaktorů, kteří kromě tištěné verze, již 

spravovali do té doby, měli za úkol připravovat také články do online verze. Naopak v České 

televizi se konvergence podle Hany Hilbertové (2016), která se zabývala proměnami 

pracovních rutin sportovních komentátorů3, nejvýrazněji projevuje kooperací s divizí Nová 

média4. Spolu s kolegy z tohoto oddělení sportovní komentátoři šíří obsah nejen na webových 

stránkách, ale také na Facebooku a Twitteru. Naopak na Eurosportu byla konvergence znatelná 

jen minimálně. Obsah webových platforem mají na starosti dva komentátoři, kteří tento úkol 

plní na poloviční úvazek, nad rámec svých povinností. (Hilbertová, 2016: 96) Podle Bhuiyana 

(2009) je konvergence drastickou změnou pro mediální organizace a vede k ní v rámci redakce 

především spolupráce mezi managementem a pracovníky organizace. Konvergence by neměla 

být považována pouze za ekonomický trend, kterým šetří redakce finance, protože jeden 

reportér zvládne několik požadavků sám. Práce reportéra nově spočívá ve vytvoření několika 

zpráv pro více platforem a bez náležité podpory může vést k frustraci zaměstnance či syndromu 

vyhoření. (Bhuiyan, 2009: 4) Verwiej (2009) tvrdí, že proces konvergence má velice zásadní 

vliv na pracovní rutiny novinářů, které podle Trampoty (2006) představují pravidelné vzorce 

 
3 Hilbertová v rámci výzkumu vyzpovídala devět sportovních komentátorů z České televize a Eurosportu 

(Hilbertová, 2016) 
4 Divize Nových médií je oddělené v České televizi, které má starosti komunikaci na sociálních sítích a další 

webové platformy ČT. Z velké části podílí na působení sportovní redakce v tomto odvětví (Hilbertová, 2016: 

102) 
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jednání zpravodajských organizací usnadňující kontrolu toku práce. Redakce se bez rutin 

neobejdou, protože jim usnadňují zpracovávat velké množství informací v časové tísni. Rutiny 

se projevují ve všech typech činnosti médií, a to v několika úrovních – při sestavování agendy 

zpravodajství, při vyhledávání informací, při práci se zdroji a při konečném zpracování zpráv. 

(Trampota 2006: 55) Verwiej uvádí kritéria, která mohou proces konvergence umožnit – 

psychický prostor, organizační struktura, plynulost chodu práce, postoj novinářů, technologické 

vybavení, sdílený pracovní stůl s multimediálními editory, centrální databáze. Dále popisuje 

konvergované redakce jako více otevřené společnosti než tradiční, protože se snaží zapojit 

publikum skrze reakci na jejich zprávu. Podle Verwieje by měly newsroomy být organizovány 

ve stylu open space, kde každý zná svou pozici, náplň práce i pracovní rutiny. (Verwiej, 2009) 

Konvergence v žurnalistice má kromě novinářů dopad také na uživatele, kteří běžně konzumují 

obsahy na více platformách, často v jednu chvíli. Odborný název pro tento jev se nazývá 

multitasking (multi – více, task – úkol), který ve volném překladu znamená dělání více věcí 

najednou. Pro potřeby žurnalistiky se však používá pojem mediální multitasking, který spočívá 

v přijímání mediálního obsahu z několika zdrojů naráz. Multitaskingem se zabývala mimo jiné 

Claudia Wallisová (2010) ze Stanfordské univerzity, která ho rozdělila na tři typy: médium 

kombinované s interpersonální interakcí, kombinace několika médií a multitasking v rámci 

jednoho média. Wallisová multitasking dále dělí na aktivní (vykonávání konkrétní úlohy) a 

pasivní (sledování televize). Dalším souvisejícím odborným pojmem je micro-multitasking, 

který je kombinací aktivního a pasivního multitaskingu. Jeho typickým příkladem je práce na 

počítači, kdy vykonáváme nějakou primární úlohu, ale od ní dočasně odbíháme k telefonování 

nebo psaní emailů, kromě toho můžeme mít navíc v pozadí spuštěný hudební přehrávač. 

(Wallis, 2010) Jak konstatuje Čermák (2006) mediální multitasking zažívá rozmach především 

v posledních letech s využíváním sociálních sítí (např. Facebook, Twitter, Youtube), chytrých 

mobilních telefonů nebo tabletů. (Čermák, 2006: 13) 

Digitální média5 jsou v současné době primární cestou, skrze kterou lidé sledují aktuální 

novinky. Jak vyplývá z dat agentury Nielsen Admosphere (2020), Češi trávili v roce 2019 

sledováním médií v průměru 7 hodin a 14 minut, což je o 14 minut více než rok před tím. 

Nejvíce času tráví lidé sledováním televize (42,57 %), následují online média – sledovaná skrze 

mobilní telefony, počítače a tablety (31,68 %), dále rádio (20,79 %) a tisk (4,95 %). Z dat 

 
5 Mezi příklady digitálních médií patří webové stránky, sociální sítě, digitální obrázky, digitální video, databáze, 

digitální zvuk jako MP3, elektronické dokumenty a elektronické knihy. (Wikipedia The Free Encyclopedia, 

2011) V této práci bude pojem směřovat především na internetová média a sociální sítě. 
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Nielsen Admosphere také vyplývá, že zpravodajství sledují uživatelé především 

prostřednictvím televize (64 % domácností) a internetu (60 %). Na mobilním telefonu sleduje 

zpravodajství 43 % českých domácností. Mezi nejpoužívanější zdroje zpravodajství patří 

Seznam Zprávy, TV Nova, Novinky.cz, ČT1 a iDnes.cz. Facebook je v Česku šestým 

nejvyužívanějším zpravodajským zdrojem. (Nielsen Admosphere, 2020) 

Trend, kdy uživatelé používají ke sledování zpravodajství stále více digitální média, potvrzuje 

také průzkum Pew Research Center, který sledoval vzorce v konzumaci zpráv v USA a potvrdil, 

že se Američané stále více obracejí k digitálním zdrojům. Padesát procent respondentů 

konzumovalo v roce 2012 denně zprávy skrze digitální média, u novin to pak bylo pouze 29 % 

(Pew Research Center, 2012). Data navíc ukázala klesající zájem o tiskové produkty. Zatímco 

54 % respondentů v roce 2002 uvedlo, že pravidelně čte tištěné noviny, v roce 2012 to bylo už 

pouze 38 % (Pew Research Center, 2012). V roce 2020 pak více než 50 % respondentů v rámci 

výzkumu pro stejnou společnost odpovědělo, že zprávy konzumují na sociální síti často nebo 

občas. Naopak pouze 7 % respondentů odpovědělo, že digitální zprávy nevyhledávají nikdy. 

(Pew Reserch Center, 2021) 

1.5. Proměna sportovní žurnalistiky a její dopady na novináře a 

redakce  
 

Zásadním aspektem online zpráv je jejich rychlost a aktuálnost. Online žurnalistika přinesla 

revoluci v novinářské oblasti a umožnila publikování příběhů kdykoliv a kdekoliv. Zatímco 

technologické inovace poskytly výhody z hlediska rychlosti a bezprostřednosti, tyto benefity 

zároveň vedly k obavám o budoucnost tradičního tisku. (English, 2014: 49) Singerová (2010) 

vysvětluje, že přestože dříve žurnalistika nabízela vždy obraz historie, nyní se o všem informuje 

v podstatě v okamžiku, kdy se událost odehrává. Novinový příběh musí počkat celý den a 

zpětně ho těžko můžete měnit. Online článek může být upraven, kolikrát autor chce. (Singer, 

2010: 94) Dalším možným problémem z hlediska úbytku čtenářů tiskovin může být fakt, že 

zatímco za noviny musí čtenář platit, na internetu jsou placené jen vybrané články a některá 

média je mají úplně zdarma. Noviny se potýkají s nižší čteností, čímž dochází také k omezení 

nákladů a snižování počtu zaměstnanců. Média, jejichž výhradním produktem byly nebo jsou 

noviny, tak musí řešit výzvu, jak budou pracovat se svými dalšími platformami. (English, 2014: 

50) Důkazem úpadku novin v České republice jsou čísla čtenosti za posledních 10 let. Pozici 

nejčtenějšího deníku si drží Blesk, jehož souhrnná čtenost dosáhla v roce 2010 ve druhém a 

třetím kvartálu 1 426 000 čtenářů (MediaGuru, 2011). Ve stejném období v roce 2019 pak bylo 
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čtenářů 873 000 (MediaGuru, 2019). U deníku Sport došlo k poklesu z 286 000 čtenářů v roce 

2011 (MediaGuru, 2011) na 215 000 (MediaGuru, 2019).  

Sportovní žurnalistika se musí přizpůsobovat rychlému vývoji v oblasti technologií, ale také 

požadavkům čtenářů. Zatímco před třiceti lety patřil pod jeden mediální dům například pouze 

tištěný deník, dnes už by takové periodikum pravděpodobně jen těžko přežilo. I ty nejmenší 

mediální domy mají kromě novin vlastní webovou stránku, některé se věnují také oblasti videí 

– ať už skrze vlastní televizní stanice, nebo například videoportály, běžné je také zapojení do 

audio prostředí, kam patří například podcasty. Příkladem může být Seznam TV, v rámci které 

vysílá svůj pořad Ušák Jaromír Bosák, jenž si zve především hosty ze světa sportu. Web 

iSport.cz6 má zase videoportál iSport TV, kde je možné sledovat videa z fotbalové a hokejové 

nejvyšší soutěže.  

Vývoj se zákonitě musel dotknout i práce samotných novinářů. Ti totiž v této době musí často 

ovládat mnohem více dovedností než dříve, kdy jim stačilo „pouze“ psát články. Současný 

novinář by se minimálně měl orientovat ve všech platformách, kterými putují informace ke 

koncovému čtenáři. Žurnalisté by měli zvládat kromě audia nahrávat také video, musí umět 

správně volit témata pro online prostředí, ale také do novin, které už neplní roli jediného a ani 

prvního zprostředkovatele informací. Rychlý nástup digitalizace tak narušil zavedené pracovní 

rutiny, což s sebou přineslo například problém s adaptací zkušených novinářů, kteří byli zvyklí 

pracovat pouze pro noviny, na nové technologie. Podle Smithe (2007) musí být multimediální 

novinář schopný adaptovat zprávu pro více médií, natočit a sestříhat video, pracovat 

v integrovaném newsroomu s množstvím nových technologií, psát pro tisk, umět pořídit 

kvalitní fotografii, pracovat s grafikou a pracovat s webovými stránkami. (Smith, 2007: 557) 

Tématu se ve svém výzkumu věnují například Konstantinos Saltizs a Roger Dickinson (2008), 

kteří skrze rozhovory s novináři pracujícími v redakcích BBC, Sky News, The Guardian a 

Financial Times prozkoumali dopad konvergence na pracovní postupy novinářů. Zaměřili se 

přesněji na práci novináře na více platformách v rámci jednoho média. Na základě svých 

poznatků uvádí, že je mnohem těžší přeučit zkušeného žurnalistu v problematice pro něj zcela 

nové než vycvičit nově příchozího. Zkušení pracovníci často ani měnit to, na co jsou zvyklí 

celou svou kariéru, nechtějí. Zajímavé je, že většina novinářů ze zkoumaných redakcí tištěných 

novin se považovala za žurnalisty s vyšším statusem ve srovnání s jejich kolegy z online 

zpravodajství. (Saltizs, Dickinson, 2008) S podobnými zjištěními přichází také dvojice Hi Chyi 

 
6 Web iSport.cz je online verzí deníku Sport. 
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a Mj Yang (2009), kteří ve své analýze tiskových a online médií zjistili, že se online zprávy 

novináři klasifikovali jako „nižší kvalitu“, zatímco tiskový materiál byl hodnocen jako „dobrá 

kvalita“ informací. (Chyi, Yang, 2009: 603). Také mezi českými novináři byl pozorován trend, 

jenž potvrzoval výše uvedená tvrzení. Veronika Zemanová (2016) ve své diplomové práce, 

která byla zaměřena na proměny pracovních rutin novinářů z domácího týmu Economie v rámci 

působení trendu konvergence, došla na základě provedených rozhovorů k závěru, že 

„respondenti shodně chápou tištěné Hospodářské noviny jako nejdůležitější produkt 

společnosti Economia. Od toho se odvíjí píle, se kterou novináři zpracovávají zprávy do novin.“ 

(Zemanová, 2016: 107) Také ve vybraných redakcích z výzkumu Saltizse a Diskinsona byly 

v roce 2008 tištěné noviny stále považovány za hlavní a nosný produkt mediální organizace, 

tedy důležitější než online platforma. Vydání článku v novinách dle poznatků z rozhovorů 

vyvolává pocit prestiže, i když výsledný produkt vydaný na internetu může mít vyšší kvalitu. 

Například v médiu The Guardian fungovala prostupnost mezi redakcemi tisku a webu tak, že 

mladí novináři obvykle pracovali pro online platformu a při dosažení více zkušeností přešli do 

tištěné redakce. (Saltizs, Dickinson, 2008)  

Redakce ovšem musely reagovat také na žánrové odlišení webu a novin s ohledem na rychlost, 

kterou čtenáři díky internetu informace získávali. Z výzkumu Ondruškové dále vyplývá, že po 

vzniku brno.idnes.cz, tedy online verze tištěného deníku, „redakce vyžadovala, aby psané 

výstupy pro tištěnou a webovou platformu byly odlišné, ačkoliv je zpracovával jeden novinář. 

Noviny měly přinášet přidanou hodnotu, aby se čtenáři nedočetli o den později totéž, co již bylo 

publikováno na internetu.“ (Ondrušková, 2010: 119) Ke stejnému závěru došla také Martina 

Fojtů (2011) ve své diplomové práci na téma Proměna novinářských rutin v souvislosti s 

multimedializací regionální sportovní žurnalistiky (případová studie Deníku a MF DNES). 

Zatímco aktuální informace ze sportovních utkání se podle výzkumu objevují na webu, tisk 

sloužil především k ohlasům a analýzám. Z novin naopak vymizel podrobný referát, který 

nahradily právě analytičtější materiály. (Fojtů, 2011: 91) V rámci své práce došla Ondrušková 

rovněž k závěru, že se časový harmonogram práce redakce proměnil ve prospěch webové 

platformy, u které hrál důraz na rychlost vydání důležitější roli. Redakce tedy v prvé řadě 

musela co nejrychleji publikovat informace na brno.idnes.cz, poté je zpracovávala do novin. 

(Ondrušková, 2010: 119) Tomuto tématu se věnovala i Zemanová (2016), jejíž výzkum dospěl 

k závěru, že v rámci nového uspořádání společnosti Economia existuje „univerzální novinář, 

který připraví mediální zprávu pro Hospodářské noviny, Aktuálně.cz nebo IHNED.cz. 

Management určí, kam bude zpráva publikovaná. Před fúzi byli novináři, kteří psali pouze pro 
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noviny či pro web. V současném nastavení se museli naučit psát jak pro noviny, tak i pro web. 

Všichni dotázaní novináři se shodují, že proměna byla postupná.“ (Zemanová, 2016: 108) 

Na proměny žurnalistické práce se zaměřil také výzkum dvojice Brett Hutchins a David Rowe 

mezi australskými sportovními novináři. Z jejich studie vyplývá, že novináři musí ovládat 

kromě psaní také například audiovizuální technologie a sociální sítě, což je nutí vytvářet takové 

množství obsahu, které bylo dříve neslýchané. Běžně novináři napíší více než 2 500 slov denně. 

Důvodem je v podstatě permanentní potřeba neustále dodávat informace (Hutchins & Rowe, 

2012), která vede k zrychlujícímu se toku informací. Podobně se vyjadřuje také Michael 

Karlsson (2011), jenž hodnotí aktuální formu žurnalistiky jako „rychlý a nepřetržitý 

zpravodajský cyklus.“ (Karlsson, 2011: 279).  

Na výše zmíněné navazuje výzkum Evana Dauma, který se ve své diplomové práci s názvem 

The Changing Work Routines and Labour Practices of Sports Journalists in the Digital Era: A 

Case Study of Postmedia (2015) zaměřil na změnu pracovních postupů ve sportovní 

žurnalistice.7  Svůj výzkum stavěl na případové studii ve společnosti Postmedia8. (Daum, 2015: 

11) Jeden z jeho respondentů se vyjádřil právě k rychlosti, které se v médiích neustále navyšuje: 

„Aktuální heslo je: ,Všechno musí být hned.´ Kvantita vládne nad kvalitou. Dříve jste měli celý 

den anebo i několik, abyste na pracovali na příběhu. To už není reálné. Vymizel pocit naplnění 

z práce na konci dne, protože často ani nic svého nevytvoříte.“ (Daum, 2015: 76) Podobně se 

vyjadřují dotazovaní novináři ve výzkumu Ondruškové, podle které není v rámci 

multiskillingové žurnalistiky9 možné kvalitně zpracovávat událost multimediálně 

prostřednictvím jednoho člověka. Respondenti upozorňují na omezený časový prostor, na 

obtížnost soustředit se při sběru informací na více než jednu činnost. (Ondrušková, 2010: 120) 

Zkušení novináři ze „staré školy“ se v Daumově práci shodují, že v důsledku všech změn jsou 

doby jediného termínu uzávěrky nenávratně pryč. V současné době bývají konečné termíny 

stanoveny v jakoukoliv denní dobu a často se mění, což je důsledek využívání internetu i 

sociálních médií. Stejní novináři uvedli, že zatímco dříve prožívali stres směrem k jednomu 

předem danému termínu, nyní je jejich práce stresující v podstatě neustále. Termíny jsou 

virtuální, protože nikdy není jasné, co se kdy stane. (Daum, 2015: 74) S tímto tvrzením souhlasí 

 
7 Během podzimu 2013 až jara 2014 vyzpovídal Daum celkem 14 sportovních novinářů z Postmedia a zkoumal, 

jak konvergence médií a digitalizace změnily pracovní postupy a pracovní praktiky sportovních novinářů v 

Postmedia jak v obecné, tak v subjektivní rovině. 
8 Postmedia Network Canada Corp. je kanadský mediální konglomerát sestávající z publikačních vlastností 

bývalého Canwest, s primárními činnostmi v oblasti vydávání novin, shromažďování zpráv a provozu na 

internetu. (Postmedia, 2021) 
9 V rámci multiskillingové žurnalistiky vytváří novinář zprávy pro více než jednu platformu nebo médium 
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také Fojtů. Respondenti jejího výzkumu uváděli, že cítí větší časový tlak, který souvisí i s tím, 

že musí některé události zpracovávat dvojím způsobem. Shodují se, že už nevnímají uzávěrku 

novin jako jediný a absolutní mezník ve své pracovní době. (Fojtů, 2011: 91) Další problém 

uvádí Zemanová – novináři totiž ne vždy ví, zda je jejich článek určený do novin, nebo na web. 

„Novináři se shodují v tom, že dopoledne vyčkávají částečně v nejistotě, kam budou daný článek 

připravovat. Mnohdy si začínají připravovat materiály jak pro článek na webu, tak pro článek 

do tisku a po poradě zhruba v jedenáct hodin, kdy se dozví výsledek porady, mohou zjistit, že 

článek půjde jenom do novin. Práce, kterou věnovali přípravě pro web, bude nevyužita.“ 

(Zemanová, 2016: 107) 

V prostředí neustálého přílivu informací jsou novináři nuceni aktualizovat a revidovat své 

příběhy, a to vše s vědomím, že v průběhu dne může přijít nějaká další novinka, kterou budou 

muset zpracovat, což má samozřejmě velký vliv na rytmus novinářské práce. Další 

z Daumových respondentů v této souvislosti poukazuje na proměnu pracovního režimu. 

„Velkou část dne trávíme pozorováním, zda se něco nestalo. Musíme využívat mnohem více 

kanálů, které je nutné naplnit. A občas pouze rozesíláme informace, které jsou už někde 

napsané. Během každodenní rutiny máme méně času na to, abychom dělali ten druh práce, na 

který jsme byli zvyklí a který dělat chceme.“ Další z novinářů upozorňuje na to, že když musí 

psát „milion maličkostí“, logicky pak upadá kvalita velkého článku. Uvádí, že je rozdíl, když 

má připravit jeden článek za den, který má být obsahově bohatý, nebo čtyři kratší články. 

Kvalita v obou případech je pak samozřejmě rozdílná. (Daum, 2015: 76) 

Singerová (2010) ve svém článku zdůraznila konflikt mezi poskytováním okamžité informace 

a správné informace. (Singer, 2010: 94) Karlsson navíc upozorňuje, že neustále se zvyšující 

počet článků z mnoha zdrojů může vést k neúplnosti a nedokončování myšlenek a sdělení. 

(Karlsson, 2011: 281) Podobným směrem uvažuje také José Aviles (2004: 99), podle kterého 

rychlost uveřejňování informací znamená pro novináře méně času pro naplnění tradičních 

žurnalistických praktik jako je dvojité ověřování informací a hledání kontextu události. (Aviles, 

2004: 99) Problémem může být i to, že první čtenář na webu může dostávat odlišné informace 

oproti těm, kteří si ho prohlédnou později. Karlsson tvrdí, že různé verze příběhů mohou 

způsobit zmatek a občas také dezinformace. (Karlsson, 2011: 289) Ve výzkumu nejvíce pracuji 

s pojetím Singerové a Avilese, kteří tvrdí, že největším problémem jsou neověřené a nesprávné 

informace, které vznikají právě tím, že novinář upřednostní rychlost před jejich ověřením.  

Fojtů se na základě svého výzkumu dívá na změny v pracovních rutinách novinářů dvojí 

optikou. „Na jednu stranu k zásahům do pracovního života sportovních novinářů došlo, na 
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druhou stranu jich však není tolik, kolik se na počátku výzkumu očekávalo.“ (Fojtů, 2011: 92) 

V mém výzkumu se ukázalo, že některé změny vnímali novináři jako zásadní, jiné na ně ale 

neměly tak velký dopad, jak by se mohlo očekávat.  

 

 

1.6. Sociální sítě a jejich vliv na žurnalistiku 
 

Významnou roli mají při změnách žurnalistických postupů a práce sportovních novinářů 

sociální sítě, které v posledním desetiletí zažívají velký růst. Je zřejmé, že sociální média jsou 

aktuálně jedním z nejdůležitějších nástrojů pro sportovní fanoušky, organizace i samotné 

sportovce. Populace uživatelů sociálních médií se poslední roky velmi zvyšuje, což dokazují 

také příklady uvedené v této práci níže. Lidé se mohou věnovat sportu, sledovat své oblíbené 

sportovce a týmy a okamžitě získat nejaktuálnější sportovní obsah. Pro sportovní organizace je 

výhodou používání sociálních médií, že si mohou skrze své kanály budovat vztah s fanoušky, 

snižovat marketingové náklady a zvyšovat tržby. Pro jednotlivé fanoušky jsou sociální média 

velmi důležitým nástrojem pro interakci i se samotnými sportovci, kteří právě díky sociálním 

sítím mohou budovat osobní značku a propagovat sebe sama. Podle Maa Chenghaoa, který 

přednáší na Katedře tělesné výchovy na Fakultě humanitních a sociálních věd na Čínské 

univerzitě v Hongkongu, již jeden příspěvek na sociálních sítích za den může sportovci pomoci 

se zapsat do paměti fanoušků, což přinese odpovídající ekonomické výhody. (Chenghao, 2018) 

Mezi prvními sportovci, kteří si uvědomovali potenciál sociálních sítí, byl například 

basketbalista Shaquille O'Neal, který měl v létě roku 2009 na Twitteru 1,75 milionu sledujících. 

Na předních místech žebříčku mezi sportovci byli také cyklista Lance Armstrong (1,54 milionu) 

a skateboardista Tony Hawk (1,2 milionu). Oficiální účet basketbalové NBA měl v roce 2009 

600 000 sledujících. (Schultz, Sheffer, 2010: 6) Tato čísla působí ale zanedbatelně v porovnání 

s dnešní dobou. Například na Instagramu má portugalský fotbalista Christiano Ronaldo, jehož 

účet má druhý nejvyšší počet sledujících na této sociální síti, 258 milionů followerů. V žebříčku 

top 10 účtů patří osmé místo dalšímu fotbalistovi Lioneli Messimu se 180 miliony uživateli. 

(Sen Gupta, 2021) Oba zmínění sportovci patří také do top deseti účtů na sociální síti Facebook. 

Kromě toho se mezi nejsledovanější dostaly také účty fotbalových klubů Realu Madrid a 

Barcelony, které sleduje více než 100 milionů uživatelů. Ronaldo vládne také na Twitteru, kde 

ho sleduje více než 90 milionů lidí a patří mu páté místo mezi všemi účty, které jsou na této 

sociální sítí registrovány. (Brandwatch, 2021) Facebookový účet fotbalové Ligy mistrů sleduje 
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téměř 70 milionů fanoušků, nejvyšší fotbalová soutěž v Anglii (Premier League) má více než 

44 milionů sledujících. Podobné trendy jsou vidět i u samotných týmů – španělské fotbalové 

kluby Real Madrid a Barcelona mají přes 100 milionů sledujících.  

V českém prostředí jsou počty sledujících výrazně nižší, je to ale dáno velikostí trhu a 

popularitou týmů v zahraničí. Fotbalová Fortuna liga má na Facebooku vice než 100 000 

fanoušků, hokejová Tipsport extraliga 44 tisíc sledujících. Stránku Česká fotbalová 

reprezentace sleduje přes 180 000 lidí a Český florbal má téměř 100 000 fanoušků. Mezi 

českými sportovci vládne jednoznačně Petr Čech, který má na Facebooku více než sedm 

milionů fanoušků, dva miliony na Instagramu a 1,8 milionu na Twitteru. Petra Kvitová, 

nejúspěšnější česká sportovkyně na sociálních sítích, má v součtu všech tří sítí více než dva 

miliony sledujících a více než půl milionu fanoušků na Instagramu má také lezec Adam Ondra. 

(Sport.cz, 2021)  

Twitter (a ostatní sociální sítě) pomohl transformovat aspekty žurnalistiky poskytnutím další 

platformy a sdělovat tak novinky různými dalšími cestami. Stejně tak to ale přineslo nevýhody 

v podobě možných nepřesností, které s ohledem na rychlost publikování vznikají. (English, 

2014, 80) 

V roce 2013 připravili Merryn Sherwoodová a Matthew Nicholson článek na téma práce 

s webem 2.0 u žurnalistů, kteří pracovali v novinách. V rámci výzkumu vyzpovídali autoři 

celkem 27 sportovních novinářů, z nichž šest uvedlo, že nikdy nebudou dávat informace na 

Twitter, pokud to nebude přímo spojeno s jejich novinami. Jeden ze zmíněných šesti pak dodal: 

„Příběhy do novin píšeme proto, že si je lidé kupují a jsme z toho placeni. Za příspěvky na 

Twitteru ale čtenáři platit nemusí, proto nevidím důvod, abych tam psal.“ (Sherwood, 

Nicholson, 2013: 11) Většina z respondentů (15 z 27) zdůraznila, že všechny informace ze 

sociálních sítí musí ověřit, než se o nich začne psát. Patnáct novinářů uvedlo, že telefonát nebo 

osobní pohovor je pro ně stále nejlepší zdroj a že na sociální sítě se nikdy není možné 

spolehnout na 100 %. (Sherwood, Nicholson, 2013: 11) 

English ve své práci zkoumal, zda budou sociální sítě podle dotazovaných novinářů přínosem 

pro sportovní žurnalistiku. Pozitivně se vyjádřily tři čtvrtiny respondentů, což bylo podle autora 

výzkumu překvapivé s ohledem na to, že sociální sítě mají negativní dopad na pracovní rutiny 

novinářů. Mezi další popsané výhody respondentů patří možnost okamžité reakce, interakce se 

čtenáři, propagace článků a příběhů, zvyšování prestiže novinářů nebo jednodušší hledání 

zdrojů a témat. (English, 2014: 172-3) Závěr výzkumu Hilbertové (2016), který hodnotí využití 
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sociálních sítí Facebook a Twitter u českých komentátorů, potvrzuje, že digitální média hrála 

významnou roli v oblasti pracovních rutin. „V době, kdy digitální média ještě nebyla 

samozřejmostí, trvala příprava na zápas déle, informace byly nedostupnější. Ale zároveň bylo 

neporovnatelně méně sportovních přenosů. Digitální média ovlivňují i samotný komentář. 

Komentátor má k dispozici mnohem více údajů, statistik, časů, tabulek, atd. Papíry s přípravou 

vystřídaly notebooky s elektronickými tabulkami.“ (Hilbertová, 2016: 96) K podobnému závěru 

dochází také Marek Ustohal (2019), jenž se zaměřil na proměnu rutin komentátorů ČT sport 

v souvislosti s využitím sociálních sítí. Podle výpovědí respondentů v rámci Ustohalova 

výzkumu může dobrá příprava přenos pozvednout. Komentátoři si raději připravují 

dvojnásobek informací, než je potřeba, aby nedošlo k tomu, že nějaké chybí. „Právě při rešerši 

nabízí Facebook a Twitter výraznou pomoc. Tendence novinářů obecně jsou čím dál víc 

nakloněny pozitivnímu přístupu k sociálním sítím.“ (Ustohal, 2019: 17) Hutchins (2011) tvrdí, 

že jde především o cennou nadstavbu, protože k tvrdým datům získaným z jiných zdrojů mohou 

komentátoři využít necenzurovaných a v médiích obvykle nevyřčených názorů, které sami 

sportovci na sítích publikují (Hutchins, 2011). Michal Dusík pak v Ustohalově práci tvrdí, že 

se bez sociálních sítí dá obejít, ale bylo by to na úkor zajímavosti komentáře. (Dusík, 2019) 

K tématu se vyjádřil také Boyle, který uvádí příklad novináře Richarda Wilsona ze skotského 

deníku The Herald. „Když jsem byl na volné noze, používal jsem Twitter ke zvýšení počtu 

fanoušků mého profilu, abych propagoval svou práci. To dělám stále, ale nyní to také používám 

k interakci se čtenáři. Občas je náročné projít všechny odpovědi, ale dostanete jinou 

perspektivu a zajímavou zpětnou vazbu. Řekl bych, že čtenářům se interakce také líbí a funguje 

to oběma způsoby. Často je to také docela dobrý zdroj zpráv, informací a analýz.“ (Boyle, 2012) 

Podle Hilbertové se jedná o zdroj informací potřebných k přípravě, který částečně nahrazuje 

osobní kontakt. Zároveň Facebook díky možnosti online chatování nahrazuje telefonní a 

mailovou komunikaci jak se sportovci, tak s fanoušky. Druhým využitím Facebooku jsou 

firemní stránky, které doplňují weby sportovních klubů. K nalezení jsou tam informace o 

programu, výsledky nebo pozvánky k vysílání. Využití Facebooku velmi úzce souvisí také 

s PR, které bude blíže specifikováno v další kapitole. Twitter pak splňuje obě roviny jako 

Facebook, někteří komentátoři ho navíc využívají k šíření sportovních zpráv. Komentátoři 

ovšem vidí ve využití digitálních médií také negativa, mezi která patří například množství 

nerelevantních zdrojů, ustupující osobní kontakt se sportovci, vnik do vlastního soukromí nebo 

s ohledem na „přeinformovanost“ fanoušků také tlak na ověřování informací, se kterými 

komentátoři pracují. (Hilbertová, 2016: 96)  
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1.7. PR a jeho vliv na sportovní žurnalistiku  
 

V posledních dvou desetiletích proniká do sportovní žurnalistiky stále více také PR a marketing. 

Podle Nicka Daviese (2008) je ve Velké Británii více PR pracovníků než samotných novinářů. 

(Davies, 2008) Stejně jako digitalizace umožnila novinám okamžitě šířit informace 

prostřednictvím jejich webových stránek, využívá podobné příležitosti téměř každá organizace. 

Sportovní ligy a týmy značně investovaly do správy a rozvoje svých webových stránek a 

komunikačních oddělení, aby co nejrychleji dostaly pod kontrolu veškeré komunikační prvky. 

Zatímco se dříve všechny důležité informace dostávaly k veřejnosti pouze skrze média, 

aktuálním trendem je, že každá organizace má své vlastní komunikační kanály (například web, 

Facebook, Instagram, Twitter), přes které může důležitá sdělení doručit svým fanouškům sama. 

Výše zmiňovaný výzkum Hilbertové uvádí právě webové stránky organizátorů jako jeden 

z primárních zdrojů, který slouží sportovním komentátorům pro sběr informací. V přípravě 

komentátorů na zápasy se jedná o stránky jednotlivých sportovců, klubů nebo soutěží a 

zpravodajské portály. (Hilbertová, 2016: 99) Což potvrzuje tvrzení Andrewse, který vymezuje 

tři základní kategorie webových stránek důležitých pro přípravu komentátorů – oficiální stránky 

hráčů, soutěží a sportovního zpravodajství. (Andrews, 2014: 129) 

Doba, kdy se sportovní týmy a organizace spoléhaly na média, která měla předat poselství, a 

hlavním úkolem komunikačních pracovníků bylo pouze zajistit co nejlepší mediální obraz dané 

organizace v médiích, je dávno pryč.  Dříve sportovní organizace využívaly zasílání tiskových 

zpráv do médií, dnes už mají díky digitalizaci přímou kontrolu nad zveřejňovanými zprávami 

skrze své kanály a všechna důležitá rozhodnutí si komunikační oddělení jednotlivých subjektů 

publikují sama. Na základě toho si týmy a organizace vytváří vlastní PR oddělení. Úkolem 

těchto zaměstnanců je budovat a chránit značku. To může být problematické zejména vzhledem 

ke čtenářům, kteří nemusí rozlišovat, kdo je autorem textu a za jakým účelem je článek napsaný. 

Často tak mohou kritičtější noviny či články na webových stránkách redakcí odsuzovat více 

než články na klubovém webu, který se snaží vždy najít nějaká pozitiva a popsat situaci v co 

nejlepším obrazu s ohledem na svůj klub. (Daum, 2015: 98) PR oddělení, popřípadě agenti 

sportovců, hrají důležitou roli také při autorizaci textů a případně fotografií, které novináři 

využívají, což komplikuje vydávání článků. Pro sportovce a týmy je žádoucí, aby o nich noviny 

referovaly co nejlépe. (Boyle, 2012) 

Právě preferování vlastních komunikačních kanálů je trendem v severoamerických 

profesionálních sportech na úrovni jednotlivých týmů i celé ligy, jako je National Hockey 
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League, národní fotbalová liga, Major League Baseball a National Basketball Association. 

Všechny mají zavedené kvalitně zpracované webové prezentace a své vlastní sítě i kabelové 

televize. Důsledkem toho je pokles poptávky po tištěných novinách. (Daum, 2015: 100) 

Trendům v Severní Americe odpovídá vývoj v ostatních částech světa. Také v Evropě je běžné, 

že soutěže a kluby mají své vlastní weby a také sociální sítě, kde komunikují se svými 

fanoušky.10 Podobné to je v českém sportovním prostředí.11 

Jeden z novinářů12, který byl respondentem v již popsaném Daumově výzkumu ohledně změny 

pracovních postupů, zmiňoval, že týmy a soutěže se již nespoléhají na novináře, pokud jde o 

šíření jejich poselství, přístup k hráčům a realizačnímu týmu se tak stává stále cennější 

komoditou. Pro novináře je nutné budování vztahů s představiteli klubů i ligy, a to například i 

skrze neformální rozhovory, které vedou mimo oficiální mixzóny. „A to je v této době stále 

těžší. Zaměstnanci PR mají nyní za úkol omezit přístup novinářů k týmu, na rozdíl od 

zprostředkování komunikace, jako tomu bylo dříve. Touha organizací směrovat veškerou 

komunikaci prostřednictvím svých kanálů tak výrazně ztěžuje práci novinářů.“ (Daum, 2015: 

100) 

K výše zmíněné problematice se vyjadřovali také další novináři z Daumova výzkumu, kteří 

upozorňovali na to, že fanoušci mají často sklon chodit si pro informace na týmové weby. „Je 

to logické, protože zatímco oni mají pět komunikačních pracovníků, já jsem na to sám. Je tedy 

jasné, že přinesou více informací než já. To je velká změna. Dříve se vše posílalo v tiskových 

zprávách, dnes už ale většinou jen zapípá zpráva, že nějaký tým nebo hráč zveřejnil své 

stanovisko na sociální síti.“ (Daum, 2015: 100) Zmíněný novinář tady poukazuje na další 

problémy sportovní žurnalistiky – zatímco konkrétní médium posílá na jeden zápas pouze 

jednoho až dva novináře, komunikační týmy bývají často širší, mohou tak přinášet v průběhu 

zápasu mnohem více informací. Jak už bylo také zmíněno výše, PR oddělení si často střeží 

informace pro sebe, proto mohou přicházet s většími zajímavostmi než novináři, případně je 

mohou publikovat dříve a novináři pak už jen reagují na oficiální komunikaci klubu. Boyle 

tvrdí, že novináři musí měnit svůj styl také proto, že diváci mají téměř neomezený přístup k 

televizním přenosům, oficiálním webovým stránkám a sociálním sítím, nemohou tedy 

 
10 Například facebookový účet fotbalové Ligy mistrů sleduje téměř 70 milionů fanoušků, nejvyšší fotbalová 

soutěž v Anglii (Premier League) má více než 44 milionů sledujících. Podobné trendy jsou vidět i u samotných 

týmů – španělské fotbalové kluby Real Madrid a Barcelona mají přes 100 milionů sledujících. 
11 Například česká fotbalová Fortuna liga má na Facebooku vice než 100 000 fanoušků, hokejová Tipsport 

extraliga 44 tisíc sledujících. Stránku Česká fotbalová reprezentace sleduje přes 180 000 lidí a Český florbal má 

téměř 100 000 fanoušků. 
12 Daum ve své práci nezmiňoval, kdo byl autorem jednotlivých citací, proto není možné respondenta jmenovat.  
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publikovat pouze to, co si lidé mohou najít na oficiálních kanálech klubu, protože by potom 

diváci neměli důvod texty od novinářů vůbec číst. (Boyle, 2012) 

Podle výzkumu Dauma (2015) bude dopad PR stále větší, a to s ohledem na neustálý vývoj v 

oblasti digitalizace i na to, jakým způsobem budou pracovat PR oddělení lig a týmů. V reakci 

na to se noviny musí snažit najít takové náměty a cesty, jak se odlišit od témat, které si 

organizace přináší samy. Další tlak bude kladen také na tisk, který již dlouho prohrává boj s 

časem a musí se transformovat.  (Daum, 2015: 136) 
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2. Metodologická část 
 

Diplomová práce je zaměřena na proměnu žurnalistické práce v rámci mistrovství světa 

v ledním hokeji. Cílem je popsat změny tak, jak je reálně pocítili samotní novináři v místě dění. 

V rámci výzkumu tedy byli dotazováni žurnalisté, kteří pokrývali hokejová mistrovství přímo 

z dějiště.  

Tato kapitola se bude podrobněji věnovat metodice výzkumu. První částí je teoretická rovina 

výzkumu, v rámci které budou představeny konkrétní metody a postupy, díky nimž bude 

zodpovězena hlavní výzkumná otázka. Charakterizováni budou také samotní respondenti 

v kapitole 3.2. věnující se výzkumnému vzorku. 

2.1. Metodika výzkumu 

2.1.1. Cíl diplomové práce 
 

Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit, jak se změnila žurnalistická práce českých 

sportovních novinářů za posledních třicet let. Aby bylo téma snáze uchopeno a výsledky mohly 

být popsány co nejkonkrétněji, je diplomová práce vztahována na hokejová mistrovství světa.  

Základní výzkumná otázka zní:  

Jakým způsobem se změnila práce novinářů a na hokejových šampionátech v letech 1991 až 

2019? 

Pro lepší popis dané změny byly v průběhu zkoumání formulovány další vedlejší výzkumné 

otázky, které vycházely jak z relevantní odborné literatury, tak z provedených rozhovorů s 

respondenty:  

Jaký vliv měly změny na chod redakce? 

Jaká inovace měla největší dopad na práci novináře na hokejovém šampionátu?  

Měl větší vliv na žurnalistickou práci internet, nebo sociální sítě? 

Jakým způsobem se novináři vyrovnávali s neustálým zrychlováním informačního toku?  

Jak do novinářské práce vstupovalo PR? 
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2.1.2. Metodologie výzkumu 
 

Další část kapitoly charakterizuje některé základní pojmy v oblasti metodologie, které jsou pro 

tuto práci relevantní. Prvním pojmem, jejž vysvětlím, je metodologie vědy. Předmětem jejího 

zkoumání je studium metod a vědeckých postupů. Metodologie vědy je naukou o metodách. Je 

teorií k výběru výzkumných metod a návodem, jak vybrané metody používat ve vědeckém 

zkoumání. (Ochrana, 2009) Řešení metodologických otázek je ovlivněno filozofickými 

pohledy. Jak bude výzkum proveden, závisí na autorových názorech na povahu sociálního světa 

(ontologie), na to, co je o něm možné vědět, na názorech na povahu znalostí a jak k nim lze 

dospět (epistemologie), na hodnotných a etických hlediscích. Také závisí na cílech výzkumu, 

externích vlivech a autorově bezprostředním okolí. (Hendl, 2016: 32) 

Metoda je nástrojem ke zkoumání daného výzkumného předmětu. Je to způsob a aplikace 

postupu, tak abychom dosáhli stanoveného výzkumného cíle (v tomto případě zodpovězení 

výzkumné otázky). Použití metody při vědeckém zkoumání předpokládá znát postup, jak ji 

adekvátně použít. Tento postup má rysy záměrnosti (vztahuje se k výzkumnému cíli) a 

systematičnosti (metoda je uplatňovaná v rámci teoreticky zdůvodněné cesty). Východiska ke 

zdůvodnění postupu dává metodologie, která má klíčové místo pro zaměření vědeckého 

zkoumání a pro volbu vědeckých výzkumných metod. (Ochrana, 2009) 

Na základně metodologických zjištění je proveden výzkum, který „je procesem utváření 

nových poznatků. Jedná se o systematickou a pečlivě naplánovanou činnost, která je vedena 

snahou zodpovědět kladené výzkumné otázky a přispět k rozvoji daného oboru. Přírodní a 

sociální vědy při získávání poznatků kladou velký důraz na empirická data.“ (Hendl, 2016: 26) 

2.1.3. Kvalitativní výzkum 
 

Podle Hendla (2016) někteří metodologové chápou kvalitativní výzkum jako pouhý doplněk 

tradičních kvantitativních výzkumných strategií, jiní zase jako protipól nebo vyhraněnou 

výzkumnou pozici ve vztahu k jednotné, na přírodovědných základech postavené vědě.  

Ucelenou definici vytvořil metodolog John Creswell (1998: 12): „Kvalitativní výzkum je proces 

hledání porozumění založený na různých metodologických tradicích zkoumání daného 

sociálního nebo lidského problému. Výzkumník vytváří komplexní holistický obraz, analyzuje 

různé typy textů, informuje o názorech účastníků výzkumu a provádí zkoumání v přirozených 

podmínkách."  
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Kvalitativní výzkumy jsou typické tím, že pro své závěry využívají tzv. měkká data, která 

vycházejí například z dlouhých rozhovorů, zápisků nebo vyobrazení. Zároveň se kvalitativní 

výzkum snaží obsáhnout předmět zkoumání v širším kontextu, čímž se snaží jev analyzovat co 

nejkomplexněji. (Sedláková, 2014: 51) Právě z tohoto důvodu byl vybrán pro diplomovou práci 

kvalitativní výzkum, který pomůže objasnit změny na konkrétních příkladech několika přímých 

účastníků.  

Podle Hendla (2016) se kvalitativnímu výzkumu vytýká, že jeho výsledky představují sbírku 

subjektivních dojmů. Pro jeho pružný a nestrukturovaný charakter ho lze – na rozdíl od 

kvantitativního výzkumu – těžko replikovat. Protože pracuje s omezeným počtem jedinců a 

obvykle na jednom místě, vznikají také obtíže se zobecňováním výsledků. (Hendl, 2016: 48) 

Z povahy mého výzkumu je zřejmé, že ho není možné zobecňovat, na druhou stranu to nikdy 

nepatřilo mezi ambice, které jsem si kladl při stanovování cílů práce. Ta má za úkol popsat 

změnu na konkrétním příkladu hokejových šampionátů. Zobecnění by v tomto případě mohlo 

být do určité míry aplikováno všeobecně na práci sportovních žurnalistů, kteří se účastní 

jakéhokoliv velkého sportovního turnaje, ale i s tímto zúžením by šlo o spekulativní závěry. 

Tato práce má však cíle jasně stanovené, čemuž odpovídá i zvolená metoda sběru a analýzy dat.  

Někteří kritici kvalitativnímu výzkumu vytýkají jeho netransparentnost. Například občas z 

výzkumné zprávy není zřetelné, jak byli zvoleni jedinci pro rozhovor nebo pozorování. (Hendl, 

2016: 44) Zmíněnému problému se vyhnu zařazením kapitoly 3.1., kde bude proces výběru 

respondentů přiblížen.  

Naopak výhodou kvalitativního přístupu je získání hloubkového popisu případů. Pro vysvětlení 

problému a pochopení problematiky je klíčové nezůstat na povrchu, ale snažit se vidět témata 

komplexně a v souvislostech a pokoušet se mezi sebou například i porovnávat zkušenosti 

jednotlivých respondentů. Právě díky tomu je možné ve výpovědích najít jakýsi klíč, schéma, 

které se shoduje napříč odpověďmi a zobecňuje danou problematiku. (Hendl, 2016: 46) 

2.1.4. Fenomenologické zkoumání 
 

Hlavním cílem fenomenologického zkoumání je podle Hendla „popsat a analyzovat prožitou 

zkušenost se specifickým fenoménem, kterou má určitý jedinec nebo skupina jedinců. Tento 

přístup vychází z filozofické fenomenologie. Výzkumník se snaží vstoupit do vnitřního světa 

jedince, aby porozuměl významům, jež fenoménu přikládá. Výzkumník analyzuje získaná data, 
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aby zachytil esenci prožité zkušenosti. V rámci fenomenologické studie se vytváří popis a 

interpretace sdělených prožitků. Výsledkem je text, který „zní pravdivě” pro toho, kdo měl 

danou zkušenost s daným fenoménem, a poskytuje vhled pro toho, kdo ji neměl. (Hendl, 2016: 

131)  

V popisné fenomenologické analýze je nutné rozlišovat uzávorkování, intuici, analyzování a 

popis. V rámci uzávorkování si výzkumník uvědomuje své apriorní koncepty a představy o 

fenoménu. To mu umožní vidět fenomén jasněji v jeho jedinečnosti. V dalším průběhu sběru 

dat se snaží pochopit významy, které účastník přisuzuje dané zkušenosti. Cílem této intuitivní 

fáze je přesné porozumění významům prožité zkušenosti s fenoménem, který je popisován. 

Výzkumník má být posléze schopen transformovat data do popisu zkušenosti. Přitom 

porovnává jednotlivé segmenty dat, vznikající kategorie a témata. Využívá obsahovou analýzu 

(kódování, kategorizace a definování témat). (Hendl, 2016) Při fenomenologickém výzkumu je 

také nutné dodržovat základní pravidla, mezi která patří pravidlo epoché, kdy výzkumník musí 

ke konkrétní situaci přistupovat nezaujatě a zbaven prekonceptů (musí se oprostit od všech 

znalostí, které ke zkoumanému jevu v přípravné fázi výzkumu potřeboval). Dalším pravidlem 

je deskripce, kdy výzkumník ve fázi sběru dat popisuje, ale nevysvětluje, a pravidlo 

horizontalizace, které výzkumníka nabádá, aby dával stejnou váhu všem aspektům zkoumaného 

jevu. (Spinelli, 2005) 

Výzkumník se snaží zachytit rozmanitost perspektiv jednotlivých účastníků a syntetizovat data 

tak, aby zachoval bohatost sdělovaných významů zkušenosti. Kategorizace postihuje a 

pojmenovává esenci jednotlivých složek zkušenosti. Následně se přistupuje k sepsání 

hloubkového popisu významů zkušenosti pro celou skupinu jedinců. Ten má reflektovat 

dosavadní poznatky a zkušenosti výzkumníka, získané stykem s účastníkem. (Hendl, 2016) 

Za jednu z předností, kterou mohu do výzkumné části této práce přinést, považuji umění lépe 

se vcítit do respondentů, a to díky svým zkušenostem s účastí na hokejových šampionátech 

v letech 2017 a 2019. Přestože tedy sám nemohu popsat proměny, které v posledních třech 

dekádách nastaly s ohledem na technologické či jiné změny, jež se promítly do proměny práce 

novinářů na šampionátu, znám velmi dobře prostředí, v němž se dotazovaní pohybují nyní. 

Mám tedy přímou zkušenost s aktuální náplní jejich práce na posledních dvou mistrovstvích 

světa v hokeji. Věřím, že jsem dostatečně poznal charakter práce sportovních žurnalistů na 

nedávných šampionátech a budu tak moci odpovědi respondentů analyzovat ve všech 

podstatných souvislostech.  
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2.1.5. Kvalitativní rozhovor 
 

Pro potřeby této práce využiji kvalitativní rozhovory, při kterých vybírá autor na začátku 

výzkumu téma a určí základní výzkumné otázky. Ty je možné měnit nebo doplňovat v průběhu 

výzkumu, během sběru a analýzy dat. Z tohoto důvodu se někdy kvalitativní výzkum považuje 

za emergentní nebo pružný typ výzkumu. V jeho průběhu nevznikají pouze výzkumné otázky, 

ale také hypotézy i nová rozhodnutí, jak modifikovat zvolený výzkumný plán a pokračovat při 

sběru dat i jejich analýze. „Cílem výzkumníka je vyhledávat a analyzovat jakékoli informace, 

které přispívají k osvětlení výzkumných otázek. Účastník je vyzván, aby reflektoval svoji 

zkušenost a vyprávěl, jaký pro něj měla význam. Výzkumník k tomu přispívá snahou 

„uzávorkovat” své předsudky a apriorní představy o fenoménu. Výzkumník se obvykle setká s 

účastníkem k rozhovoru několikrát.“ (Hendl, 2016: 101) Podle Sedlákové (2014) je kvalitativní 

rozhovor specifickou technikou, kterou není možné považovat za mechanický sběr dat formou 

kladení identických otázek všem respondentům. Cílem je naopak přiblížit se co nejvíce 

běžnému dialogu, výzkumník se jím ale nesmí nechat pohltit, naopak je nutné vstupovat 

nezaujatě a respondentovu výpověď nehodnotit. „Je vhodné získat komunikačního partnera tzv. 

na svoji stranu, zaujmout jej diskutovaným tématem a obracet se na něj jako na klíčový 

mezičlánek, jež nám při realizaci výzkumu pomáhá.” (Sedláková, 2014: 214) 

Kvalitativní rozhovory jsou většinou nestrukturované s otevřenými otázkami a provádějí se v 

několika cyklech. Výzkumník pořizuje elektronický záznam rozhovoru a zapisuje si při něm a 

po něm poznámky. Obvykle se přepis rozhovoru poskytne účastníkovi, aby vyjasnil případné 

nejasnosti nebo aby ho doplnil, pokud se nepodařilo objasnit význam zkušenosti pro účastníka. 

(Hendl, 2016: 101).  

Creswell (1998) doporučuje provádět v rámci fenomenologické studie rozhovory s 10-15 

jedinci. Jiní autoři považují za nevhodné určovat přesná čísla a doporučují zastavit sběr dat, ve 

chvíli, kdy další data již nepřinášejí nové poznatky.  

2.1.6. Vedení rozhovorů  
 

Respondenty této diplomové práce byli s jednou výjimkou zkušení novináři – profesionálové 

na vedení rozhovorů. Také z toho důvodu bylo nutné se na samotné rozhovory pečlivě připravit. 

Této tematice se velmi podrobně věnuje William S. Harvey (2009), který se zabývá 

kvalitativními rozhovory zaměřenými na elity. Svými články a studiemi se snaží čtenářům 
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poradit, jakým způsobem se na rozhovory připravit, jak je vést, čemu se vyhnout a jak 

z respondentů dostat co nejvíce informací. Harvey ve svých textech vycházel ze zkušeností, 

které získal vedením rozhovorů s více než stovkou generálních ředitelů, prezidentů, 

viceprezidentů během psaní své doktorské a postgraduální práce. Harvey jmenuje pět 

základních oblastí, které je nutné zvládnout, aby zpovídající docílil co nejlepšího výsledku. 

Jsou jimi organizovanost, flexibilita, transparentnost, etiketa a vytrvalost. (Harvey, 2009: 13)  

Před zahájením rozhovorů je nutné klást důraz na pečlivou přípravu, u které Harvey doporučuje 

takové respondenty, kteří nebyli v rámci daného tématu dříve dotazování. Cílem je především 

to, aby si výzkumník vybral takové téma, které do té doby ještě nikdy nezpracoval. Pokud již 

nějaká podobná práce existuje, je pak nutné mít konkrétní důvody, které odliší jeho výzkum od 

ostatních. (Harvey, 2009: 7) 

V případě samotného rozhovoru je pak nutné být dostatečně flexibilní jak při reakci na časové 

možnosti dotazovaného, tak při formování otázek. Příprava před rozhovorem je velmi důležitá, 

a podle Harveye je nutné počítat s tím, že respondent často odpoví na otázku už v rámci té 

předchozí. Výzkumník pak musí zareagovat přeorganizováním svých dotazů tak, aby se některý 

neopakoval a neplýtval tak časem zpovídaného. (Harvey, 2009: 8)  

Co se týká časové flexibility, je ideální vycházet maximálně vstříc možnostem dotazovaného – 

a to i s ohledem na volbu, zda bude rozhovor probíhat po telefonu, nebo osobně. V době 

aktuální pandemie byla tato potřeba ještě výraznější, protože někteří oslovení samozřejmě 

nebyli ochotni se v době, kdy v České republice platila nejpřísnější opatření, setkat tváří v tvář. 

Proto bylo nutné využívat alternativních možností spojení – telefon, případně další online 

platformy, jakými jsou MS Teams, Zoom, Google Meeting a další. 

Už při sjednávání rozhovoru je nutné, aby zpovídající byl dostatečně otevřený a zcela jasně 

vysvětlil, za jakým účelem chce respondenta vyzpovídat. Stejně tak je důležité představit sebe 

a samotný výzkum. výzkumníka cítit bezpečně a se znalostí V případě, že se dotazovaný bude 

ve společnosti všech důležitých okolností výzkumu, je pravděpodobné, že tazateli poskytne 

důvěrnější/podrobnější informace a jeho zpověď bude otevřenější, což má směřuje k lepším 

výstupům výzkumu. (Harvey, 2009: 7) Při rozhovorech, které jsem dělal v rámci této 

diplomové práce, pomohla úvodní debata před začátkem rozhovoru, kdy jsme s respondentem 

probrali aktuální situaci, jeho pracovní náplň nebo například historky z mistrovství světa. Často 

jsme se k zajímavým informacím dostali až při loučení, kdy si respondent na něco vzpomněl a 

náš společný rozhovor jsme ještě prodloužili.  
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V neposlední řadě se musí zpovídající připravit i na ne úplně příjemné momenty, mezi které 

patří například odmítnutí rozhovoru. S takovou možností je vždy potřeba počítat, svůj vzorek 

tomu přizpůsobit a mít připraveny další alternativy. Do stejné kategorie lze zařadit i rozhovory 

s lidmi, kteří nechtějí příliš sdělovat detailní informace, kdy je pak potřeba mít velmi dobrou 

přípravu a snažit se doplňujícími otázkami získat od respondenta maximum informací. V rámci 

svých rozhovorů jsem se musel vyrovnat s jistou mírou nepozornosti respondentů, kdy některé 

rozhovory probíhaly například při řízení a kvůli pozornosti upínající se na řízení zapomněli na 

myšlenku, kterou zrovna prezentovali. Případně jsem se několikrát setkal se zastavením 

rozhovoru kvůli dětem, kterým se respondent musel věnovat.  

Harvey se také zmiňuje o metodách přístupu k jednotlivým respondentům. Ne vždy je možné 

udělat náhodný výběr. (Harvey 2009: 13) Předkládaná diplomové práce je právě takovým 

případem, kdy je velmi složité zjistit z oficiálních zdrojů, kteří novináři se v průběhu posledních 

třiceti let pravidelně zúčastňovali hokejových šampionátů. Proto jsem v této práci zvolil metodu 

sněhové koule, která je podle Lea A. Goodmana (1961) náhodným vzorkem jedinců, kteří jsou 

doporučeni jinou dotazovanou osobou. Jednoduše řečeno se tedy výzkumník v rámci svého 

rozhovoru dostane k otázce na spolupracovníky, protivníky či přátele, kteří by podle 

respondenta mohli k tématu dodat další zajímavé informace. Stejný proces se opakuje u dalších 

osob, dokud vzorek není dostatečný, tedy dokud podle výzkumníka nedojde k nasycenosti dat. 

(Goodman, 1961) 
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3. Analytická část 
 

3.1. Popis výzkumu 
 

Cílem této práce je zjistit, jak se změnila práce novinářů na mistrovství světa v hokeji a jak se 

musely postupnému vývoji přizpůsobovat redakce. Časový rámec, ve kterém budou změny 

analyzovány, byl určen především účastí jednotlivých respondentů na šampionátech, kteří 

pokrývají období od roku 1991, kdy se odehrálo mistrovství v tehdejším Československu, až 

do posledního (v době odevzdání této práce), které proběhlo v roce 2019 na Slovensku. Limitem 

pro výběr respondentů byla podmínka, aby daný novinář absolvoval několik šampionátů, a 

zároveň byl schopný porovnat dvě různá období z pohledu rozvoje technologií a sportovní 

žurnalistiky jako takové.  

Přestože počet novinářů, kteří by splňovali toto kritérium, nebylo mnoho, věřím, že celkový 

počet devíti respondentů je pro tento výzkum dostatečný. Téměř jsem naplnil požadavky 

Creswella (viz kapitola 2.1.5), který doporučuje na fenomenologické výzkumy deset až patnáct 

respondentů. Během sedmého a osmého rozhovoru jsem měl pocit saturování, když devátý 

rozhovor rovněž nepřinesl nic nového, tak jste se rozhodl pro ukončení sběru dat, jak doporučují 

například Goodman (1961) nebo Harvey (2009). 

Celkový počet respondentů, jimiž byli až na jednu výjimku sportovní novináři, je devět. Jedná 

se o čtyři novináře z tisku, respektive online žurnalistiky, dva pracovníky z televize, po jednom 

z rozhlasu, z České tiskové kanceláře jako zástupce agenturního segmentu a po diskuzi 

s vedoucí této práce byl rovněž vybrán reprezentant PR. Cílem bylo získat další pohled na 

problematiku – jiný, ale zároveň zcela relevantní, protože PR je propojeno se sportovní 

žurnalistikou. Zmínění respondenti byli vybíráni metodou sněhové koule, jak je blíže popsáno 

v kapitole 2.1.6. Prvotní výběr sportovních novinářů, kteří by mohli splňovat požadavky, jež 

jsem chtěl klást na respondenty předkládaného výzkumu, jsem udělal ve spolupráci se Zdeňkem 

Jandou, o kterém jsem věděl, že je pravidelným účastníkem hokejových šampionátů více než 

15 let. Pomohl mi vytipovat prvních šest jmen, z nichž pět je respondenty této práce. Zbylí 

novináři mého výzkumného vzorku byli osloveni na základě doporučení těch, se kterými jsem 

již rozhovory vedl.  
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3.2. Respondenti 
 

V této kapitole představím všechny respondenty výzkumu a u každého z nich uvedu jeho 

zkušenosti ze samotných mistrovství, popíšu ale také krátce jeho profesní život. Informace 

pro tuto kapitolu byly poskytnuty přímo novináři v průběhu hloubkových rozhovorů s autorem, 

proto nejsou (až na výjimky) uvedeny odkazy na jiné zdroje. 

Václav Jáchim 

 

Václav Jáchim své první zkušenosti se sportovní žurnalistikou získal v časopise Gól, kam 

nastoupil jako externista v roce 1992, zaměstnancem byl pak od roku 1995. Po pěti letech se 

přesunul do měsíčníku Hokej a v roce 2002 se stal redaktorem Hokej.cz, kde později působil 

také jako šéfredaktor.  

Na mistrovství světa byl poprvé ve Vídni v roce 1996, kdy čeští reprezentanti získali zlato. 

„Pamatuju si, že jsem měl psací stroj ještě, byli jsme týdeník a nějak moc jsme počítač 

nepotřebovali.“ (Jáchim, 2021) Celkem působil na 21 šampionátech, vynechal ty v letech 1997, 

2000 a 2002. Jeho posledním mistrovstvím bylo to v roce 2019, které se odehrálo v Bratislavě. 

Další účast už bohužel nepřidá, 7. března 2021 zemřel. 

Zdeněk Janda 

Zdeněk Janda pochází z Klatov, kde odstartovala také jeho profesní kariéra. Při studiu na střední 

škole působil v místním Deníku, následně vystudoval Fakultu sociálních věd na Univerzitě 

Karlově, magisterský obor Mediální studia. „Táhlo mě to k žurnalistice. Odmala jsem sledoval 

televizi a vždycky jsem obdivoval Petra Vichnara. Chtěl jsem být televizní moderátor, ale zjistil 

jsem, že to není parketa pro mě.“ (Janda, 2021) Od roku 1999 byl u vzniku iDNES.cz, kde psal 

online přenosy z hokeje. V roce 2002 se přesunul do deníku Sport, kde působí dodnes. Hlavní 

pracovní náplní pro Jandu byl a stále zůstává hokej, v poslední době se ale zaměřuje také na 

ostatní sporty a zpracovává rozhovory pro Sport Magazín. Janda byl mimo jiné účastníkem 

celkem šesti olympijských her, a to jak zimních, tak letních.  

Na mistrovství světa v hokeji byl poprvé v roce 2000 a poté vynechal už pouze tři ročníky – 

2005, 2012 a 2018. Dohromady tedy absolvoval 17 světových šampionátů.  
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Tomáš Jílek 

 

Tomáš Jílek vystudoval Fakultu sociálních věd na Univerzitě Karlově, magisterský obor 

Masová komunikace. Pro Redakci sportu České televize začal pracovat jako externista v roce 

2000, odkdy působil jako reportér zápasů z hokejové extraligy. Interním zaměstnancem je od 

roku 2006. V letech 2000 až 2008 moderoval ranní zprávy, byl účastníkem zimních 

olympijských her 2006 a 2010 a od roku 2011 komentuje pravidelně cyklistický závod Tour de 

France. (Česká televize, 2021) 

Na hokejovém mistrovství světa byl poprvé v roce 2004 v České republice. Do roku 2012 jezdil 

pravidelně jako reportér, měl na starosti rozhovory po trénincích i v průběhu zápasů a po nich 

a staral se také o reportáže do studia. Od roku 2013 působí na světových šampionátech v roli 

komentátora. „Zcela upřímně jsem se po těch devíti letech cítil trochu vyhořelý. Práce 

reportéra byla velmi zajímavá, máte pohled na šampionát jako nikdo jiný, ale v každé práci 

zjistíte, že chcete zkusit zase něco jiného, tak to prostě je.“ (Jílek, 2021) Poslední mistrovství 

absolvoval v roce 2019 na Slovensku, vynechal turnaje v Minsku 2014 a Moskvě 2016. Celkem 

byl na 14 šampionátech.  

Martin Kézr 

Martin Kézr působí od svých úplných novinářských začátků stále ve stejném médiu, už 31 let 

pracuje v deníku Právo a po celou dobu se věnuje výhradně hokeji. „Splnil se mi velký životní 

sen, protože se profesionálně a za peníze věnuji něčemu, co bych stejně dělal jako svého 

koníčka. Je přece skvělé jezdit po světě, být sportovcům nablízku, a ještě si za to nechat platit.“ 

(Kézr, 2021) Od roku 2005 vyučuje na Vyšší odborné škole publicistiky a je také vedoucím 

hokejové sekce Klubu sportovních novinářů.  

Jeho prvním mistrovstvím světa byl v roce 1991 turnaj ve Finsku, kde českoslovenští hokejisté 

nepostoupili ze skupiny. Od té doby na hokejovém šampionátu nechyběl ani jednou, takže 

celkem absolvoval 29 turnajů, v tomto ohledu je aktuálně nejdéle sloužícím českým novinářem 

na mistrovstvích světa. 
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Tomáš Lörincz 

Tomáš Lörinz začínal s novinařinou jako externista, který přispíval například do Deníku nebo 

Sportu. V Českém rozhlase působí od roku 1997, kdy se přihlásil na vypsaný konkurz. „Rádio 

jsem poslouchal odmalička, na pořadu s Mikrofonem za hokejem jsem vyrostl. Říkal jsem si, že 

se podívám alespoň do baráku. A už jsem tam 24 let.“ (Lörincz, 2021) V roce 2016 odešel 

z Radiožurnálu do regionální redakce Českého rozhlasu, od té doby se nezaměřuje pouze na 

sport, ale hokeji se věnuje i nadále. Byl účastníkem zimních olympijských her v roce 1998 

v Naganu. 

Na prvním hokejovém mistrovství působil v roce 1996 jako nezávislý novinář, který své články 

nabízel menším deníkům. Za rozhlas zpracoval všechny tři zlaté turnaje v letech 1999 až 2001. 

Po pauze byl také u dalšího titulu v roce 2005 a po třech letech byl na mistrovství v Kanadě. 

Následoval už pouze jeden šampionát, a to ten poslední v roce 2019 na Slovensku.  

Jiří Polák 

Jiří Polák nastoupil v roce 1996 do České tiskové kanceláře jako externista, od roku 2001 je 

zaměstnancem a na starost má po celou dobu svého působení především hokej, přesto ale píše 

články také z dalších sportů, jako je například basketbal nebo florbal.  

Jeho první mistrovství světa bylo v roce 2002, celkem absolvoval 13 hokejových šampionátů. 

„S kolegy jsme se střídali. Dříve jsme jezdili ve dvou lidech, ale potom na redakci dolehla 

finanční krize a na mistrovství byl nějakou dobu vždy jen jeden píšící novinář. Fotografa jsme 

ale na šampionátech měli za četku vždy.“ (Polák, 2021)  

Robert Sára 

Robert Sára začal svou žurnalistickou kariéru v jihlavské pobočce MF DNES v roce 1999. Po 

studiu žurnalistiky na Masarykově univerzitě v Brně působí od roku 2005 v celostátní redakci 

v Praze. Na starost má především hokej a motorismus, zpracovává ale také další sporty, 

například florbal.  

První světový šampionát absolvoval v roce 2006 v Rize. „Byla to pro mě první akce, byl jsem 

z toho takový vyjukaný, ale hrozně rád na to vzpomínám, protože to byly takové pionýrské doby, 

když ještě všechno nebyl problém. Například jsem si sám řekl po jednom ruském tréninku o 

rozhovor s Ovečkinem, a přestože on moc neuměl anglicky a já rusky, dopadlo to dobře a 

opravdu z toho tenkrát byl článek.“ (Sára, 2021) Následně vynechal ještě ročníky 2007 a 2009, 
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jinak byl na všech ostatních hokejových šampionátech, celkem tedy na mistrovství světa 

působil dvanáctkrát.  

David Schlegel 

David Schlegel se od ostatních respondentů liší. Přestože má novinářské zkušenosti z mládí, 

svou kariéru si vybudoval skrze společnost eSports.cz13, kterou založil v roce 2001. Na začátku 

tisíciletí pracoval jako novinář pro Seznam.cz, od té doby se už ale věnuje své firmě, která 

například spravuje webové stránky většině hokejových klubů v nejvyšší soutěži14, má na starost 

web hokej.cz nebo sociální sítě Českého hokeje, hokejového národního týmu a Tipsport 

extraligy. Schlegela jsem jako respondenta zvolil proto, že z pohledu PR může nabídnout jiné 

informace a postřehy než novináři.  

První mistrovství absolvoval Schlegel ještě jako novinář v roce 2001 za již zmíněný Seznam.cz. 

„Napsal jsem více než 100 článků. Neměl jsem internet, tak jsem prosil Jardu Martínka, 

redaktora webu hokej.cz, aby mi půjčoval flešku, kam jsem mu články nahrával a on je mohl 

poslat do Česka.“ (Schlegel, 2021) Od roku 2004 nechyběl ani na jednom šampionátu, takže 

celkový počet jeho účastí na mistrovství světa je aktuálně 17.  

Robert Záruba 

Robert Záruba nastoupil v roce 1984 poprvé do České televize v roli externího člena Redakce 

sportu ČT, stálým zaměstnancem se stal o šest let později. Vystudoval Fakultu žurnalistiky 

Univerzity Karlovy, nyní vyučuje na Fakultě sociálních věd. Kromě přestávky v období 1998 

až 2000, kdy krátce působil také na TV Nova, pracuje v České televizi více než třicet let. 

Aktuálně je šéfkomentátorem Redakce sportu, připravuje hokejový program, vytváří 

dlouhodobý vysílací plán, komentuje přenosy z hokejové extraligy a reprezentace, uvádí pořad 

Buly hokej živě, připravuje projekty jako mistrovství světa v hokeji nebo olympijské hry a stará 

se také o sportovní část archivu ČT.  

Na hokejovém šampionátu byl poprvé v roce 1992 v Praze. „V roce 1991 jsem dělal pasivní 

jištění, kdy jsem jistil komentátory, kteří byli ve Finsku na mistrovství. Tam jsem nebyl na místě 

 
13 eSports.cz je technologická firma s mezinárodním přesahem zakázek, která je jedním z největších 
poskytovatelů digitálního obsahu a dat pro sportovní organizace ve střední Evropě. Působí v 15 zemích po 
celém světě, především Evropě, ale také v Kanadě, Rusku a v dalších zemích. V současné době zajišťuje digitální 
mediální služby pro marketingové agentury, sportovní svazy, ligy, kluby a pro řadu mezinárodních sportovních 
událostí. (eSports.cz, 2021) 
14 Všechny kromě Vítkovic 
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a myslím, že jsem ani jednou nemusel komentovat, protože vše proběhlo hladce. (Záruba, 2021) 

Celkem byl na 28 hokejových mistrovství světa.  

3.3. Žurnalistické fenomény na mistrovství světa v hokeji 
 

Jak bylo popsáno ve třetí kapitole, rozhovory budou analyzovány za využití 

fenomenologického přístupu. V následujících podkapitolách postupně vyjmenuji ty vlivy 

(fenomény), které podle mě měly na žurnalistickou práci největší vliv, ale budu se věnovat i 

těm, které oproti původním domněnkám měly nakonec dopad minimální nebo žádný. 

V průběhu analytické části budu také ilustrovat množství případů s konfrontačními pohledy, 

kdy novináři vnímají daný fenomén odlišně.  

3.3.1. Technologický vývoj 
 

Pokud bychom měli ze všech fenoménů vybrat ten, který v konečném důsledku ovlivňuje 

všechny ostatní, je jím jednoznačně technologický rozvoj. Právě ten totiž stojí za proměnami, 

které se týkají technologií, s nimiž novináři pracují. Stojí také za vznikem internetu nebo 

sociálních sítí, jejichž dopady se budu zabývat v následujících podkapitolách. Kromě toho se 

zaměřím také na technologický rozvoj zařízení, se kterými novináři pracovali, nebo na 

využívanou televizní techniku.  

 

3.3.1.1. Psací stroj, notebook a mobilní telefon 
 

Technologický vývoj popíšu postupně od prvních zkoumaných šampionátů, které se datují do 

90. let 20. století. Pokud jde o televizní techniku, Robert Záruba vidí největší pokrok ještě o 

více než tři desetiletí zpět, a to v roce 1956, kdy byl na zimních olympijských hrách v italském 

středisku Cortina d'Ampezzo poprvé využit transfokátor. „Do té doby kamery neuměly 

pracovat s velikostí záběru, díky transfokátoru to bylo možné, což se ukázalo jako pozitivní 

změna.“ (Záruba, 2021) Princip programu byl podle Záruby v letech 1955 až 1995 v podstatě 

stejný, odlišnosti vidí v technických detailech, jako byla barevnost, lepší kamery a obrazu. „V 

roce 1992 vyráběla Československá televize signál pro celý svět, tenkrát se to tak ještě dělalo. 

Já se snažil do programu vnášet nějaké prvky z NHL – například retrospektivy. Nějaké televize 

protestovaly, protože se jim to nelíbilo. Ale byly to pouze drobnosti. (Záruba, 2021) 
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V devadesátých letech využívali novináři stále ještě psací stroje, což zažil Václav Jáchim, který 

v té době působil v Gólu. „Byli jsme týdeník, tenkrát jsme dělali spíše publicistické texty, 

uzávěrky jsme měli v pondělí a nějak moc jsme počítač nepotřebovali. Fungovalo to tak, že jsme 

museli jet v pořadí titulek, perex a text. Když to člověk zkazil, musel to dělat celé znovu. Měli 

jsme normostrany a počet řádek, aby to následně sedělo správně graficky. Museli jsme spoustu 

věcí vědět dopředu.“ (Jáchim, 2021) Ze zahraničí se články do České republiky posílaly přes 

fax, přenos neprobíhal vždycky bezproblémově, což potvrzuje také druhý novinář, který 

v rámci hokejového šampionátu musel pracovat s psacím strojem, Martin Kézr.15 „Běžně se 

stávalo, že se papír protáhl špatně, nebylo to příliš čitelné, takže docházelo ke spoustě chyb. 

Také existovaly písárny nebo takzvané nabíráky, což byly velmi zdatné písařky, kterým se 

diktovalo a ony byly schopny na základě diktátu psát text. My jsme měli holku, která byla 

vicemistryně republiky, měla nějakých 250 úhozů za minutu, což je pro mě naprosto nereálné. 

Té se dalo diktovat tak, jak běžně mluvím. Samozřejmě problém byl s diktátem jmen, takže vyšla 

spousta patvarů.“ (Kézr, 2021) Nejednalo se ovšem o jediné problémy, které museli novináři 

na mistrovství v 90. letech řešit. Zatímco dnes fungují tisková centra velmi dobře a žurnalisté 

mají vytvořeny ideální podmínky pro svou práci, tenkrát museli novináři ihned po příjezdu sami 

zjišťovat, jakým způsobem budou moci posílat hotové materiály do redakce. Problematické 

byly také uzávěrky, protože se noviny nevytvářely v počítačových programech, ale dělaly se 

tzv. „horkou sazbou“. Proto na ně bylo potřeba více času. „Skládaly se řádky z takových 

litinových plátků, které se musely vytisknout v tzv. sazárně, takže to velmi limitovalo časové 

možnosti. Když jste měli uzávěrku v osm a zápas skončil v půl deváté, tak se s tím nedalo zkrátka 

vůbec nic dělat. Nebylo možné vymýšlet nic na poslední chvíli. Předem bylo dané, jak to bude.“ 

(Kézr, 2021)  

Zatímco Jáchim byl na mistrovství světa s psacím strojem ještě v roce 2000, Kézr využíval již 

v roce 1994 laptop. Protože v té době ještě neexistovala wifi a nevyužíval se ani internet, museli 

se novináři připojovat přes speciální technologii na přenos dat. „Přisálo se takové sluchátko na 

telefonní sluchátko, v počítači jsem vytočil takové dialogové vazby, následně v tom zachrčelo, 

což znamenalo, že dochází k přenosu dat. A tohle nás v podstatě provázelo celá devadesátá 

léta.“ (Kézr, 2021) Právě počátky notebooků a také mobilního telefonu řadí Kézr na první 

místo, co se týká rozvojů technologie za celou jeho více než třicetiletou žurnalistickou kariéru. 

 
15 Kézr na rozdíl od Jáchima využíval v 90. letech všechny dostupné technologie s ohledem na to, že psal pro 

deník (Jáchim pro týdeník). Zatímco Jáchim psal na psacím stroji ještě na začátku nového tisíciletí, Kézr už 

pracoval s notebookem. Proto je Kézr v této kapitole citovaný častěji než Jáchim.  
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„Mobil asi usnadnil práci ještě mnohem více než počítač. Pamatuju si ty nervy a boje o telefon, 

odkud budeme volat do Prahy.“ (Kézr, 2021) 

3.3.1.2. Nástup internetu a sociálních sítí 
 

Na přelomu tisíciletí začalo docházet k postupnému rozvoji internetu, na hokejových 

šampionátech bylo ale jeho využití velmi postupné. Všichni novináři se shodli na tom, že 

dostupnost internetu byla na šampionátech dlouhou dobu velmi problematická. Byly v podstatě 

pouze dvě možnosti, jak se na internet připojit – buď přes dálkové připojení, nebo přes pevnou 

linku. „Já se musel připojovat pořád přes pevnou linku. Do teď si pamatuju zvuk toho modemu, 

jak jsem se těšil, až se připojí. Tehdy moje největší nervy byly, jestli se mi vůbec povede poslat 

ten článek, protože to připojení já neměl.“ (Janda, 2021) Právě Janda byl na mistrovství světa 

v roce 2000 jediným z respondentů, který připravoval články pro online zpravodajství. 

Z důvodu toho, že se jednalo o novinku, byly články v rámci webu čtené, Janda tak potřeboval 

texty nahrávat co nejdříve. Jedinou možností pro něj bylo právě připojení skrze pevnou linku, 

která byla v tiskovém středisku, případně na hotelu. Wifi připojení v té době bylo něco, co 

novináři ani neznali. „Vím, že jednou jsem byl na NHL kolem roku 2002 a 2003, byli jsme 

v kolegou na Rangers a byl jsem vykulený z toho, že si z počítače našel wifi. Absolutně jsem 

nechápal, co se to děje. Nemá žádnou kartu, telefon, tak jak to je možný.“ (Janda, 2021)  

Problémy s připojením ale následovaly i v dalších letech. Sára ještě v roce 2006 využíval 

k připojení telefon, Schlegel a Jáchim si v tomto roce wifi připojení už pamatují, příliš funkční 

ale podle nich nebylo. Právě Schlegel, jehož firma eSports.cz provozuje web Onlajny.com16, 

vzpomíná, že přestože už od roku 2004 jsou na tomto portálu všechny online přenosy ze všech 

utkání z hokejového šampionátu, z místa se psaly pouze ty méně zajímavé zápasy, které 

nenabízela televize. „Když se hrál ve 12 hodin zápas Kazachstán – Japonsko, tak to šlo. Ale 

třeba u Česka s Ruskem jsme o internetu ani nesnili. Tehdy už byla wifi, byla v hale, ale 

fungovalo to jen tehdy, když tam nebyli lidi. Jakmile tam lidi byli, tak to automaticky spadlo. 

Sice tam byly pevné linky, ale přes kabel se připojovalo hrozně moc televizních společností, 

které posílaly přes kabel videa do zpráv – sestřihy, rozhovory. Potom tam byli fotografové, kteří 

posílali fotky do redakcí. A výsledkem bylo totální přetížení i těch pevných linek.“ (Schlegel, 

2021) Poprvé wifi fungovala dobře podle Jáchima a Schlegela v Moskvě 2007, hned o rok 

 
16 Portál www.onlajny.com nabízí živé online přenosy z různých sportovních odvětví. Denně se na webu 

odehraje i více než 100 online přenosů. Z hokejového mistrovství světa se dělají online přenos ze všech utkání 

od roku 2004. (Schlegel, 2021) 

http://www.onlajny.com/
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později v Kanadě to ale bylo zase výrazně horší. Stabilnější připojení přišlo až po mistrovství 

světa v Německu 2010. 

Internet pro novináře navíc nebyl dlouhou dobu zdarma. „Mohli jsme si vybrat, buď jsme se 

připojovali přes mobil a měli pak vysoké účty za telefon, nebo jsme platili drahé wifi na místě.“ 

(Sára, 2021) Sára, Jáchim i Schlegel uvádí, že wifi stála v řádech nižších stovek dolarů za 

mistrovství. Zlom nastal až v Praze roku 2015, kdy bylo poprvé wifi připojení zdarma a od té 

doby se už jedná o běžný standard. Jáchim vidí tuto změnu jako naprosto klíčovou. (Jáchim, 

2021) S tím souhlasí Sára a dodává, že tento servis je pro novináře důležitý, aby mohli 

vykonávat svou práci co nejlépe a také aby stíhali přizpůsobit rychlosti doby. (Sára, 2021) 

Nástup sociálních sítí přišel do českých médií o pár let později, než tomu bylo v zahraničí. 

V českém prostředí to byl zpočátku pouze hokejový svaz, o jehož komunikační kanály se starala 

firma eSports.cz už v roce 2011, oproti tomu z výzkumu Sherwoodové a Nicholsona (2013) 

vyplynulo, že pouze šest z 27 dotazovaných novinářů neumisťovalo žádné informace na 

sociální sítě. Čeští novináři řadí boom sociálních sítích do let 2013 a 2014. Pro žurnalisty se 

stal stěžejní sítí Twitter, začátky na této platformě ovšem nebyly jednoduché. „V roce 2013 byl 

boom Twitteru mezi novináři. Jeden kolega na tom hodně ujížděl. Chtěl být rádoby vtipný. 

Objevovalo se to i na iSportu. Dělal si trochu srandu z hokejistů a jak se to objevovalo na 

iSportu, tak to hokejisti viděli a byli hodně naštvaní.“ (Sára, 2021) Daným kolegou byl Janda, 

který si zpětně uvědomuje, že při začátcích na Twitteru podlehl kouzlu rychlosti a tomu, že lidi 

podobné věci bavily a hodně je sledovali. Příklad tweetu, který by si teď už Janda s jistotou 

nedovolil, dal i on sám. „Vím, že tam byl obránce Honza Hejda a já tam psal něco: ,Jejda, 

jejda, Hejda, to byla chyba.´ Snažil jsem se být trochu vtipný. Ale bylo to pro mě poučení, nikdy 

nejsem pichlavý a urážlivý na Twitteru, nemám rád rychlé soudy, nedávám tam nic jen proto, 

abych se zviditelnil.“ (Janda, 2021)  

Sociální sítě se ale netýkaly pouze novinářů samotných, jejich přidanou hodnotu si totiž začala 

uvědomovat postupně i média. Jáchim, tehdejší šéfredaktor webu hokej.cz, vzpomíná, že jiný 

přístup k sociálním sítích začali řešit v roce 2014. „Do té doby jsme sociální sítě řešili jenom 

tak, že jsme články dávali na Facebook, Twitter, případně Instagram. Od roku 2014 na to 

klademe mnohem větší důraz, většinou na tom pracují jiní lidé, než jsou na šampionátu, kde je 

potřeba po zápase připravovat hned několik článků. Takže na to využíváme službu v Praze.“ 

(Jáchim, 2021) Sociální sítě s sebou tedy přinesly nutnost zapojit do komunikace mistrovství 

světa navíc redaktory, kteří pomáhali právě se sociálními sítěmi. Pozitivním efektem pak byla 

vyšší čtenost, která se od roku 2014 na portálu hokej.cz neustále posouvá. V Bratislavě, kde se 
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českým hokejistům dařilo a došli až do semifinále, byla návštěvnost webu hokej.cz v průběhu 

mistrovství světa rekordní. (Jáchim, 2021) Také ostatní média, pro která pracují respondenti 

této práce, mají své vlastní sociální sítě, které aktivně využívají. Ve světě byl tento trend ještě 

rychlejší, což dokazuje článek Sherwoodové a Nicholsona (2013), který jsem zmínil už 

v kapitole 1.6. 

3.3.1.3. Další technologické pokroky  
 

Výše uvedené technologické prvky ovlivnily nejen sportovní novináře na hokejovém 

mistrovství světa, ale žurnalistiku obecně. Nebyly to ale jediné důležité změny. Přestože Záruba 

tvrdí, že v televizním vysílání hledají spíše už jen drobnosti, které využívají pouze na přibližně 

2 % času, divák pozná rozdíl mezi vysíláním z 90. let a dneška velmi snadno. (Záruba, 2021) 

Jílek vidí jako nejvýraznější posun to, že aktuálním trendem je v průběhu mistrovství světa být 

živě na všech zápasech. „I když utkání nejde živě v televizi, tak ho vysíláme na webu a máme 

tam komentátory, kteří o přestávce ukáží – jsme tady, stojíme na komentátorském stanovišti a 

řekneme vám, co se tady stalo v té minulé třetině. Na posledních turnajích jsme měli propojení 

s mixzónou v protiskupině. Studio bylo v Bratislavě, ale my jsme měli živé rozhovory z Košic.“ 

(Jílek, 2021) Jílek pozitivně vnímá také možnost natočený materiál například z tréninku 

okamžitě zpracovat a pustit do studia. Právě Jílek totiž ještě ve svých začátcích na šampionátech 

zažil situace, kdy například ve Vídni 2005 natočil materiál na tréninkové hale a musel ho odvézt 

na střižnu, která byla v hlavní hale. Nyní tento proces běží v podstatě v reálném čase, což je 

umožněno propojením signálu do přenosového vozu buď skrze kabely, případně přes satelit. 

(Jílek, 2021) 

Technologický vývoj zasáhl také oblast rozhlasu. Lörincz zažil na přelomu tisíciletí natáčení 

na klasické analogové kazety. „K tomu jsme měli mikrofon do kabelu a posílali jsme to přes 

tzv. reportofon, což byla další krabička, ke které se to připojilo, a pak se to posílalo přes telefon. 

Takže kvalita těch rozhovorů byla výrazně jinde než později.“ (Lörincz, 2021) Ve chvíli, kdy 

začal fungovat internet, využívalo ho také rádio. K tomu se pojí nové technologie, protože 

přehrát analogovou kazetu na internet nebylo možné. „Takže jsme začali natáčet na minidisky, 

což byla digitální forma záznamu, který se přetáhl do počítače, z něj se to poslalo do Prahy a 

kvalitou to bylo úplně jinde.“ (Lörincz, 2021) 

Kézr pak doplňuje ještě jeden „detail“, který si dnes už zřejmě nikdo neuvědomuje. Jedná se o 

vývoj v oblasti mobilních telefonů. V roce 2008, když se mistrovství světa konalo v Kanadě, 
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neměl třípásmový telefon, takže mu mobil nefungoval a nemohl se skrze něj spojit s redakcí, 

což je v dnešní době téměř nepředstavitelné. Mobilní telefony také postupně měly lepší kvalitu 

fotoaparátů a dalších funkcí, což v době internetu a sociálních sítí hraje také významnou roli. 

(Kézr, 2021) 

3.3.2. Dopady nástupu internetu  
 

Nástup internetu byl významným mezníkem nejen pro sportovní žurnalistiku. Okolo roku 2000 

začala éra zakládání online verzí tištěných médií, ale také vznik specializovaných 

zpravodajských webů, mezi které patří například hokej.cz. Prvním ze zmíněných tištěných 

médií, které založilo svou online verzi, byla MF DNES. Webová verze iDNES.cz byla spuštěna 

v roce 1999. (Sára, 2021) Deník Sport oproti MF DNES zaostával, s online verzí začal pracovat 

až o několik let později. Doména sice existovala dříve, ale ta pouze překlápěla články z novin, 

což pro čtenáře nemělo téměř žádnou hodnotu. (Janda, 2021) Média tak musela postupně začít 

pracovat s rozdíly, které přináší tištěná a online forma zpravodajství. „Internet změnil styl 

vnímání té práce i způsob referování. Najednou bylo jasné, že to není příliš o výsledku, ale že 

to je o přiblížení pocitů z utkání. Najednou jsme neřešili, že to bylo 4:2, ale proč to bylo 4:2, 

jak k tomu došlo.“ (Kézr, 2021)   

Jak upozorňovala Singerová, zatímco dříve přinášely noviny obraz historie, se vznikem 

internetu zprávy přichází v reálném čase. (Singer, 2010) S ním souhlasí také respondenti této 

práce. „Změna je především v tom, že v průběhu dne řešíte dvě roviny – co se dá na internet a 

co se dá do novin. Co se dá hned, co zvláštního půjde do novin. Nejde to dělat metodou, že se 

vše píše na internet a z toho se následně poskládá strana do novin – protože to by novinám ještě 

více klesala čtenost. Snažíte si něco podržet do novin, ale musí to být něco speciálního.“ (Kézr, 

2021) Tato slova potvrzují také Janda a Sára. Podle nich z novin vymizelo tradiční, ryzí 

zpravodajství, texty nyní směřují spíše k publicistice. „Noviny jsou nadčasové, analytické, musí 

přinášet nějakou nadhodnotu, zatímco web láká na aktuální zpravodajství.“ (Sára, 2021)  

Změna ale nenastala hned, vyvíjela se postupně. „Na začátku tisíciletí jsem psal víceméně to, 

co se dělo. Klasickou zpravodajštinu – rozhovor s tím, kdo dal gól, kdo nedal gól. Jak byl trenér 

spokojený, proč nebyl. Moje práce bylo dennodenní zpravodajství.“ (Janda, 2021) Sára je 

stejného názoru a jako příklad uvádí, že přibližně do roku 2010 psal „otvírák“ do novin po 

zápase tak, jak dané utkání viděl. „Možná trochu vzletněji, než třeba to bylo na webu, ale 

vycházelo se z toho zápasu. To znamená, že jsme zpravodajsky popsali zápas, dodali ohlasy a 



48 
 

článek se moc nelišil od toho, co bylo na webu. A tohle by dnes neprošlo. To by mi řekli, že jsem 

se zbláznil a že to v novinách nemá co dělat, ten klasický referát.“ (Sára, 2021) 

Reagovat na postupný vývoj musel také tisk. Janda, který pro noviny pracoval od roku 2002, 

upozorňuje, že co se týká textu, napsal toho ve svých začátcích asi ještě více než nyní, a to 

především s ohledem na tehdejší podobu novin. „Noviny byly daleko silnější, obsáhlejší, měly 

víc stránek a na stránku se vešlo daleko víc textu než teď. Když se na to podívám zpětně, tak mě 

vlastně překvapuje, kolik textu jsme tenkrát byli schopni naspat. Tehdy se psaly dlouhé články 

i na titulní stranu. Takže i když jsme nedělali nic online a lidé měli šanci se vše dozvědět až 

druhý den z novin, tak toho bylo hodně.“ (Janda, 2021) Mezi nejvýraznějšími změnami jmenují 

Janda i Sára především využití fotografií a dalších grafik. Noviny jsou podle nich také daleko 

vzdušnější a text není nahuštěný tak blízko u sebe. Také titulní strana se proměnila, zatímco 

dnes je hodně postavena na výrazných titulcích a fotografiích, před 20 lety se psaly dlouhé 

články i na titulní stranu. (Janda, 2021)  

Internet a s ním spojené online prostředí ovlivnilo výrazným způsobem také další oblasti 

sportovní žurnalistiky i novinářské práce, protože se ale jedná o samostatné fenomény, budou 

jim věnovány v jednotlivých podkapitolách.  

3.3.3. Dopady nástupu sociálních sítí 
 

Zatímco nástup internetu hodnotili všichni respondenti jako velmi důležitý milník v oblasti 

sportovní žurnalistiky, u sociálních sítí už to tak jednoznačné nebylo. Co se týká aktivního 

využívání sociálních sítí přímo novináři, většina respondentů odpověděla, že na ně sociální sítě 

žádný vliv neměly. Což příliš nekoresponduje s výsledky výzkumu Englishe (2014), podle 

kterého tři čtvrtiny respondentů vyjádřily pozitivně na otázku, zda jim sociální sítě přijdou 

přínosné. „Pro hokejové novináře sociální sítě nic nezměnily – ano, dáváme tam články a 

možná zajímavost – ale ta práce je stejná. Nejvíce to změnil nástup internetu, rychlost 

komunikace, moderní technologie. V mém případě to nehrálo roli.“ (Jáchim, 2021) Polák 

k tomu přidává svůj pohled pracovníka veřejnoprávní agentury. „Jako agenturní novináři 

bychom neměli své názory nikde prezentovat. Člověk by měl zůstat nezávislý a ne se vyjadřovat 

k tématům na sociálních sítích. I ty články ve zpravodajství nemáme názorové. Neumím si 

představit, že bych se vyjádřil, že se mi něco nelíbí. Pak nemůžu být přece nezávislý. U 

veřejnoprávního média by to tak podle mě mělo být.“ (Polák, 2021) Záruba dodává, že kvůli 
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expanzi sociálních sítí spíše jen rozšířili v České televizi tým, který na mistrovství světa jezdí, 

a jde o další způsob, jak dostat událost k divákům. (Záruba, 2021) 

Další dva respondenti – Kézr a Lörincz, se k sociálním sítím vyjadřují spíše negativně. „Cítím, 

že jsem nezachytil trend sociálních sítí. Vyznám se tam, vím, kde hledat, ale nepotřebuji tam 

být.“ (Kézr, 2021) Podle Kézra sociální sítě zhoršily dopad na práci novinářů, protože se místo 

osobního kontaktu vše odehrává v online prostoru. „Občas se mi i stane, že mi někdo řekne, že 

to napsal na Twitter a už k tomu nemá co říct.“ (Kézr, 2021) Také Lörincz sociálním sítím 

vyčítá odosobnění, vyzdvihuje možnost mluvit s hráči, trenéry, ale i kolegy novináři napřímo, 

protože díky tomu získá více informací než ze sociálních sítí. „Na sítě se nedostane vše, protože 

se někomu nehodí něco říct. Nebo to řekne jinak. Kdyby nebyly, tak to není žádná škoda, ale 

posluchači to asi vnímají jinak.“ (Lörincz, 2021) Kézr ještě přidává názor, že sociální sítě do 

jisté míry devalvovaly žurnalistickou práci, protože se díky nim může za novináře považovat 

každý. (Kézr, 2021) 

Naopak Sára a Janda sítě využívají aktivně. „Twitter změnil naši práci v tom, že jsme vlastně 

všechny informace dávali hned na Twitter. Když jsem tam něco dal, tak jsem to nedával za sebe, 

ale jako redaktor deníku Sport. Cílem bylo, abychom to tam měli jako první.“ (Janda, 2021) 

Janda se Sárou se pak shodují, že často fungují ty nejjednodušší informace, jako třeba kdo bude 

chytat v následujícím zápase nebo kdo se zranil. „Kdo nás sleduje, tak má informační náskok. 

I média s tím pracují tak, že běží na webu lišta s jejich novináři.“ (Sára, 2021) Sára také dodává, 

že využití sociálních sítí na šampionátu je jiné než v běžné hokejové sezoně, a to proto, že na 

šampionátu se k důležitým informacím dostávají novináři jako první, zatímco v běžné sezoně 

to tak nebývá, protože si komunikaci řídí samy kluby na svých komunikačních kanálech. (Sára, 

2021) Tím potvrzuje myšlenky Boyla a Dauma, které jsem citoval v kapitole 1.7. Fenoménu 

PR se budu věnovat samostatně v kapitole 3.3.8.  

Sára i Janda se také shodují v tom, že je nutné si hlídat, co a jak na sociální sítě píšou. „Novinář 

si musí uvědomit, že je novinář, a to, co napíše, může kdokoliv přečíst a trochu to o něm něco 

ukazuje. Velmi často bychom tam chtěli napsat, ať něco hrajou, ale musíme o tom přemýšlet, 

jestli zrovna tohle je vhodné napsat. Kdokoliv to může vidět a může se to vrátit proti nám.“ 

(Sára, 2021) 

Sára i Janda pak využívají sociální sítě také k interakci, což koresponduje s myšlenkou Wilsona, 

kterého ve své práci citoval Boyle (2012). Ke stejnému závěru došel také English (2014) 
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v rámci svého výzkumu. Není tedy cílem pouze přidat příspěvek a informovat, ale u některých 

témat se také zapojovat do diskuzí. 

3.3.4. Změna přístupu k informacím 
 

Některé z dopadů nástupu internetu a sociálních sítí jsem probral v minulých kapitolách, 

k oběma se ovšem pojí ještě jeden samostatný fenomén, a tím je přístup k informacím. Jak 

internet, tak sociální sítě měly značný vliv na výrazně jednodušší dostupnost informací, než 

tomu bylo před jejich nástupem, s čímž souhlasí někteří autoři, kteří byli citováni v teoretické 

části této práce, konkrétně Hilbertová (2016) a Ustohal (2019). Novináři neměli v devadesátých 

letech možnost si dohledávat informace o hráčích, týmech, případně nějaké zajímavosti nebo 

statistiky tak, jako tomu je dnes. Jáchim i Kézr s sebou vozili stovky až tisícovky různých 

výstřižků se statistikami a zajímavostmi, protože jinak nebylo možné na místě další informace 

získat. (Jáchim, Kézr, 2021) „Jednoznačné plus internetu je v okamžitém přístupu k 

informacím. Zažil jsem ještě dobu, kdy jsem neměl možnost si něco hledat mezi střídačkami, to 

neexistovalo. Dokonce jsem neměl ani telefon, který by toho byl schopný v těch dobách.“ (Jílek, 

2021) To stejné tvrdí také Jáchim, který internet považuje za obrovský krok kupředu a výrazné 

usnadnění práce. Zatímco dříve bylo nutné vše hledat v papírech, nyní si může informace ověřit 

na jakékoliv stránce, a to v podstatě hned. (Jáchim, 2021) Polák považuje výrazný posun také 

v případě informací směrem od týmu k novinářům. „Co se člověk dříve dozvěděl až od trenéra 

a napsal to po tréninku, tak kolikrát se stane, že ve chvíli, kdy nám svaz něco oznámí, tak to je 

i na sociálních sítích a my musíme reagovat hned.“ (Polák, 2021)   

Všichni respondenti se shodují, že přístup k informacím je nyní diametrálně odlišný a čtenáři a 

diváci se díky tomu mohou dozvídat zajímavosti, které by dříve nezazněly. „Těch informací 

nebylo tolik, protože není možné vypsat tužkou 25 životopisů. Dnes, když se něco děje, tak člověk 

dokáže reagovat pružněji, můžeme si rychle hledat. Když si na něco nevzpomenu, můžu to 

vygooglit.“ (Lörincz, 2021) K podobnému závěru došla také Hilbertová (2016), která 

upozorňuje, že před vznikem internetu trvala příprava mnohem delší čas. Všechny informace 

mohou navíc novináři mít ve svém notebooku a ne na papíře. (Hilbertová, 2016: 96) Kézr 

ovšem nabízí také odvrácenou stránku toho, že je internet natolik rozšířený a není problém si 

najít cokoliv a kdykoliv. „Trochu se vytrácí know how, které by novináři nosili v hlavě. Oni si 

umí sednout k počítači a potom si vše najít, ale v průběhu rozhovoru nemají žádné souvislosti 

a kontext.“ (Kézr, 2021) 
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Lörincz a Jílek se shodují, že ke komentování na mistrovství světa v hokeji sociální sítě příliš 

nepotřebují, což nekoresponduje se závěry Ustohala, který měl postavený výzkum na 

komentátorech České televize. Podle jeho závěrů jsou Facebook a Twitter výraznou pomocí při 

tvorbě rešerších ke komentování utkání. (Ustohal, 2019) Jílek ovšem uznává, že sociální sítě 

k přípravě využívá také. „Nejvíce na sítích sleduji informace, které tam dávají samotní hráči o 

sobě. Na tom mistrovství je pro mě pořád důležitější pobavit se s novináři17, zjistit od nich 

nějaké informace z týmu.“ (Jílek, 2021) Jílek vidí klíčový dopad sociálních sítí u přenosů, které 

komentuje na dálku, což se u hokejového šampionátu neděje a komentátoři jsou vždycky na 

místě. Jako opačný příklad uvádí cyklistický závod Tour de France, kde se snaží aktivně 

komunikovat s diváky, kteří pak mají šanci zasáhnout do přenosu určením, o čem se bude 

mluvit. (Jílek, 2021) Lörincz dodává, že sám si neumí představit, že by při komentování přenosu 

na hokejovém šampionátu měl otevřený Twitter. „Člověk by měl koukat hlavně na to, co se děje 

na ledě, a ne na to, co se děje na Twitteru, protože to se nemusí týkat daného zápasu. A 

koncentrace je důležitá.“ (Lörincz, 2021) 

3.3.5. Proměna novinářské práce s ohledem na rychlost a 

multiskilling 
 

Vzhledem k technologickému rozvoji vznik internetu a sociálních sítí v průběhu času zvyšoval 

také počet platforem, kterými média své čtenáře informovala. Internet přinesl rovněž změnu 

ohledně rychlosti, v jaké museli novináři dodávat informace čtenářům. Zatímco dříve pro ně 

platily jako jediný termín uzávěrky, s internetem se tento jeden termín téměř vytratil. „Před tím 

jsme pracovali a určovali jsme si rytmus my s ohledem na redakci. Ale internet znamenal, že se 

zrušil jakýkoliv pracovní rytmus, který se navíc neustále zrychluje.“ (Kézr, 2021) Kézr a Jáchim 

se shodují, že změna rychlosti má na žurnalistickou práci jednoznačně největší dopad. Jáchim 

tuto proměnu přičítá hlavně internetu, oproti Kézrově názoru o neustálém zrychlování se podle 

něj ale rychlost už příliš nemění, od roku 2003 je víceméně podobná. (Jáchim, 2021) Přestože 

by se mohlo zdát, že u tisku rychlost tak velký dopad mít nebude, také zde je zrychlování vidět. 

„Máme hned čtyři uzávěrky. Když zápas skončí ve 22:15, tak ho musíme co nejdřív odevzdat, v 

podstatě s hvizdem. Ano, dá se to pak změnit do další uzávěrky ve 23 hodin, ale některé kraje 

končí ve 22 a čtenáře nebude zajímat, že tam jsou hrubky a není to správně sepsané.“ (Sára, 

2021) Podobně to vidí také Kézr, který připomíná, že když dříve byla uzávěrka ve 20:15 a 

 
17 Jílek v hloubkovém rozhovoru uvedl, že se s novináři mezi sebou vzájemně radí například ohledně správné 
výslovnosti cizích jmen. (Jílek, 2021) 
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utkání končilo později, tak článek nemohl v novinách vyjít. Dnes to díky technologii možné je, 

přináší to ale opět tlak na novináře, který musí vše stihnout, protože není možné, aby v tisku 

nebyl včerejší výsledek zápasu. (Kézr, 2021) Odpovědi respondentů se shodují s názory 

Karlssona, který přisuzuje žurnalistice rychlý a nepřetržitý zpravodajský cyklus. (Karlsson, 

2011) Podobně se vyjadřovali také respondenti Daumova výzkumu, kteří se těžce srovnávali se 

ztrátou jediného termínu odevzdávání, protože na ně byl kvůli internetu kladen neustály časový 

tlak. (Daum, 2015) A na tlak způsobený nedostatkem času upozorňuje také Fojtů (2011). 

Vliv rychlosti je poznat především v online světě. „Změna je, že dříve se řešily jen noviny, teď 

musíte nakrmit i internet, který je nenasytný a je potřeba tam neustále něco přidávat.“ (Kézr, 

2021) Podobnou proměnu cítí i Polák s tím, že v 90. letech stačilo před utkáním napsat za ČTK 

jeden souhrnný článek, ze kterého média čerpala. S ohledem na online zpravodajství je nutné i 

zprávu o zranění dodat v podstatě okamžitě. V rámci ČTK se začaly nově připravovat fleše18 a 

headliny.19 Dříve to běžné nebylo, protože bez internetu nebyla nutnost vše okamžitě 

publikovat. Na druhou stranu ale Polák dodává, že co se týká rychlosti dodání výsledků zápasů, 

ke změně z jeho pohledu nedošlo, protože na ně tlak kvůli rychlosti dodání byl v ČTK vždycky. 

(Polák, 2021) 

Jílek vidí situaci ohledně rychlosti neutrálně, protože jsou sice větší možnosti ve zpracování a 

předávání materiálu, ale také větší očekávání. Zatímco dříve byl tlak na to, aby stihl fyzicky 

dovézt připravený materiál z tréninkové haly do střižny, která byla v hlavní aréně, teď je zase 

zapotřebí materiál co nejdříve připravit, aby mohl hned po tréninku být vysílaný ve studiu. 

(Jílek, 2021) Lörincz naopak nepociťuje změnu žádnou. „U nás to bylo vždycky rychlé. Podle 

mě se už nic zrychlit nedá, když to máme živě z místa, tak to už nijak nezrychlíte.“ (Lörincz, 

2021) 

Ze všech respondentů nese fenomén rychlosti nejhůře Kézr, který nechce s mladšími kolegy 

závodit v rychlosti vydávání článků. Potvrzuje tak závěr Saltizse a Dicskinsona (2008), že často 

starší a zkušenější novináři se rychlému tempu přizpůsobují hůře. „Píšu na rozměr – od 90. 

roku jsem se řídil počty znaků a počty řádků. Ale na internetu si můžete psát, co se vám zachce. 

Já si tu řádkovou kázeň udržel, i když s věkem už nejsem tak rychlý. Ti mladší mě v tomto poráží, 

protože jdou na všechno velmi rychle, zatímco já si vše kontroluji a přemýšlím, jestli se něco 

 
18 Fleše jsou krátké, někdy i jednověté zprávy o překvapivé, převratné nebo sice očekávané, ale důležité události. 

Po fleši následuje v krátkém intervalu zpráva, která původní informaci rozvádí. (ČTK, 2021) 
19 Headliny jsou nejrychlejší zprávy ČTK, vycházejí dokonce dříve než fleše. Rozsah headlinu je 144 znaků, 

všechny zprávy ČTK mají svou stručnou "headlinovou" verzi. ČTK je rozesílá i jako SMS na mobilní telefony. 

(ČTK, 2021) 
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nedá udělat třeba jinak. A do toho souboje v rychlosti se mi nechce.“ (Kézr, 2021) Kézr 

upozorňuje na to, že v neustále zrychlujícím se prostředí přichází ztráta přesnosti a kvality, což 

se shoduje s myšlenkami Singerové a Avilese, které jsem citoval v kapitole 1.5. Kézr dále 

uvádí, že v dnešní době má rychlost přednost před ověřováním informací, což má za důsledek, 

že se často objevují fake news nebo hoaxy. Právě tuto změnu přičítá Kézr vzniku internetu. 

(Kézr, 2021) 

Není to ale pouze rychlost, které se novináři musí přizpůsobovat. Na jejich práci mají totiž často 

vliv také nové platformy, které postupně vznikaly. Žurnalisté tak musí zvládat více než jen 

napsat článek do novin, jako tomu bývalo v 90. letech. Trefně to popisuje Kézr. „Jeden člověk, 

jeden plat, ale dvě média, o která se staráte.“ (Kézr, 2021) Kézr ale zároveň dodává, že lidí, 

kteří se nyní o zpravodajství z mistrovství světa starají i v rámci pražské redakce, je více, než 

tomu bylo dříve. (Kézr, 2021) Janda tvrdí, že nyní musí myslet multimediálně a dobře si rozdělit 

pozornost mezi sociální sítě, články do novin a na web. „Náš úkol přes den je přinášet 

zpravodajství na iSport, ale už i to rozšířené – nějaké zajímavosti, fotky, videomateriál. A potom 

přemýšlet, aby ten článek v novinách byl jiný, zajímavější, podrobnější, analytičtější.“ (Janda, 

2021) Když Janda srovná počet znaků, které napsal na svém prvním a poslední mistrovství, 

tvrdí, že je to velmi podobné, protože dříve byl text na stránkách v novinách mnohem více 

zhuštěný, náročnější pro něj ale je fungování nyní, protože musí promyslet, co, kam a jak 

napsat, aby to bylo vhodné pro konkrétní platformy a aby to lidem něco přineslo. „V jednu 

chvíli jsme byli hodně motivovaní k tomu, abychom dělali videorozhovory, abychom hodně 

fotili. Na olympiádách jsme dávali instastories. Musel jsem se vše naučit. Nejsem kameraman, 

nemám to úplně v sobě, ale s mobilem to nějak zvládám. Člověk to musí umět lidem nabídnout 

tak, aby to viděli, slyšeli. Multimedialita je důležitá.“ (Janda, 2021)   

Sára si na rozdíl od Jandy udržel pozici především v novinách, takže nemusí příliš řešit články 

na internet, také se ale setkává s tím, že občas musí pořídit fotografii nebo natočit video. 

Upozorňuje, že je to poznat na kvalitě. „Jednou jsme zkoušeli udělat takový rozhovor na 

kameru, takový video online chat, že jsem seděl vedle hráče, diváci pokládali otázky a já je četl. 

Ale nemyslím si, že to dopadlo nějak dobře, dali jsme to z voleje a já nejsem úplně rétor. Když 

to děláme na koleni, nepůsobí to úplně věrohodně, zvlášť když to chceme prezentovat na 

iDNES.cz.“ (Sára, 2021) Podobnou zkušenost má také Polák, pro kterého byla největší změna 

nutnost dodávání audio nahrávek, což mu ale podle jeho slov práci příliš nepřidělává. Naopak 

když má udělat videa nebo fotky, tak si uvědomuje, že výsledný produkt je méně kvalitní, než 

v případě pořízení fotografem nebo kameramanem. (Polák, 2021) Podle Ondruškové není 
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možné, aby jeden člověk zvládl událost zpracovat multimediálně v plné kvalitě. (Ondrušková, 

2010) 

Co se týká sociálních sítí, kromě Sáry a Jandy s nimi pracoval na mistrovství v roce 2019 také 

Lörincz, který musel přidat na sítě několik příspěvků, čímž mu přibyla práce. Sám ale uznal, že 

to bylo časově zvládnutelné, protože mu práce směrem k sociálním sítím nezasahovala do té 

ostatní. (Lörincz, 2021) Naopak Jáchim uvedl, že na mistrovství nemá na sociální sítě prostor, 

proto většinou využívá redaktora v Česku, kterému napíše informace ohledně dodání článků, 

více se ale v průběhu šampionátu o sítě v důsledku nedostatku času nestará. (Jáchim, 2021) 

Multiskilling se u Lörincze kromě sociálních sítí projevil také u stříhání audio rozhovorů, 

problém v tom ale nevidí. „Stříhání bylo tak běžná součást rozhlasová práce, že mi nepřijde 

rozdíl, kde a jak to dělám. Prostě to tak je a nějak to ani nevnímám.“ (Lörincz, 2021)  

Jílek uvádí, že vzhledem k tomu, že z pozice reportéra přešel ke komentování, spoustu 

dovedností, které musel mít dříve, teď už nepotřebuje tak často. Uvádí, že v televizi v průběhu 

let jsou některé věci naopak jednodušší, a to díky lepším technologiím. „Zažili jsme doby, kdy 

se nestříhalo v počítači online. Když jsme zjistili, že ten střih nesedí, tak se tam nemohl hodit 

obrázek navíc, muselo se to celé předělat. To opravdu byl střih záběrů z disku na disk. Za tu 

dobu těch 17 let se to naštěstí posunulo.“ (Jílek, 2021) 

3.3.6. Proměna žánrů, témat a trendů 
 

Na změny došlo také v oblasti žánrů a témat, které novináři z mistrovství světa zpracovávali. 

Z odpovědí respondentů vyplývá, že nejmenší změnu reflektuje Lörincz z rozhlasu, který uvádí 

jako trend posledních let zkracování zpravodajských příspěvků, související s menším prostorem 

ve vysílání. S tím ale příliš nesouhlasí. „Přijde mi, že když je věc dobrá, nevadí, když má dvě a 

půl minuty, ale když je špatná, vadí mi i 50 vteřin. Za mě není stopáž klíčová věc, ale to je čistě 

můj názor.“ (Lörincz, 2021) Podle něj je zkracování příliš omezující a mnoho zajímavých 

témat, u kterých má nabráno dostatek materiálu, nakonec nevyzní tak, jak by si představoval, 

protože musí vybírat jen to nezajímavější, přestože by i reportáž s dvojnásobnou stopáží byla 

pro posluchače přínosná. Naopak u komentáře podle něj žádné změny nenastaly a vše je spojeno 

spíše s konkrétní osobou a jejím projevem. (Lörincz, 2021) 

V oblasti televizního vysílání jsem už v kapitole o technologickém rozvoji přiblížil změny, 

které nastaly v počtu lidí vyslaných Českou televizi na mistrovství světa, díky čemuž mohou 
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diváci nyní sledovat všechna utkání komentovaná. Propojení funguje také se skupinou, kde 

čeští hokejisté nehrají, a to skrze živé rozhovory přímo z mixzóny. „Na začátku devadesátých 

let nebyl žádný program, komentovali jsme dvojjazyčně 10 minut česky a 10 minut slovensky, 

takže jsme komentovali ve dvou. Nedělali jsme rozhovory s hráči. Komentovali jsme od začátku 

třetiny do jejího konce. Až v roce 1995 jsme to začali dělat trochu jinak – měli jsme program 

před zápasy i o třetinách.“ (Záruba, 2021) Jak ale Záruba uvádí, hokej je pořád stejný a různá 

vylepšení jsou žádoucí, ale využijí se třeba ve 2 % vysílacího času. Podle Jílka byl hlavním 

mezníkem rok 2004, po kterém měla Česká televize studia většinou v místě konání turnaje, 

mohla tak oživit přestávkový program díky hostům přímo v dějišti šampionátu. (Jílek, 2021) 

Kvůli ekonomickým podmínkám nebylo televizní studio na místě mezi lety 2008 až 2010, díky 

tomu ale mohla Česká televize využít speciálního efektu, kterému se přezdívá Arabela. „Díky 

technologii jsme dokázali virtuálně dostat hráče do studia v Praze. Takže jsme ze slabiny 

udělali spíš takový fór. Takovou televizní hru. Pro diváky to bylo zajímavé. Tohle se nám 

podařilo. Virtuální grafiky se určitě budou využívat víc.“ (Záruba, 2021) Záruba ale uvedl, že 

v televizním prostředí byly také novinky, které se příliš neuchytily. Jednou z nich byl například 

pokus v NHL, kdy za pukem zůstávala černá šmouha, aby byl lépe vidět. Dalšímu využití ve 

vysílání se ale tomuto efektu nedostalo. (Záruba, 2021) 

Jílek dodává, že nejzásadnější změnou bylo obsazení všech zápasů komentátory a možnost 

propojení se studiem díky reportérům přímo na stadionu. Důležité je ale také program neustále 

obohacovat. „Z reakcí lidí víme, že je zajímá to mimo dění, ne sledovat jen dokola reportáže z 

tréninků, příprav, preview před zápasem a ohlasů, ale že chtějí vidět ten fanouškovský přesah. 

Lidi příběhy zajímají a mistrovství díky tomu získává novou perspektivu.“ (Jílek, 2021) Mezi 

témata, která se zpracovávala v posledních letech, patří například představení pořadatelského 

města nebo rozhovory s těmi, kteří se na přípravách mistrovství podílí. Jako jeden z příkladů 

Jílek uvedl reportáž s rolbařem. Prostor pro podobné příspěvky má Česká televize také kvůli 

tomu, že Mezinárodní hokejová federace začala nabízet televizím sdílené rozhovory – 

jednotlivé stanice tak nemusely nabírat rozhovory s cizinci samy, ale mohly využívat tyto 

společné. (Jílek, 2021) 

Jednoznačně největší proměnu ale opět zažili píšící novináři, respektive tisk a online. 

Nejvýrazněji to pociťují ti, kteří jezdili na šampionát v 90. letech, protože byli zvyklí psát na 

stroji, což podle Jáchima znamenalo začínat od titulku přes perex až po finální text. (Jáchim, 

2021) Kézr uvádí, že rozhovory a reportáže se psaly vždy a zůstane to tak i dál, ale jejich forma 

je trochu jiná. Dříve se souhrny zápasů do tištěných deníků psaly zpravodajským stylem, 
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protože pokud náhodou nebylo utkání v televizi, tak jediný zdroj informací byly noviny. „Na 

mistrovství jsme se soustředili na tři věci – na výsledkový servis, na urychlení předání informací 

do redakce, což je teď zbytečné, protože tam vědí výsledek skoro dřív než já na místě, a na 

rozhovory s hráči, které ale vypadaly jinak, protože dnes je o každém hráči dostupných spoustu 

informací, což dřív nebylo.“ (Kézr, 2021) Podle Jáchima byly dříve texty v novinách delší. Na 

šampionátu v 90. letech pravidelně psal ohlasové články se dvěma až třemi respondenty, 

postupně se ale začal dělat jeden článek s jedním hráčem, což se dělo především kvůli tomu, že 

na internetu i sociálních sítích bylo dost prostoru. Rozhovory se navíc dělaly více profilové, 

protože hráči nebyli u fanoušků příliš známí a nebylo možné si o nich ani nic dalšího najít. 

(Jáchim, 2021) Kézr a Janda se shodují, že také reportáže se psaly jiným způsobem, než tomu 

je nyní. Nevyužívala se obrácená pyramida a psal se popis od první do poslední minuty. 

„Zpravodajství minutu po minutě. Dneska to je pasé. Nikoho to nezajímá, protože každý ví v 

podstatě vteřinu po tom, co padne gól, že padl.“ (Janda, 2021)  

Nástup internetu přišel na začátku nového tisíciletí a prvním online médiem, které přinášelo 

zpravodajství z mistrovství světa, byl iDNES.cz, kde tehdy pracoval Janda. Právě on byl u toho, 

když v roce 2000 nechali fanoušky posílat online vzkazy do kabiny. Přestože něco podobného 

bylo možné už třeba v Naganu, tam docházelo k posílání skrze fax, v roce 2000 to bylo poprvé, 

kdy šlo o komunikaci přes internet. (Janda, 2021) Postupně začaly redakce řešit, jak se stavět 

k rozdílům mezi tiskem a online verzí. „Člověk musel proměnit styl, jakým jsme byli zvyklí psát. 

Noviny přestaly být zpravodajské a hledali jsme jiné cesty, jak čtenáře zaujmout.“ (Sára, 2021) 

Podle Jáchima před využíváním internetu příliš nikdo neřešil dopolední rozbruslení, protože 

nebyl prostor, kam ohlas publikovat. Nyní je i díky sociálním sítím prostoru dost. Každý výrok 

může být důležitý, novináři tak nabírají co nejvíce materiálu a následně se rozhodují, který a 

jak využijí. (Jáchim, 2021) Všichni respondenti, kteří psali do novin a následně i na web, se 

shodují, že se během dne napíše množství článků, které mohou být publikovány pouze na 

internetu, protože pokud by je dali i do novin, byly by neaktuální a nikdo by je nečetl. „O to je 

náročnější se adaptovat na to, že musíme věci v novinách dávat do souvislostí, musíme tomu 

dávat analytický prvek, publicistický prvek. Dát tomu srovnání. Třeba když se hrál zajímavý 

zápas, tak si všímat věcí, které lidi nevidí v televizi. Prvky, co se dělo v zákulisí.“ (Janda, 2021) 

Do novin se tak snaží žurnalisté psát spíše publicisticky, zaměřovat se na detaily hry, jako jsou 

přesilovky, forma jednotlivých hráčů nebo taktické tahy. „Dřív to fungovalo tak, že skončil 

trénink, všichni se nahrnuli do mixzóny a i takové rozhovory se psaly do novin. To už teď není 

možné. Snažím se s hráčem domluvit, že se potkáme třeba později na hotelu a udělám si s ním 
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větší rozhovor, který přiláká čtenáře novin, protože na web ho nedáme, případně až s nějakým 

zpožděním.“ (Sára, 2021)  

Kérz upozorňuje, že s nástupem internetu se vytrácí originalita článků. „V posledních letech se 

stalo, že se internet stal překlapěčem přepisování diktafonů. Jak tam nejste limitován žádným 

rozměrem, tak se píše vše, co lidé řeknou. A to je hloupost. Z žádných rozhovorů nemůžete mít 

všechno, co člověk řekne.“ (Kézr, 2021) Respondenti se shodují, že na internetu na rozdíl od 

novin stále fungují zpravodajské texty. „Krátký článek po rozbruslení, kdy trenéři oznámí, že 

do sestavy dopíšou Pepu a že chytá Karel, má neuvěřitelnou čtenost. Článek vyjde o půl 

dvanácté, není to žádná velká žurnalistika, jsou to čtyři odstavce, ale lidi na to klikají, protože 

hledají změny v sestavě.“ (Sára, 2021) Janda se Sárou spolu souhlasí v tom, že nejčtenějšími 

články na webu jsou tradiční zpravodajské referáty po zápasech a nejrychlejší ohlasy. Neustále 

se ale snaží vymyslet, čím by čtenáře mohli zaujmout. „V Bratislavě jsme dělali online 

zpravodajství z tréninku. Seděl jsem na tribuně, měl jsem počítač na klíně a normálně jsem psal 

online z toho, co se děje. Kdo komu přihrál, kdo přišel první, kdo přišel poslední. A i tohle 

online zpravodajství bylo hodně sledovaný. Když jsem byl na prvním mistrovství, tak jsem se 

modlil, abych poslal jeden článek večer přes velmi složité připojení, tady jsme byli online celý 

den i během tréninku, všechno jsme tam sypali.“ (Janda, 2021) Janda také přiznává, že občas je 

potřeba zvolit takové téma, o kterém dopředu ví, že bude hodně čtené, přestože se nejedná o 

nijak kvalitní žurnalistiku. „Vím, že se četlo, když Kuba Voráček byl na mistrovství a jeho 

maminka byla na kostce a naznačila, kam má dát gól. Vím, že tehdy stačil dát článek: ,Maminka 

radí Voráčkovi: Tady musíš střílet!´ A člověk měl zajištěno, že tam kliků bude víc, než nějaká 

analýza našeho výkonu.“ (Janda, 2021) 

Jak do tisku, tak na web se začaly postupně více využívat také fotografie, tvořily se například 

různé fotočlánky a měnila se rovněž celková vizuální identita novin. Na webu se postupně více 

publikovala videa, například sestřihy nebo reportáže. Stále více se v článcích objevují také 

odkazy na příspěvky ze sociálních sítí. Podle všech respondentů je počet článků nyní vyšší, než 

tomu bývalo na začátku tisíciletí. „Já vždycky říkal, že článek má být kvalitní, ale proč by jich 

nemohlo být kvalitních více. Když máte zajímavosti, tak více píšete. Dělají se fotočlánky, články 

s videem, přehledy, v tomhle ty trendy jsou samozřejmě vidět.“ (Jáchim, 2021) 
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3.3.7. Proměny v rámci redakcí  
 

S ohledem na rozšíření online verzí tištěných deníků, ale také na postupný vývoj technologie 

nastaly změny i u redakcí, které postupně posílaly na mistrovství světa více lidí. Největší nárůst 

je vidět u televize. Záruba odhadl, že se počet pracovníků, kteří za Českou (dříve 

Československou) televizi jezdili v roce 1992 a 2019 téměř zdvojnásobil z přibližně 18 lidí na 

30. (Záruba, 2021) Postupný vývoj s počtem zástupců České televize podrobněji popsal Jílek. 

Do roku 2003 neměla Česká televize studio v místě konání šampionátu, to se změnilo až 

s domácím šampionátem v roce 200420. Ve Vídni o rok později pak bylo studio právě v hlavním 

městě Rakouska, kde hráli čeští hokejisté svou skupinu, ve druhém pořadatelském městě, 

Innsbrucku, měla Česká televize pouze komentátora, spolukomentátora a kameramana, takže 

dvojice, která komentovala utkání, po zápase natáčela rozhovory v mixzóně. „To personální 

obsazení bylo velmi střídmé, ale postupně se to posouvalo. Lidi zajímá druhá skupina, na 

posledních turnajích jsme měli propojení s mixzónou i v protiskupině. Snažíme se to neustále 

posouvat a v poslední letech nejenže je na mistrovství nejen jeden štáb, ale většinou jsou dva 

až tři. Vždycky se snažíte tu laťku nepodlézt, maximálně ji zvedat.“ (Jílek, 2021) 

Také u všech tištěných a online médií došlo k nárustu počtu novinářů, kteří se za dané médium 

hokejového šampionátu zúčastnili. Kézr jezdil z redakce Práva sám v letech 1991 až 200921, ve 

dvou byli poprvé v roce 2010, nárazově také jezdil třetí redaktor, který měl na starosti Sport.cz, 

jenž patří pod Právo. V případě, že tam za online verzi nikdo nebyl, připravovali dva redaktoři 

v dějišti mistrovství články do novin i na web. (Kézr, 2021) Podobný vývoj byl také u redakce 

hokej.cz. Jáchim jezdil sám mezi roky 2003 až 2014. „Byl jsem na to sám. Veškerý čas mi 

zabral národní tým. Když byla nějaké zajímavost, samozřejmě jsem ji napsal, ale nedá se to 

srovnat s tím, jak to funguje nyní.“ (Jáchim, 2021) Právě od roku 2014 patří hokej.cz 

společnosti eSports.cz a počet lidí začal výrazně narůstat. Na posledním šampionátu 

v Bratislavě a Košicích byli tři zaměstnanci, kteří využívali navíc ještě pomoc dalších externích 

redaktorů z firmy eSports.cz. Právě u ní je vidět nárůst počtu lidí na mistrovství světa nejvíce. 

V roce 2001 byli za eSports na šampionátu tři zástupci, v roce 2019 už jich bylo 26. (Schlegel, 

2021) Je to ale hodně dáno specifickou pozicí firmy, protože přestože eSports.cz vede 

zpravodajské projekty jako hokej.cz nebo onlajny.com, spadají pod ni také sociální sítě českého 

 
20 Mezi lety 2004 – 2019 nebylo studio ČT v dějišti mistrovství světa v roce 2008, 2009 a 2010, a to kvůli na 

nedostatku finančních prostředků. (Záruba, 2021) 
21 V tomto výčtu nejsou započítány domácí šampionáty, kde s ohledem na lokalitu a důležitost akce bylo 

novinářů více. 
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národního týmu, Tipsport extraligy, hokeje.cz, hokejové Ligy mistrů i partnerů jako například 

firma CCM, což se řadí spíše do marketingu a PR, ne do zpravodajství jako takového. PR se 

budeme věnovat ještě v další částí této diplomové práce, protože se jedná o samostatný 

fenomén. 

Na velkou proměnu si musela zvykat také tradiční média MF DNES a Sport. Zatímco ve Sportu 

došlo vlivem internetu k rozšíření náplně práce pro novináře na mistrovství světa, kteří kromě 

článků do novin připravovali i veškeré zpravodajství na web, (Janda, 2021) u MF DNES nastalo 

sloučení dvou do té doby samostatně fungujících redakcí. „Kolem roku 2010 začalo spojování 

v rámci redakce. Začalo se propouštět, přišla ekonomická krize a my jsme byli první oddělení 

v rámci Mladé fronty, kde se spojil iDNES a Mladá fronta dohromady. Všechno zůstalo 

oddělené, ale nás dali k sobě.“ (Sára, 2021) Slučování neprobíhalo bez problémů a bylo velmi 

postupné. Ještě v letech 2012 a 2013 nebyli redaktoři MF DNES a iDNES na šampionátu na 

stejném hotelu, to se změnilo až od roku 2014. „Můžu říct, že novináři, co dělali pro noviny, to 

brali trošku tak, že to není práce pro ně. Nicméně se postupně hrany obrousily a nějak jsme si 

zvykli. Teď už pracujeme jako jeden tým, přestože zodpovědnosti máme stále rozdělené.“ (Sára, 

2021) Podobný „nadřazený“ postoj novinářů, kteří původně připravovali články pouze do 

novin, odhalili v rámci svých výzkumů také Saltizs s Dickinsonem (2008) a Chyi a Yang 

(2009). 

Postupem času se tak redakce Mladé fronty sžila a začala řešit výhody, které propojení přineslo. 

Novináři si dopředu rozdávali úkoly, kdo co napíše, a vzájemně si pomáhali. Dříve se totiž 

stávalo, že vznikaly dva stejné články, jeden na web, jeden do novin, od dvou různých novinářů. 

Aktuálně jezdí novináři za MF DNES na šampionát ve třech. V letech 2016 až 2018 vlastnilo 

vydavatelství MAFRA také sublicenci na vysílání, takže kromě tří redaktorů jezdil na 

šampionát ještě kameraman. V Bratislavě ale už byli redaktoři opět ve třech – jeden novinář za 

tisk, jeden za online a jeden, který pomáhal s texty na obě platformy. (Sára, 2021) Přístup 

Sportu a MF DNES se tedy liší v tom, že zatímco Sport většinou vysílá novináře, kteří 

obstarávají všechny platformy, v MF DNES jsou na šampionátu role dopředu rozdělené. 

Zajímavé je, že ze závěrů Ondruškové (2010), která se věnovala dopadům vzniku webové 

stránky v brněnské MF DNES na redakci, vyplývá, že po založení brno.idnes.cz nedošlo k 

přijetí dalšího novináře, takže se o zpravodajství na web i do novin starali stejní lidé. Tento 

závěr tedy nekoresponduje s nastavením, které platí pro sportovní celostátní oddělení MF 

DNES, respektive iDNES. Předpokládám, že tato skutečnost je způsobena tím, že zatímco 
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v rámci celostátní redakce došlo ke sloučení dvou existujících redakcí, u té regionální šlo o 

nově založenou webovou stránku, kterou dostali na starost stávající novináři.  

Podle výpovědí je zjevné, že nejmenší dopad na redakci nastal u rozhlasu. „V podstatě pořád 

jezdíme ve dvou. Jen turnaje, které jsou blízko, dělá více lidí, protože tam se točí věci navíc – 

atmosféra, fanzóny. Nevím, jestli se se zavedením sportovní stanice nebude jezdit ve více lidech, 

protože bude určitě potřeba více materiálu, ale zatím se náš počet nemění.“ (Lörincz, 2021) 

3.3.8. PR a jeho vliv na novinářskou práci 
 

Jak bylo podrobně popsáno v teoretické části, konkrétně v kapitole 1.6., PR mělo a stále má 

velký vliv na proměnu žurnalistiky. V rámci čím dál častějšího užívání internetu a sociálních 

sítí samotnými sportovními organizacemi totiž média přestala být jediným zdrojem, který o 

sportu, soutěži nebo jednotlivém týmu informoval. Sportovní svazy a kluby využily možnosti 

si založit a spravovat vlastní komunikační kanály, čímž se média dostala do složité situace. „My 

jsme tu novinařinu dělali v době, kdy sociální sítě nebyly a kluby samy nic prezentovat nemohly. 

Takže cokoliv se stalo, tak jsme tam byli od toho, abychom o tom referovali. Zájem reprezentace 

byl, aby nám podala informaci tak, aby se objevila v médiích.“ (Janda, 2021) V aktuální době 

už ale český hokejový svaz má vlastní Facebook, Twitter, Instagram i web, čímž podle Jandy i 

Sáry vzniká konkurenční prostředí. „Já mám pocit, že velmi často jsme pro ty PR nepřátelé. 

Sociální sítě a všechny tyhle kanály znamenají to, že dnes už hokejový nároďák vlastně 

nepotřebuje mít novináře. On potřebuje být v televizi a prodat si vše na svém kanále.“ (Sára, 

2021) Jeden z respondentů Daumova výzkumu v této souvislosti velice trefně uvedl, že 

„zaměstnanci PR mají za úkol omezit přístup novinářů k týmu, na rozdíl od zprostředkování 

komunikace, jako tomu bylo dříve.“ (Daum, 2015: 100) Podle Jandy si hokejový svaz 

uvědomuje svou exkluzivitu a novináři se tak ocitají v nerovném boji, protože je pro ně těžké 

mít stejné informace ve stejnou dobu, případně se třeba dostat do šatny před zápasem nebo na 

týmovou večeři kvůli zajímavým fotografiím a možnosti si s hráči neformálně popovídat. 

„Svazy si budují značku. V tom je rozdíl, že někdy je to opravdu nerovný boj a je to čím dál 

složitější, abychom napsali něco ze zákulisí nebo nějakou zajímavost, protože většinou si ten 

sport jede po vlastní linii.“ (Janda, 2021) Janda se tak shoduje s názorem Boyla, který tvrdí, že 

novináři musí vymýšlet nové věci, které se nedají najít na komunikačních kanálech svazu, aby 

měli vůbec čtenáři důvod si článek otevřít. (Boyle, 2012) Několik respondentů se navíc shoduje, 

že situace na mistrovství světa je komplikovaná i z toho důvodu, že PR českého národního týmu 

nefunguje úplně ideálně. Sára ale dodává, že vliv PR na rychlost, jakou se informace 
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k novinářům dostávají, není na mistrovství světa tak velký, jako tomu je v běžné hokejové 

sezoně. „Je potřeba si říct, že lidi, co dělají sociální sítě, jsou tam stejně jako my novináři a 

informace dostávají ve stejný moment co my. A paradoxně než oni vytvoří nějakou grafiku, tak 

jim to trvá dýl, než když já tweetnu, že hráč je zraněný a nechytá.“ (Sára, 2021) Respondenti se 

tedy neshodují s názory vycházejícími z Daumova výzkumu, že by výhoda PR oddělení byla 

v tom, že má více zaměstnanců než některá média. 

Jílek považuje za největší rozdíl, že si týmy mnohem více chrání vlastní hráče a nepouštějí je 

na rozhovory se všemi novináři, kteří mají zájem. (Jílek, 2021) S tím naprosto souhlasí i Sára. 

„V roce 2006 jsem si sám dojel do tréninkové haly a domluvil si rozhovor s Ovečkinem. To je 

dnes naprosto nepředstavitelné, abychom dělali rozhovor s nějakou zahraniční hvězdou a ještě 

sami. Hráči samozřejmě prochází mixzónou, ale tam si je může chytit kdokoliv. A když se někde 

zastaví Ovečkin, tak se udusíš, protože na tebe skočí dalších 20 novinářů, kteří ho chtějí 

chytnout a nikdy to nebude ono, protože tam každý zakřičí jednu otázku, on dá tři minuty a 

půjde pryč.“ (Sára, 2021) Polák uznává, že PR oddělení občas novinářům usnadňují práci tím, 

že některé věci dodávají už hotové nebo se dají najít na jejich stránkách, na druhou stranu 

hodnotí negativně právě zmenšující se osobní kontakt s hráči. „Odbourává se to, že zvednete 

telefon a někomu zavoláte bez toho, abyste to s někým probral a domluvil, ale není to pravidlo, 

záleží případ od případu.“ (Polák, 2021) Lörincz ale dodává, že se tiskoví mluvčí většinou 

snaží novinářům vyjít vstříc a v případě, že nemůžou splnit požadavek, snaží se navrhnout 

náhradní řešení. Více mu vadí občasné zatajování informací, které už všichni ví. „Kolikrát 

všichni všechno vědí, mluví o tom, ale klub dělá tajnosti. Určitě jsou ale marketingové týmy ku 

prospěchu. A když ne, tak je to spíše selháním jedince, než že by to bylo principiálně špatně.“ 

(Lörincz, 2021)    

Kézr pak kritizuje PR celkově, nejen na mistrovství světa. Podle něj se s rozvojem internetu a 

sociálních sítí stal novinářem každý, což je něco, s čím se žurnalistika ještě nedokázala srovnat. 

„Často klubové weby dělají lidé, kteří jsou fanoušci klubů, ale oni vystupují jako novináři. Mně 

je jedno, kdo vyhraje zápas. Sportovní novinář nemůže být fanoušek, respektive když je, tak to 

nesmí být vidět.“ (Kézr, 2021) Sára upozorňuje, že je složité získat si pozornost fanouška, 

protože všechny informace si může najít na oficiálních stránkách klubu, které jsou mu bližší. 

„Fanoušek nepotřebuje chodit na iDNES, on může čerpat vše z těch sítí nároďáku nebo klubů. 

Ano, nastane-li nějaká kontroverze, třeba Slavia – Rangers, tak na iDNESu budou názory, které 

Slavia nikdy k sobě nedá. Ale milý rozhovor s Dominikem Kubalíkem vydá oficiální kanál stejně 

jako my.“ (Sára, 2021) Podobný názor měl také respondent Daumova výzkumu, který 
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upozorňoval na to, že si fanoušci budou raději číst „pozitivní“ pohled na svůj tým na oficiálním 

klubovém webu než kritické názory v médiích. (Daum, 2015) 

Lörincz pak popisuje ještě jeden trend, který se nepojí s mistrovstvím světa, ale s domácími 

soutěžemi. Kluby totiž často chtějí, aby se v rámci vysílání objevil jejich oficiální název, který 

obsahuje jméno sponzora. „Chtějí to v podstatě všechny kluby. Nicméně vědí, že to zkrátka z 

jejich strany není možné vymáhat. Občas před sezonou napíšou – klub se jmenuje Mountfiled 

HK a chtějí, abychom o tom tak mluvili. Tak jim z rádia napsali, že to je hezký, ale že takhle to 

nebude. Řeknete, že Hradec porazil Spartu a ne Mountfield. Protože na zprávy koukají lidé, co 

třeba ani sport nesledují a Mountfield jim moc neřekne.“ (Lörincz, 2021) 

Právě téma PR bylo důvodem, proč jedním z respondentů je také Schlegel, jehož firma 

eSports.cz má na starosti veškeré komunikační kanály Českého hokeje. Podle něj je čím dál 

větší zapojování PR do sportovního prostředí logické a následuje trendy, které například 

v Kanadě začaly ještě před počátkem nového tisíciletí, kdy například televize TSN začala 

pracovat s hokejovým mistrovstvím světa jako s produktem. Podle Schlegela ale v Česku 

převažuje spíše kritická žurnalistika. Právě to je také důvod, proč mají PR oddělení tendenci 

kontrolovat výstupy novinářů. (Schlegel, 2021) Tuto snahu zasahovat do mediálních výstupů 

ze strany PR oddělení hodnotí Boyle (2012) jako jeden z největších problémů současné 

žurnalistiky. (Boyle, 2012) 

„Když se českému týmu nedařilo, kritika ze strany novinářů byla hrozně velká. Bylo to logické, 

novináři potřebovali psát tak, aby se prodávaly noviny. Ale hráči začali rozlišovat, kdo co píše. 

Začínali jsme si budovat vztahy s hráči i tím, že jsme jako jediní jezdili i na šampionáty hráčů 

do 20 a 18 let. Hokejisté nás znali, a proto jsme s nimi vycházeli dobře.“ (Schlegel, 2021) 

Schlegel si také uvědomuje, že v rámci komunikačních kanálů, které zajišťují pro svaz, mají 

některé informace dříve, kvůli čemuž nejsou mezi novináři příliš oblíbení. Uznává také, že na 

rozdíl od novinářů řeší některá témata trochu jinak. „Máme úplnou volnost, že když se hraje 

špatně, tak napíšeme, že se hraje špatně. Ale spíše jde o to, že když někdo udělá průšvih, typicky 

když hráč půjde do města zapojí se do rvačky, tak to je věc, po které se budeme pídit míň než 

třeba Blesk. Napíšeme jeden článek, že se to stalo, ale více to neřešíme. Na druhou stranu se 

nestane, že by to na hokej.cz nebylo.“ (Schlegel, 2021) 
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3.3.9. Pohled do budoucnosti 
 

Protože proces proměny neustále trvá, jedním z témat hloubkových rozhovorů bylo také 

zamyšlení nad budoucím vývojem žurnalistické práce na mistrovství světa v hokeji. Jistou 

zápletku nabídlo aktuální celosvětové dění vzhledem k pandemii koronaviru. Dopad měla 

současná situace již na hokejový šampionát, který se v roce 2020 vůbec nekonal. V době 

odevzdání této práce je v plánu odehrát mistrovství světa v Lotyšsku, a to na přelomu května a 

června 2021, což je datum, které také vzniklo posunem kvůli koronaviru. Novináři aktivně řeší, 

zda tento rok na mistrovství vůbec pojedou. „Všechno bude záviset na tom, jestli budeme moci 

být v kontaktu s hráči. Protože jestli ne, tak je lepší pracovat z Prahy. Finančně, dostupností. 

To žádná redakce ani nezaplatí, protože to nemá smysl.“ (Kézr, 2021) Zatímco podle Jílka by 

flashzóna pro televizní rozhovory měla fungovat, u mixzóny to není příliš pravděpodobné. 

„Jestliže bude možný kontakt s týmem jen přes zoomy, jak to funguje celou sezonu, tak tam 

nepojedeme. Ale bohužel nevíme vůbec nic, pořadatelé nám nedali vědět podmínky. My ani 

nevíme, jestli tam pustí fotografa.“ (Polák, 2021) Největší problém vidí novináři v tom, že 

přijdou o veškerou exkluzivitu a možnost čerpat informace z tréninků a neformálních rozhovorů 

s hráči, trenéry, ale také novináři z jiných médií i zemí. „Na mistrovství si můžeme dělat věci 

bokem, něco vidíme, něco ne. Ale teď nezjistíme nic navíc. Všichni budou mít stejné hráče, 

stejné příběhy. Ale pořád si myslím, že dobrý novinář, který má kontakty, si třeba zajistí nějakou 

nahrávku, bude se snažit to ozvláštnit.“ (Janda, 2021) 

Novináři mají strach z toho, že aktuálního nastavení budou chtít využít kluby a týmy k větší 

míře odosobnění a kontakt žurnalistů s týmy bude výrazně nižší. „Trochu se bojím, že takhle to 

bude. Že budeme dělat rozhovory na dálku, koneckonců to takhle už teď funguje. Budou nějaké 

oficiální kanály, dají nám pět hráčů a my je budeme moct vyzpovídat.“ (Sára, 2021) Podobného 

vývoje se obává také Janda, který si ale neumí představit dělat svou práci na dálku. „Novinařina 

je práce, kterou musí dělat člověk na místě – tam zjistíme, jak funguje tým, nějaké zajímavosti. 

To určitě nezjistíme na dálku. Nevycítíme to ani z televize. Věřím, že se to může někdy vrátit do 

starých kolejí, ale jsem trochu skeptický. Ty týmy si zvyknou, že to takhle funguje, budou mít 

ošéfovaný, koho novinářům dají, koho ne. Mám obavy z toho celkového vývoje.“ (Janda, 2021) 

Kézr dodává, že nejdůležitější je na místě zachytit atmosféru. Polák zase upozorňuje na to, že 

ve chvíli, kdy nebude moci být v kontaktu s hráči a týmem, případně sledovat trénink a sestavy, 

články pak přijdou o veškerou přidanou hodnotu. (Polák, 2021) 
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Jílek se zase obává toho, jaká bude reakce diváků na to, že si televize neudrží standard, jaký 

nabízela v posledních letech. S ohledem na opatření nebude ani studio v dějišti, což se stane 

poprvé od roku 2011. (Jílek, 2021) 

Kromě dopadů covidu-19 se ale novináři vyjadřovali i k dalších možným proměnám, které 

mohou nastat. Záruba vidí budoucnost televizního vysílání v ještě bližším kontaktu se 

sportovci, a to skrze kamery v kabině, mikroporty rozhodčích, hráčů, možnost snímání ruchů a 

emocí, případně nové technologické možnosti pro práci s reklamou, která by byla projektována 

virtuálně a nepřekážela by tak hře. Podle svých slov se v tomto názoru shoduje také s vysílateli 

z Finska a Švédska. (Záruba, 2021)  

Jáchim a Kézr se zamýšlí nad tím, jestli se rychlost bude i nadále zvyšovat. „V roce 2019 bych 

řekl, že ta spirála se neustále vytáčí výš a výš a nevím, kam to půjde ještě dále. Ale odpověď mi 

dal covid, ale trochu jsem si myslel, že covid lidi zklidní, zpomalí společnost a přestane diktát 

té rychlosti. Ale nakonec je to snad obráceně.“ (Kézr, 2021) Jáchim věří, že ke zrychlování už 

docházet nebude, protože podle něj rychlost už dosáhla svého maxima. (Jáchim, 2021) 

Novináři z tištěných médií se také zamýšlejí nad tím, jaký bude vývoj ohledně novin, kterým 

dlouhodobě klesá čtenost. „Tohle vše oslabuje tištěná média. Je otázkou, zda já budu chtít být 

součástí těchto neosobních médií.“ (Kézr, 2021) Sára uvažuje o přesunu publicistických 

článků, které se nyní píší do novin, na web. „Možná zanedlouho bude normální platit 30 korun 

za články na webu. Jsou samozřejmě představy, že noviny budou jako reklama, že bude trochu 

zabaleno nějaké psaní. Pořád Kauflandy atd., toho bude více a více. A bude to obalené nějakým 

psaním a nějakým magazínem, kde bude program.“ (Sára, 2021) 

Respondenti také vyjadřují obavu z kvality svých nastupujících kolegů. „Nechci moralizovat 

úroveň, ale z mého pohledu jde dolů úroveň nových novinářů. Články jsou povrchnější, není to 

to, co bývalo. Možná to bude další věc, která změní ten standard. Může se to negativně podepsat 

pro čtenáře.“ (Janda, 2021) Podobně přemýšlí i Sára. „Nevím, co se tam bude dít, z tisku 

odchází poměrně zkušení novináři, chodí tam mladí kluci. To je pro ty noviny velký problém a 

jsem zvědavý, jestli to přežijí.“ (Sára, 2021) 
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3.3.10. Shrnutí analytické části 
 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo zjistit, jak se změnila práce sportovních novinářů na 

hokejových šampionátech. Sledované období bylo omezeno účastí vybraných respondentů na 

mistroství světa, přesněji šlo o roky 1991 až 2019, kdy se odehrál zatím poslední šampionát.  

Hlavní výzkumná otázka, která vycházela také z názvu této diplomové práce, zněla: Jakým 

způsobem se změnila práce novinářů na hokejových šampionátech?  

Pro jednoduchou odpověď využijeme pár odpovědí respondentů na dílčí otázky v rámci 

výzkumu: Totální proměna. (Janda, 2021) Vliv je obrovský. (Jáchim, 2021) Nedá se to srovnat, 

úplně jiný svět. (Záruba, 2021) Výrazně se to proměnilo. (Sára, 2021) 

Během zkoumaných třiceti let přešli novináři od psacího stroje a faxu až k notebookům, 

mobilům a téměř neomezenému přístupu k internetu. Tento vývoj s sebou přinesl několik 

výhod pro novináře, mezi které patří například výrazně lepší, jednodušší a rychlejší přístup 

k informacím, který přinesl internet a následně také sociální sítě. Jako další pozitivní změnu 

uváděli respondenti spojení s redakcí v České republice. Zatímco v 90. letech bylo nutné 

k vydání jednoho článku zajistit poslání přes fax a později před pevnou linku, v dnešní době 

vše funguje snadno a rychle přes internet, který je na šampionátech dostupný zdarma. 

Informovanost je také výrazně lepší díky mobilním telefonům, u kterých dochází neustále 

k vylepšování jejich funkcí. 

Změny ale neměly pouze pozitivní dopady, naopak velká část z nich měla spíše negativní vliv 

na práci novinářů, respektive se žurnalisté museli změnám přizpůsobovat, což na ně kladlo 

vyšší nároky, než na jaké byli zvyklí. V rámci technologického vývoje se museli v průběhu let 

učit s několika novými přístroji – od psacího stroje přešli na notebook a telefon, který byl 

zpočátku určen především na volání a psaní zpráv, v aktuální době už ale umožňuje také přístup 

na internet, umí fotit nebo točit videa. Fotografování a natáčení videí nebo audia patří k dalšímu 

fenoménu, který proměna přináší – je jím multiskilling, který spočívá v tom, že novináři musí 

kromě psaní článku ovládat také další dovednosti v rámci multimediální žurnalistiky. Přestože 

se respondenti snaží přizpůsobit době a učit se nové věci, uvědomují si, že kvalita jejich fotek 

a videí nedosahuje té, jakou mají výstupy profesionálů. V rámci své profese se novináři také 

museli naučit pracovat se střihem, ať už šlo o audio (rozhlas, ČTK) nebo o videa (televize, 

tisk/online).  
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Téměř všichni respondenti, kteří píší na web a do tisku, se shodují, že nejtěžší je vyrovnat se 

s fenoménem rychlosti. Díky internetu došlo ke zrušení jediného termínu uzávěrky, naopak 

musí být novináři připraveni po celý den, protože když přijde důležitá zpráva, je nutné ji 

okamžitě připravit na web. S rychlostí ovšem přichází také větší šance na chyby, fake news 

nebo povrchnost článků, když se novináři snaží vydat článek co nejrychleji.  

Nástup internetu měl také velký dopad na noviny, kterým v posledních letech výrazně klesá 

čtenost. Vznik online médií proměnil způsob psaní novinových článků, protože ve chvíli, kdy 

lidé mohou sledovat všechna utkání živě, pro ně už není zajímavé si v novinách další den přečíst 

reportáž o tom, jak utkání probíhalo. Tisk tedy postupně přešel od zpravodajství spíše 

k publicistice, kdy se novináři snaží zaměřovat na analýzy, dlouhé rozhovory o tématech i mimo 

mistrovství nebo vyhledávání zajímavostí ze zákulisí. Proměnou prošla také grafická stránka 

novin, kdy dříve byl text výrazně zhuštěnější, zatímco v dnešní době se mnohem více pracuje 

s fotografiemi, grafikami, většími titulky a text je celkově vzdušnější. Na webu naopak fungují 

rychlé reportáže a ohlasy hned po zápasech, případně informace ke změnám sestavy. 

V posledních letech novináři také zkouší různé experimenty jako například online přenos 

z tréninku, který měl na webu iSport.cz vysokou čtenost.  

Vznik webových platforem zapříčinil slučování redakcí, které dříve byly rozděleny na tisk a 

online, což už v této době neplatí a jedna redakce spolupracuje na obou platformách. Zvýšil se 

také počet novinářů, kteří za jedno médium pracují přímo v dějišti šampionátu. Z tištěných a 

online médií mají všichni zkušenost z turnaje, kde působili jako jediní zástupci svého média, 

aktuálně jezdí za tisk/online vždy dva až tři novináři. Výrazným navýšením počtu lidí prošla 

také Česká televize, která ho téměř zdvojnásobila, což bylo zapříčiněno především vytvářením 

bohatšího programu nejen z utkání v rámci skupiny, ve které hrají Češi, ale také čím dál většího 

zapojení skupiny druhé. Naopak rozhlas posílá na šampionáty stále dva své redaktory. Výjimku 

pak u všech redakcí tvoří domácí turnaje (případně v blízkém okolí jako třeba na Slovensku), 

kam média vysílají více novinářů kvůli na lepší dostupnosti, nižší náklady a větší počet českých 

fanoušků na místě. 

Dalším významným fenoménem je čím dál větší zapojení PR do sportu, kvůli čemuž mají 

novináři stále více omezený přístup k hráčům nebo informacím. Zatímco ještě na začátku 

nového tisíciletí nebyl problém udělat rozhovor v podstatě s jakýmkoliv hráčem, postupně si 

týmy své hvězdy začaly chránit. Problém také je, že PR českého hokejového svazu se dostává 

do prostor, kam běžní novináři nemohou – například do šatny před zápasem, na týmovou večeři 

– díky tomu mají exkluzivní obsah, který média mohou maximálně přebírat.    
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Novináři se do budoucna obávají, že týmy se budou snažit nadále omezovat přístup novinářů. 

Jedná se mimo jiné i o dopad aktuální pandemické situace po celém světě, tento trend ovšem 

začal ještě před tím a covid-19 vše jen urychlil. Dalším otazníkem je vývoj rychlosti, který 

někteří respondenti považují za nejvyšší možnou. Otázkou jsou také trendy, které v televizi 

například mají směřovat k ještě větší blízkosti k hráčům, což mají zařídit kamery v kabinách 

nebo ruchové mikrofony u ledu. Někteří se také obávají o budoucnost novin a očekávají, že se 

čím dál častěji bude platit za články na webu. Nejistota panuje podle respondentů také v kvalitě 

začínajících novinářů, která je podle některých nedostatečná a může mít v následujících letech 

negativní důsledky.  

V rámci výzkumu byly zvoleny také vedlejší otázky, na které odpovím v následující části. 

Jaký vliv měly změny na chod redakce? 

S největšími změnami se musely vyrovnat redakce, které měly dříve na starosti pouze tištěné 

noviny. S ohledem na digitalizaci bylo nutné začít využívat více platforem, řešit, jak se postavit 

ke snižující čtenosti novin a odlišení webového zpravodajství a článků v tisku. Z novinářů, kteří 

jezdili na mistrovství světa, zažil asi nejsložitější přeměnu Robert Sára z MF DNES, protože 

došlo ke sloučení s redakcí iDNES.cz, se kterou do té doby téměř vůbec nespolupracoval. Po 

počátečních problémech, kdy si na změnu museli novináři zvykat, ale v současné době už žádné 

potíže nejsou a redaktoři fungují v rámci jedné redakce. Sára ale stále píše výhradně pro noviny. 

Martin Kézr a Zdeněk Janda naopak z mistrovství světa zpracovávají články jak do tisku, tak 

na web. V Právu a Sportu tedy konvergence proběhla jiným způsobem než u MF DNES, kde si 

nechali role rozdělené na ty, kteří se starají většinou o web, nebo naopak o noviny.  

Česká televize zase musela ze všech médií nejvíce rozšířit svůj tým, a to téměř dvojnásobně. 

Zatímco v 90. letech jezdilo z České televize přibližně 18 pracovníků, poslední roky to bylo až 

okolo třiceti. Navýšení počtu zástupců na mistrovství světa proběhlo u redakcí všech 

respondentů, zatímco z deníků dříve jezdil jen jeden novinář, v současné době to jsou dva až tři 

na každém turnaji. Nejmenší rozdíl je u rozhlasu, který vysílá na šampionáty stabilně dva 

redaktory. Výjimkou jsou domácí turnaje, kde je pracovníků více, to je ale vzhledem k vyššímu 

zájmu fanoušků běžné u všech médií.   

Přestože redakce byly zasaženy výrazně, většina respondentů se shodovala v tom, že 

mistrovství světa je v něčem specifické oproti režimu, který funguje v běžných domácích 

soutěžích. Přestože českých novinářů jezdí na šampionát stále více (a stále více i za PR, 

důkazem je společnost eSports, která ze tříčlenného týmu v roce 2001 vyrostla na více než 
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dvacet pracovníků na MS), neustále mezi novináři panuje velmi dobrá atmosféra, sedí u 

stejného stolu, a i když jsou v podstatě konkurenty, vyměňují si mezi sebou přepsané ohlasy, 

aby si ulehčili práci. Přílišná rivalita mezi novináři sice nepanuje ani na domácích akcích, 

ovšem podle výpovědí respondentů na šampionátech funguje skutečně určitá národní 

pospolitost.  

Jaká inovace měla největší dopad na práci novináře na hokejovém šampionátu?  

Novináři, kteří zažili ještě 90. léta, uvádí, že velký posun pro ně byl mobilní telefon, který 

výrazně usnadnil jejich práci. Pokud jde ale celkově o největší dopad, jednoznačně se jedná o 

internet. Právě jeho rozšíření totiž vyústilo ve vznik online verzí tištěných deníků, ale také 

nových pouze webových médií (například hokej.cz). V prostředí internetu také později vznikly 

sociální sítě a organizace a kluby si mohly založit vlastní komunikační kanály, čímž částečně 

omezily vliv médií. Také diktát rychlosti byl způsobený rozvojem internetu, stejně tak výrazně 

větší přístup k informacím. V tomto ohledu nebyla žádná jiná změna, která by zasahovala do 

tolika oblastí, proto jednoznačně největší dopad na změnu práce sportovních novinářů na 

mistrovstvích světa v hokeji měl internet.  

Měl větší vliv na žurnalistickou práci internet, nebo sociální sítě? 

Jak jsem popsal výše, zatímco internet měl výrazný dopad na žurnalistickou práci, sociální sítě 

možná trochu překvapivě tolik změn do novinářské praxe nevnesly. Jejich vliv je vidět 

především v přístupu k informací vztahujícím se především k hráčům, kteří pracují se svými 

vlastními profily. Naopak méně než polovina respondentů musí pravidelně se sociálními sítěmi 

pracovat aktivně – tedy přidávat příspěvky a podílet se na tvorbě komunikačních kanálů daného 

média. Neznamená to ale, že jednotlivá média nemají své sociální sítě. Spravují je ale jiné osoby 

než ty, které zpracovávají zpravodajství z dějiště mistrovství světa.   

Jakým způsobem se novináři vyrovnávali s neustálým zrychlováním informačního toku?  

Jak už bylo v této práci několikrát zmíněno, vývoj rychlosti měl a má velké dopady na práci 

novinářů. Někteří se s ní vyrovnávají lépe, někteří se naopak do závodů o co nejrychlejší vydání 

článku už nepouští, protože upozorňují, že na úkor rychlosti se snižuje přesnost a zvyšuje 

chybovost. Právě ohledně dalšího zrychlování polemizovali respondenti v otázce budoucího 

vývoje, zatímco někteří si myslí, že rychlost dosáhla maxima, podle některých se ještě může 

zvyšovat. 
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Jak do novinářské práce vstupovalo PR? 

PR s sebou přineslo mnoho překážek, se kterými se novináři a jednotlivá média musí vyrovnat. 

Zatímco dříve to byla právě média, na kterých byly organizace a kluby závislé, pokud chtěly 

předat informace veřejnosti, díky internetu a sociálním sítím mají teď už takovou základnu 

čtenářů a sledujících, že k tomu média nepotřebují. Výhodou pro ně navíc je, že na svých 

komunikačních kanálech mohou informace prezentovat tak, jak chtějí.  

Média tak musela zareagovat na skutečnost, že nejsou jediným zdrojem informací, bojují také 

o čtenáře, kteří mohou často upřednostnit spíše nekonfliktní rozhovor na oficiálních stránkách 

klubu než například kritický pohled v médiích.  

Další významnou překážkou je omezení osobního kontaktu s hráči, na který novináři byli dříve 

zvyklí. Pro většinu žurnalistů se jedná o naprostý základ a neumí si představit, že se nebudou 

moci s hráči potkávat, případně dělat rozhovory přes internet. Kluby a organizace mají tendenci 

si své hráče co nejvíce chránit a aktuální situace okolo koronaviru vše ještě umocňuje.  
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Závěr 
 

Záměrem této práce bylo popsat, k jakým změnám došlo v novinářské práci na mistrovství 

světa v hokeji za uplynulých třicet let. Z odborné literatury vycházelo, že se žurnalistická práce 

za poslední tři desetiletí výrazně posunula, a to v podstatě ve všech oblastech. Největší pokrok 

nastal v technologickém rozvoji. S tím se pojí další výrazná změna, jakou byl vznik internetu a 

sociálních sítí, které mají přímé dopady na pracovní rutiny novinářů na hokejových 

šampionátech. Podstatný byl také vliv PR. Právě tyto fenomény jsem podrobně rozebral 

s respondenty, jimiž pro účely této práce byli až na jednu výjimku sportovní novináři. Na 

základě jejich výpovědí mohu potvrdit, že fenomény, které byly popsány v teoretické části, 

pociťovali i oni v rámci hokejových šampionátů.  

Většina dotazovaných se shodla, že největší dopad na jejich práci v rámci mistrovství světa měl 

jednoznačně internet, díky kterému vznikla online žurnalistika, a tedy pro novináře povinnost 

psát články kromě novin také na web. Právě tato změna způsobila, že v podstatě zmizel jediný 

termín uzávěrky, na který byli novináři dříve zvyklí, naopak začal být kladen velký důraz na 

rychlost a žurnalisté se tak museli vyrovnávat i s větším stresem. Postupně bylo také nutné 

přemýšlet o tom, jakým způsobem články psát, protože nebylo možné do novin další den použít 

stejný text, který byl už přechozí odpoledne na webu. Časem začali novináři publikovat do tisku 

spíše publicistické články, zatímco online prostředí se zaměřuje na okamžité zpravodajství. 

Internet měl dopad také na redakce, které s ohledem na vznik nových platforem musely posílat 

více novinářů na mistrovství světa a u některých došlo také ke sloučení redakcí novin a webu.  

Značný vliv měl technologický rozvoj také na zařízení, která novináři ke své práci využívali. 

Zatímco v 90. letech psali žurnalisté na psacím stroji a fax, případně pevnou linku potřebovali 

na spojení s redakcí v České republice, postupně začali využívat notebooky a mobilní telefony 

se stabilním online připojením. Technologie také umožnila televizním stanicím pracovat více 

s doprovodným programem, kam patří předzápasové, přestávkové a pozápasové studio. To 

navíc může být propojeno s tréninkovými halami a také dvěma pořadatelskými městy, kde se 

utkání odehrávají. Přestože nové technologie zjednodušily novinářům práci, přinesly s sebou 

také negativní dopady – žurnalisté jsou často povinni nejen psát články, ale také například fotit, 

natáčet videa a případně se ještě starat o postprodukci. S tím se především ti starší novináři, 

kteří působili už v 90. letech, vyrovnávají hůře.  
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Oproti mým původním očekáváním a také odborné literatuře měly na novináře asi nejmenší 

vliv sociální sítě, pokud jde o jejich aktivní používání k publikování novinek a důležitých 

informací. Na druhou stranu jejich přínos ale téměř všichni vidí v kombinaci s internetem 

v oblasti přístupu k informacím. Zatímco v 90. letech mohli novináři využívat pouze ty 

materiály, které si sami dopředu vyhledali a přivezli na šampionát, případně statistiky od 

pořadatelů, v současné době není problém si najít veškeré informace v reálném čase. Novináři 

uvádí, že díky tomu mohou své články i komentáře obohatit o zajímavosti, ke kterým se dříve 

buď vůbec nedostali, nebo je nezařazovali do svých příprav, protože nebylo schůdné mít o 

každém hráči tak velké množství informací.  

Samotným fenoménem je PR, které má ve sportovní žurnalistice stále větší vliv a novináři mají 

občas pocit, že mezi sebou tyto dvě oblasti soupeří. PR oddělení sportovních organizací mají 

výhodu, že se ke všem informacím dostávají dříve a mohou si je díky vlastním komunikačním 

kanálům publikovat samy. Prioritou tedy už není jako dřív posílání tiskových zpráv, aby 

informace vycházely v novinách. Sportovní organizace raději volí cestu přípravy vlastního 

článku a očekávají, že si novináři vyhledají informace sami u nich na webu. 

Síla PR oddělení se výrazně ukázala také v současné době, kdy svět sužují epidemiologická 

opatření spojená s šířením onemocnění covid-19, která zapříčinila, že novináři téměř nemají 

možnost navštěvovat sportovní utkání, a pokud ano, je velmi omezený přístup k hráčům. Na 

základě toho dokonce novináři zvažují, že se osobně nezúčastní následujícího mistrovství světa 

2021 v Lotyšsku a budou veškeré články psát z domova. Stane se tak za předpokladu, že 

žurnalisté nebudou moci přijít do kontaktu s týmem jinak než přes online komunikační 

platformy. Dotazovaní novináři se bojí, že právě této reality využijí PR oddělení k tomu, aby 

do budoucna výrazněji omezili styk s hráči, což by ale podle respondentů mohlo být velkým 

problémem pro celou sportovní žurnalistiku.  

V diplomové práci jsem načrtl, k jaké proměně došlo v práci sportovního novináře na 

hokejovém šampionátu, aktuálně by však bylo zajímavé sledovat vliv pandemie na 

žurnalistickou práci. Takový výzkum by mohl ukázat, zda měli novináři oprávněný strach 

ohledně přístupu k týmům, nebo se situace postupně vrátila tam, kde byla předtím. Případně 

zda došlo k jiným změnám. Na podkladu mé diplomové práce se jeví jako zajímavé podrobněji 

se zaměřit na otázku konfliktu mezi PR a sportovní žurnalistikou, respektive žurnalistikou 

obecně. A zjistit například, zda je tato problematika relevantní také v dalších odvětví kromě 

sportu.  
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Problematiku proměny novinářské práce jsem popsal na specifickém příkladu sportovní 

žurnalistiky na hokejových mistrovství světa. Přestože tedy není možné zobecňovat výsledky 

výzkumu na celou žurnalistiku, na základě výpovědí respondentů je možné potvrdit, že se 

trendy ve sportovní a obecné žurnalistice do velké míry shodují. 
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Summary 
 

The aim of this diploma thesis is to describe the transformation of the sports journalists work 

during the World Hockey Championships. According to the reference literature the journalistic 

work has shifted significantly in all basic areas over the last three decades mainly in technical 

development. The biggest significant change is the inception of the Internet and social networks 

which directly influence the journalists work routines during the championships. The influence 

of PR department is also considerable. These phenomena were analysed in detail with the 

interviews respondents – sports journalists. Based on their experiences it is possible to confirm 

the phenomena which were described in the theoretical part.  

Most respondents determined the internet as the most significant factor that caused the origin 

of the online journalism and extended their commitment to post articles on the websites. 

Technological development also highly influenced the equipment that journalists used for their 

work during the championships. Contrary to my original expectations, as well as the reference 

literature, journalists were probably least affected by the possibility to actively use social 

networks for posting the news and other important information. In contrast almost everyone 

appreciates benefits of the internet and social networks as the field of access to needed 

information. The exceptional phenomenon is PR which influence sports journalism increasingly 

and the journalists sometimes define these two areas as rivals. 

The issue of the transformation of the sports journalists work was described in example of the    

World Hockey Championships. Although it is impossible to generalize the research results to a 

general journalism but based on them it is possible to confirm that the main trends of sports 

journalism correspond with the general journalism trends.  
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