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Abstrakt
Diplomová práce se věnuje vývoji fotbalového televizního komentáře v průběhu
posledních tří dekád 20. století až po současnost. V teoretické části zkoumá genezi
tohoto žánru a přibližuje dva historicky nejvýznamnější představitele sportovní
žurnalistiky se zaměřením na fotbal na našem území – Víta Holubce a Jaromíra Bosáka.
Největší důraz je kladen na jazykovou stránku jejich projevů, především pak na
lexikální jednotky, proto je součástí práce i teoretická kapitola, která shrnuje jazyková
specifika sportovního komentáře a vysvětluje je na příkladech. Praktická část obsahuje
podrobné rozbory čtyř přenosů z vybraných fotbalových utkání. Cílem práce je srovnat
dobový komentář s jeho současným pojetím prostřednictvím komparativní jazykové
analýzy.

Abstract
This diploma thesis deals with football television commentary since 1970s to present
days. In theoretical part it examines its development and two crucial domestic
representatives of this genre – Vít Holubec and Jaromír Bosák. The greatest emphasis is
placed on verbal chracteristics of their commentary and usage of language means. That
is the reason why this diploma thesis also contains Czech language theory that sums up
the specifics of football commentary and explains them on actual examples. The
practical part contains detailed analysis of four selected football matches. The aim of
this work is to compare TV football commentary from 1970s, 1980s and 1990s with its
current conception through comparative language analysis.
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Úvod
Komentář přímého přenosu je královskou disciplínou televizní sportovní žurnalistiky.
Na jeho realizaci se kladou v českém prostředí ty nejvyšší nároky, komentátor by měl
mít přehled téměř o všem, být připravený na jakoukoliv situaci, která během přímého
přenosu může nastat. Tato diplomová práce se pokusí zaměřit na jednu specifickou
dovednost, jíž by měl vykonavatel této náročné profese disponovat, a tou je nenucený a
pokud možno bezchybný verbální projev, který vzhledem k charakteru komunikační
situace bývá spontánní a z velké části předem nepřipravený.
I proto během komentování často dochází k chybám v užívání jazyka, ať už z hlediska
spisovnosti nebo věcné správnosti. Takové chyby ale nebudou předmětem práce.
Komparativní jazyková analýza fotbalového komentáře od 70. let 20. století
po současnost má ambici stát se jakýmsi souhrnem vývoje tohoto žurnalistického
formátu za posledních 45 let, a to zejména z hlediska volby a použití jazykových
prostředků. Chci v práci dokázat, že slovní zásoba týkající se sportovní terminologie
prošla určitým vývojem, stejně jako způsob komentování přímých přenosů. Nástrojem,
na kterém se budu snažit tuto genezi ilustrovat, se stanou přenosy z nejrozšířenějšího
sportu světa, tedy z fotbalu.
Práce se dělí do několika tematických kapitol. Ta první s názvem Vývoj a specifika
fotbalového televizního komentáře se pokouší o teoretický základ tohoto specifického
žánru, přestože k tématu neexistuje žádná odborná literatura, která by se dala aplikovat
na české prostředí, a v důsledku pak na češtinu jako velmi specifický jazyk.
Za průvodce diplomovou prací jsem si vybral dvě, troufám si říct, nejvýraznější postavy
fotbalové žurnalistiky: Víta Holubce a Jaromíra Bosáka. Jejich pojetím televizního
komentáře, generačními rozdíly při vykonávání profese i jejich životopisy se budou
zabývat následující tři kapitoly. Jedna z nich s názvem Vít Holubec, KSČ a spor
s Jaromírem Bosákem pak přiblíží mimo jiné i poměry ve sportovní redakce
Československé televize před rokem 1989 a krátce po něm.
Pro tuto diplomovou práci je nezbytná jazykovědná teorie. Jak už bylo řečeno, jádro
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práce se zaměří z větší části na jevy z oblasti lexikologie, proto v této kapitole nabídnu
možný náhled na rozvrstvení slovní zásoby, na dělení a vznik slangismů (které ve
sportovní žurnalistice tvoří jeden typ lexikálních jednotek) nebo na některá jazyková
specifika ve sportovní žurnalistice.
Následovat bude praktická část, kterou reprezentují podrobné jazykové rozbory čtyř
sledovaných utkání: dvou komentovaných Vítem Holubcem (70. a 80. léta 20. století) a
dvou komentovaných Jaromírem Bosákem (90. léta 20. století a současnost, tedy rok
2020). Zde bych chtěl deklarovat dvojí odchýlení od předem schválených tezí
diplomové práce:
První odchýlení spočívá v názvu práce, který jsem změnil poté, co jsem v Archivu
Z České televize objevil nejstarší dochovaný záznam přímého přenosu s původním
komentářem z roku 1976. To znamená, že práce musela být přejmenována z
Komparativní jazyková analýza fotbalového komentáře od 80. let 20. století
po současnost na Komparativní jazyková analýza fotbalového komentáře od 70. let 20.
století po současnost.
Druhé odchýlení se týká původně avizovaného vzorku pěti analyzovaných utkání, který
jsem nakonec snížil na čtyři. Záměrem totiž bylo analyzovat jedno utkání s účastí české
potažmo československé reprezentace a jedno utkání bez její účastí, a to jednak
z důvodu rozmanitějšího srovnání, jednak z praktického důvodu: jiné přenosy
komentované Vítem Holubcem nejsou v Archivu Z České televize dostupné. Kvůli
zajištění stejných podmínek pro komparaci jsem chtěl tuto nastavenou linii udržet i pro
komentáře Jaromíra Bosáka z 90. let i ze současnosti. Důvodem pro nezařazení pátého
utkání je absence mezinárodních zápasů bez české účasti, které by komentoval Jaromír
Bosák, a to zejména kvůli zrušení mistrovství světa i Evropy z důvodu pandemie
koronaviru. Jako páté neutrální utkání bez účasti české reprezentace bych musel
analyzovat zápas z české nejvyšší soutěže nebo od jiného komentátora, a tím bych
narušil nastolený trend.
Závěrečná komparace pak shrne nejen nejpodstatnější rozdíly mezi Holubcovým a
Bosákovým pojetím komentáře přímého přenosu, ale zároveň nabídne i srovnání
týkající se počínání Jaromíra Bosáka za mikrofonem před 25 lety a dnes.
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1 Vývoj a specifika fotbalového televizního komentáře
Televizní sportovní žurnalistika v Česku postrádá ucelenou teoretickou monografii,
která by dala základy tak specifickému žánru, jakým je televizní komentář. Přesto se o
jeho členění někteří autoři pokusili.
Bereň rozděluje televizní komentář jako celek do dvou podkategorií – popisné a
analytické.1 Popisná část zahrnuje všechna komentátorova tvrzení ohledně toho, co se
na hřišti aktuálně děje, v případě opakovaných záběrů toho, co se stalo. Ve své podstatě
odpovídá na jedny ze základních žurnalistických otázek, tedy kdo, co, kde a jak.
Do analytické části se pak ke všem stávajícím otázkám přidává i kdy a především proč.
Právě poslední otázka nejlépe specifikuje podstatu analytického komentáře, která tkví
v uvedení děje na hřišti do hlubšího kontextu. Ten často komentátoři zajišťují například
statistikami, zajímavostmi o mužstvech či konkrétních hráčích nebo subjektivními
poznámkami, kterými hodnotí průběh utkání.
Tohle dělení komentáře s sebou přináší i rozdělení příslušných rolí mezi komentátory.
Tzv. „play-by-play“ komentátor se většinu zápasu drží komentáře popisného, „color
komentátor“ především analyzuje a dává událostem odborný kontext. Role obou se ale
v praxi často prolínají a neexistuje žádný striktní řád, který by komentátoři museli nebo
měli dodržovat.
Pro „color komentátora“ se u nás vžil název „expert“, tuto pozici většinou plní bývalý
vrcholový hráč nebo sportovec, který ale kromě odbornosti musí splňovat další
náležitosti, jako například formulační obratnost nebo kritérium všeobecné povědomosti
u diváků.2
Sportovní televizní komentář můžeme dále členit na sólový a dělený. U sólového
komentáře má mluvčí na starost celou sportovní událost, musí proto víc než jindy najít
vyhovující vyvážení mluveného slova a ticha. Při děleném komentáři doplňuje hlavního
komentátora expert/spolukomentátor.

1

BEREŇ, Michael. Srovnání vysílání hokejového turnaje na olympijských hrách v roce 1998 a 2010 se
zaměřením na komentář. Praha, 2011. Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, s. 24.
2
MACÁK, Tomáš. Práce sportovního experta v televizním vysílání. Praha, 2020. Fakulta sociálních věd,
Univerzita Karlova, s. 22.
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Televize v Česku začaly tento druh komentáře používat na přelomu tisíciletí. Před
rokem 1993 se zejména při mezinárodních zápasech s účastí domácí reprezentace
pravidelně objevoval federální komentář, při němž se po určitém časovém úseku
pravidelně střídal český a slovenský „play-by-play komentátor“.3 Podobnou variantu u
fotbalu i hokeje v současnosti volí i komerční stanice O2 TV Sport, zde se střídají dva
česky mluvící komentátoři v pravidelných intervalech.
Do teorie tohoto žánru sportovní žurnalistiky patří také komentátorova příprava. Záruba
rozlišuje přípravu krátkodobou a dlouhodobou.4 Dlouhodobá příprava je podle něj
nekončící, kontinuální proces sběru informací, který profesionál dělá prakticky po celou
svoji kariéru. Během ní se snaží o shromáždění informací o mužstvech, hráčích, taktice,
úspěších, statistických informací apod.
Krátkodobá příprava se pak podle Záruby uplatňuje ve vztahu ke konkrétnímu zápasu,
kdy komentátor třídí dosud nasbírané poznatky a vytváří si faktické poznámky potřebné
pro svůj mluvený projev. Do krátkodobé přípravy se řadí i osobní promluvy s hráči,
členy realizačních týmů nebo s ostatními novináři.5

2 Generační rozdíly v profesi fotbalového komentátora
Z hlediska přípravy je současný sportovní komentář o něco náročnější disciplínou.
Publikum si totiž dnes s nástupem internetu a sociálních sítí dokáže jakoukoliv
faktickou informaci ověřit prostřednictvím elektronických zdrojů, takže zvládnout
komentář přímého přenosu se ve 21. století stává náročným úkolem.
Své o tom ví i Jaromír Bosák, dnes pravděpodobně nejuznávanější fotbalový
komentátor na našem území: „Smekám před kolegy z téhle doby, jako je pan Holubec,
protože oni měli obtížnou cestu k informacím. Dneska si pustím na satelitu, jakýkoliv
fotbal chci, z kterékoliv části světa. Můžu si o hráčích zjistit přes internet, co potřebuji,
zavolám si do redakcí do Anglie nebo Německa. To v té době prostě nebylo možné.
Takže shánět informace o hráčích z klubu z kterékoliv jiné, než ze socialistické části
světa bylo velmi obtížné. Na druhou stranu my se musíme potýkat s tím, že naše
3

To je případ i dvou analyzovaných utkání této diplomové práce, v obou případech obstarali komentář
pánové Vít Holubec a Karol Polák.
4
ZÁRUBA, Robert. Práce sportovního reportéra, přednáška z 13. 10. 2020, Praha: Univerzita Karlova,
archiv autora.
5
Tamtéž.
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publikum je mnohem informovanější. Jsou diváci, kteří sledují pět, osm fotbalů týdně a
ty informace si hledají už jenom proto, aby dobře sázeli nebo byli v hospodě za šíbry.
Takže musíme být velmi dobře připravení, aby nás nenachytali.“6
Dodnes jediná publikovaná doporučení či kritéria pro komentátory sportovních přenosů
vydal v roce 1985 jeden ze zakládajících členů Hlavní redakce tělovýchovy a
motorismu Československé televize Praha Miroslav Hladký v knize Žurnalistika v
televizi z roku 1986:
1. „Široké všeobecné vzdělání, kulturní a politické znalosti
2. Hluboké znalosti oboru přenášené události
3. Smysl pro objektivitu a potlačování subjektivních pocitů
4. Nesmírný takt, skromnost, vkus a kultivovanost projevu
5. Improvizační schopnosti
6. Pohotovost, bystrá reakce
7. Bohatý slovník, kultivovanost vyjadřování a slovních obratů, dokonalá znalost
rodného jazyka
8. Příjemný hlas, důvěryhodnost osobnosti
9. Smysl pro podřízení slova obrazu
10. Umění mluvit i mlčet v pravý čas“7
Některé z výše uvedených pokynů v současnosti neplatí. Polemizovat by se dalo
zejména o bodu číslo 3. Jedním ze signifikantních prvků práce fotbalového komentátora
je nejen objektivně popisovat dění na hřišti, ale zároveň jej také hodnotit, přinášet
postřehy, které se ze samotné logiky věci zakládají na subjektivních pocitech a vnímání
předvedené hry.
Moderní pojetí komentáře se tak bez využití subjektivních pocitů a hodnotících prvků
komentátora neobejde. Do jisté míry se nabízí otázka, nakolik bylo u komentátorů státní
ČST žádoucí, aby do komentáře vnášeli své hodnotící soudy nebo expresivní výrazy.
6

BOSÁK, Jaromír. In: Krásný ztráty: Jaromír Bosák – Vít Holubec. [televizní pořad]. Režie Jan
LACINA. ČR, Česká televize, 2013. Dostupné z: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096002521krasny-ztraty/212562250500030/#
7
HLADKÝ, Miroslav. Žurnalistika v televizi. Praha: Novinář, 1986, s. 178.
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Výjimkou byla samozřejmě utkání domácí reprezentace.
Další diskutabilní částí Hladkého výčtu kritérií pro televizní komentář je také „Smysl
pro podřízení slova obrazu“ v bodě číslo 9. Tohle pravidlo v 80. letech minulého století
platilo, jak potvrdil i sám Vít Holubec. „Komentátor je tam z toho důvodu, aby pomohl
divákovi v okamžiku, kdy mu daný obraz nestačí, protože kamera nemůže obsáhnout
všechno. Komentátor je prostředníkem mezi divákem a hřištěm. Jsem zastáncem toho,
že by měl vysílat podle monitoru, komentátor by jej měl sledovat. Když mluví podle
monitoru, nedostane se do rozporu s televizním divákem, vidí stejný obrázek. Lezou mi
oči z důlků, když mi komentátor řekne „nevím, co se děje, je to odsud zhruba 150 metrů
daleko“.8 Přitom v tu danou chvíli je na obrazovce obrázek, kde doktor ošetřuje ležícího
hráče a je to tam vidět.“
Pokud by výše uvedená Holubcova myšlenka platila do puntíku, pak by byla přítomnost
komentátora na utkání naprosto zbytečná. V současném pojetí sportovního komentáře je
důležité nejen popisovat a identifikovat aktéry utkání, ale také zachytit zajímavé situace
na stadionu, nepopisovat dopodrobna to, co je vidět na obrazovce, ale spíše být
prodlouženým šestým smyslem diváka přímo z místa dění. To je pravděpodobně jeden z
nejmarkantnějších rozdílů – tehdejší upřednostňování popisného komentáře před
analytickým.
Ruku v ruce s tím jde dopředu také technologický vývoj přímých přenosů: dnes jsou
samozřejmostí jmenovky na dresech hráčů, zpomalené opakované záznamy
z nejrůznějších úhlů, infografika v přímých přenosech včetně hráčských i týmových
statistik, ukazatele skóre a herního času apod. S ničím alespoň vzdáleně podobným se
Holubec během své mediální kariéry nesetkal.
Práce komentátora tak za bezmála 40 let prošla technologickým vývojem. Zajímavý
náhled na to, jak zrychlení tempa světového fotbalu v horizontu desítek let ovlivňuje
technické podmínky přenosu a práci režiséra, přináší Jaromír Bosák. Zároveň naznačuje,
že dříve měl komentátor na všechno více času: „Zároveň se strašně zrychlila samotná
hra. Dneska je mnohem atletičtější oproti fotbalu před třiceti čtyřiceti lety. Vezměte si
jenom, co je to za problém pro režiséra, že se nehraje s jedním míčem. Tehdy, když se
míč zatoulal za čáru, tak se čekalo, než jej přinesli. Dneska je ten míč okamžitě
8

HOLUBEC, Vít. In: Krásný ztráty: Jaromír Bosák – Vít Holubec. [televizní pořad]. Režie Jan LACINA.
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nahrazený jiným a režisér vám nemůže dát ani opakovačku, protože by mohl
prošvihnout nějaký důležitý moment.“9
Komentátoři staré školy, včetně Víta Holubce, splňovali především sedmý bod výše
zmíněného seznamu novinářských kvalit od Miroslava Hladkého, tedy „bohatý slovník,
kultivovanost vyjadřování, slovních obratů a dokonalou znalost rodného jazyka.“10
Holubcovi se jednou dostalo dokonce i uznání z řad odborné veřejnosti, jak ostatně sám
vzpomíná: „Já vím, že jsem jednou (komentoval) na Bohemce (…) Bylo to takový
nekonfliktní utkání. A ofsajd. Padlo to do brány, že jo. A já, jak jsem byl v tom
rozmaru, jak jsem se vyloženě bavil – my jsme se tehdy opravdu chodili bavit na ten
fotbal – jsem říkal: „To neplatí. To ofsajd jest.“ Dostal jsem pak od nějakého pana
profesora češtiny a dalších kulturních prvků dopis, že tohle je prostě neuvěřitelné a že
mi gratuluje k tomu, že jsem v tom fotbalovém boji dovedl přejít na takovou pohodu a
že pohladila po duši každého.“11
Styl dřívějších komentátorů nejvíce vystihuje především úspornost. „Nás to prostě učili ti
staří bardi, jako byli Holubec a Mikyska, že zásada je nerušit diváka, nechat ho dívat a
jenom mu přihrávat nějaké zajímavosti, identifikovat nebo dávat informace o taktice,“12
vzpomínal na své profesní začátky Petr Vichnar, bývalý dlouholetý komentátor ledního
hokeje či házené na obrazovkách České i Československé televize, dnes moderátorem
pořadu Branky, body, vteřiny.
Pro sportovní komentátory bylo dříve i z technických důvodů důležité, aby ovládali tzv.
identifikační funkci, tedy spolehlivé určení hráče, který se právě nachází u míče. Kvalita
televizorů za socialismu nedosahovala takové úrovně, aby divák vždy rozpoznal
konkrétní protagonisty utkání.
Potřeby televizních diváků se ale mění, jak naznačuje v jednom ze svých deníků i
Jaromír Bosák. „Doprovod sportovního přenosu před lety, to byl víceméně popis toho,
co divák viděl. Vycházel z teorie, že divák je vlastně neschopný rozeznat, co se na hřišti
děje, a tak je mu to všechno třeba povědět – Bílek na Haška, ten znovu Haškovi, opět
9
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Bílek, který znovu hledá Haška, Bílek padá, míč běží... Brrrr. Všechno se vyvíjí, a tak i
fotbalový divák je jiný než před dvaceti lety.“13

3 Profily analyzovaných komentátorů
3.1 Vít Holubec – průkopník televizní sportovní žurnalistiky
Víta Holubce lze s trochou nadsázky označit jako ztělesnění začátků sportovního
televizního vysílání v Československu. Narodil se 8. října 1928 v Olomouci, od třinácti
let přispíval do sportovních rubrik nejrůznějších periodik. Ve svých třiadvaceti letech
nastoupil do armádního rozhlasu, kde sbíral zkušenosti v rámci vojenské služby.
Byl to on, kdo komentoval první sportovní přímý přenos, hokejové utkání mezi
výběrem Prahy a švédským týmem Leksand IF. Přímý přenos utkání z pražské Štvanice
přispěl mimo jiné k tomu, že v zimě roku 1956 vznikla pod vedením Miroslava
Hladkého v rámci ČST sportovně zaměřená, specializovaná redakce.14
Holubec se rovněž podílel na přípravě prvního vydání pořadu Branky, body, vteřiny,
dodnes nejstaršího nepřetržitě vysílaného pořadu České televize.15 Další jméno spojené
se vznikem sportovní redakce v Československé televizi byl Radoslav Siváček.16
Netrvalo dlouho a trojice Hladký – Siváček – Holubec si vymyslela na tu dobu
nevídaný koncept sportovního magazínu. Ten se měl na obrazovkách vysílat každou
neděli až v závěru celého programu. Stopáž nakonec činila přibližně čtyřicet minut.17
„No a tak jsme vysílali zpočátku každou neděli hlavně na konci programu, kde nám dali
volné pole. Vysílejte, jak to dlouho vydržíte, říkali. Tak jsme ty „Branky“ dělali až tři
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čtvrtě hodiny,“18 přiblížil Holubec.
Vít Holubec pracoval v Československé televizi více než třicet let. Byl u prvních přenosů
z olympijských her, např. při letních hrách v Římě v roce 1960 byl prvním komentátorem,
který přibližoval divákům dění přímo z místa konání, tedy ze zahraničí.
Po krátké anabázi u ledního hokeje se jeho hlavní náplní stala reportérská činnost kolem
fotbalu. V rámci tohoto sportu zpracovával všechno: domácí soutěže, evropské poháry,
mistrovství světa i Evropy. Jako největší profesní radost označil památné vítězné finále
Mistrovství Evropy 1976 v Bělehradě, které komentoval ve spolupráci s Karolem
Polákem.19
S osobou Víta Holubce je zcela nedomyslitelně spjat slogan „Sportu zdar a fotbalu
zvlášť!“. Tahle populární hláška vznikla z celkem prozaického důvodu, který Holubec
popisuje následovně:
„Stalo se, že Československá televize získala do svého majetku záznam. Stalo
se, že večerní zápas se rozhodla opakovat, neboť šlo o Pohár mistrů evropských
zemí. A stalo se tedy, že uslyším poprvé v životě svůj vlastní přenos a komentář
k němu. Udělal jsem si doma pořádek a klid, v devět ráno jsem si pustil televizor
a slyšel jsem sám sebe, jak říkám: „Dobrý večer, vážení přátelé.“ V tu ránu jsem
měl pro sebe sám různá označení, jenom ne publikovatelná.
Tak jsem vymyslel tuhle větu, která je, i když to zní trošku samolibě, velmi
rafinovaná. Říkám „Sportu zdar a fotbalu zvlášť, vážení přátelé TELEVIZNÍ
kopané“, protože se na ni dívají. A teď jsme u toho. Já jim neříkám, že jsou to
moji přátelé. Copak já to vím? Já jsem se to nikdy nedověděl. Ano, tu a tam
přišel nějaký dopis. Ale že jsou to přátelé televizní kopané, to asi ano, to jsem
tušil. Takže jsem to udělal, zkusil jsem to. Samozřejmě první reakce byla v
redakci, která byla velmi zvědavá. Karel Mikyska mi třeba řekl: „A můžeš mně
říct, co budeš dělat, když budeš vysílat něco jiného?“ Odpověděl jsem, že
nebudu dělat nic jiného. Řekl jsem si: „A dost.“ Od té doby jsem kromě
mimořádných událostí, kterými byly třeba olympijské hry, zůstal u toho
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fotbalu.“20
Tenhle sportovní pozdrav je natolik výjimečný, že i přes Holubcův odchod do penze na
obrazovkách České televize zůstal. V lehce upravené podobě jej dodnes používá Jiří
Hölzel, redaktor a komentátor Redakce sportu České televize, který se specializuje na
lední hokej, letectví a extrémní sporty.
Konec televizní kariéry Víta Holubce je spojený s listopadovou změnou režimu v roce
1989. Po revoluci přispíval do týdeníku Gól a jiných tištěných periodik. Vážné nemoci
podlehl 8. června 2013 v Praze, dožil se 84 let.

3.2 Jaromír Bosák – reformátor fotbalového komentáře
Jaromír Bosák je rodákem z Františkových Lázní, narodil se 13. května 1965.
Komentátorem, podobně jako jeho kolega a další výrazná komentátorská postava
Robert Záruba, chtěl být už od útlého věku. Jeho pozice ale byla složitá, kvůli rodičům
totiž neměl dobrý kádrový profil. Po studiu na chebském gymnáziu zamířil na
Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, ve třetím ročníku ale studia ukončil.
Poté vystřídal mnoho manuálních profesí, byl zedníkem nebo čističem oken. První
mediální zkušenosti získal při spolupráci s německou veřejnoprávní televizí ARD a v
Rádiu Bonton, zde začal dělat sportovního redaktora a diskžokeje. Do sportovní redakce
veřejnoprávní televize tak nastoupil až v roce 1992, těsně před olympiádou v Barceloně
se stal kmenovým redaktorem tehdy ještě Československé televize.
K mikrofonu komentátora se posadil o pouhý rok později, ve stejné době se stal i
jedním z moderátorů pořadu Branky, body, sekundy. V Československé televizi totiž
zrovna probíhaly velké personální změny, ať už generační, nebo z politických důvodů.
Podle Bosáka tak na Kavčích horách nebylo mnoho kolegů, kteří by ho při komentování
usměrňovali, přestože se ze začátku snažil o originalitu za každou cenu. „Mě tehdy
20
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nikdy ani neokřiknul v té televizi. A myslím si, že je to důležité. Když vedle tebe sedí
starší a zkušenější frajeři a řeknou ti „Hele, vocaď pocaď, mladej. Tady uber, tohle je
dobrý…“ A to tam vůbec nefungovalo.“21
Jaromír Bosák tak začal komentovat jinak. Do svého projevu zakomponoval vtip,
nadsázku a jazykovou hravost. Bosák zároveň patřil k velkým kritikům tehdejšího stylu
komentování – ve zkratce by se dalo říct, že mu připadal nudný a nezáživný. „Já jsem
věděl, jak to nechci dělat. A to bylo přesně tak, jak se to dělalo do té doby. Protože
myslím, že sportovní komentář se do toho roku 90, 92, 94 zaobíral velmi, velmi
popisem. Takže vždycky jsem se spíš snažil dodat tomu něco navíc a vycházet ze dvou
premis. Za prvé: divák se nemá nudit u toho fotbalu, pokud možno. A za druhé: není
hloupý.“22
V roce 1994 odjel komentovat své první mistrovství světa ve fotbale do Spojených států
amerických, jeho oblíbenost u diváků stále rostla. O osm let později komentoval první
finále světového šampionátu a od té doby nekomentoval poslední utkání mistrovství
světa nikdo jiný. Kromě fotbalu se věnuje i komentování golfu, pravidelně lze Bosákův
hlas slyšet při přímých přenosech z Masters – nejslavnějšího golfového turnaje planety.
Řadí se mezi propagátory tohoto sportu, vysílání golfu na obrazovkách České televize
dlouhodobě prosazuje.
Jaromír Bosák je rovněž moderátorem, v minulosti provázel diváky olympijským
studiem nebo sportovně-publicistickým pořadem Kamelot. Moderoval ale i pořady,
které se sportovní tematiky netýkaly, např.: diskusní pořad HydePark ČT24, soutěž
Největší Čech nebo zpravodajsko-publicistické formáty Dobré ráno a Studio 6.23
Bosák se věnuje i publikační činnosti, pravidelně vydává své Fotbalové deníky z akcí
mistrovství světa i Evropy. Od roku 2009 vydává golfový magazín Golf Vacations.
V roce 2019 zahájil externí spolupráci nejdříve s Televizí Seznam, pak také se
zpravodajským serverem Seznam Zprávy. Na obě platformy buď dodává obsah, jako
21
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v případě publicistického pořadu Ušák a pasných komentářů zaměřených na fotbalové
prostředí, nebo se na něm podílí jako fotbalový expert, například ve fotbalovém
podcastu Jiřího Hoška s názvem Angličan.

4 Vít Holubec, KSČ a spor s Jaromírem Bosákem
Spor či možná spíše mírná neshoda mezi Vítem Holubcem a Jaromírem Bosákem
pramení možná už z doby krátce po listopadové revoluci v roce 1989. V redakci sportu
ČST se stejně jako v jakékoliv jiné oblasti veřejného života změnily poměry a Holubec
tak neodcestoval na Mistrovství světa v Itálii 1990. I po svém odchodu s redakcí sportu
spolupracoval, pro tehdejšího šéfredaktora Jiřího Baumruka vypracovával týdenní
hodnocení pořadů. To všechno platilo do té doby, než se do čela sportovní redakce
dostal Jaromír Bosák, který tuto spolupráci přerušil s tím, že bude preferovat jiný
systém hodnocení.24
V diskusním pořadu České televize Krásný ztráty se jako hosté sešli právě Vít Holubec a
Jaromír Bosák. Moderátor Michal Prokop se Holubce dotázal na to, jak komunistická
strana ovlivňovala chod sportovní redakce, a dočkal se této odpovědi: „Žádný proud
nebo tlak nebyl. Akorát mnohým lidem vadilo, že se jako jedni z mála můžeme díky
práci podívat do zahraničí. Když jim něco vadilo, tak to bylo tohle. Možná, že probíhalo
něco, čemu se říkalo autocenzura, nevím. Ale my jsme všeobecně zůstávali jenom u
toho sportu. Dobře, když šli sportovci třeba někam položit květiny nebo něco, co mělo
politický nádech, tak ano, ale to bylo součástí denního života.“25
Na podobnou otázku, tedy koherenci komunistického režimu a pracovního života,
odpovídal i Jaromír Bosák: „Já jsem právě věděl, že bych tu práci strašně chtěl dělat, ale
do roku 89 jsem ji dělat nemohl. Jednak kvůli kádrovému posudku a taky proto, že jsem
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věděl, že nikdy nevstoupím do komunistické strany.“26
Zde se Holubec rozhodl bránit tehdejší chod sportovní redakce a zareagoval následovně:
„Ale vždyť to nebyla podmínka! Vždyť v té redakci nebyli jenom členové KSČ, většina
možná ano, bojím se říct drtivá většina. Byla doba, kdy byl v redakci Lípa. Ten napsal
článek do Gólu, že se kdysi chtěl dostat do televize, že jednal s Luďkem Brábníkem a ten
mu prý řekl: „Víš, já jsem tady jediný bezpartijní a dva bychom tady neužili.“ A odradil
ho od toho. Vždyť to vůbec nebyla pravda, protože nebyl jenom Brábník. Když se
přijímalo, tak dopředu nikdo o dotyčných nevěděl, jestli to byl nebo nebyl komunista.“27

Na tyto věty Bosák dále nereagoval s tím, že se na tomto tématu neshodnou. Nicméně i
z výše napsaných řádků lze vyčíst to, že Vít Holubec choval sympatie k totalitnímu
režimu jak za dob aktivní žurnalistické kariéry, tak i po ní. „Jako dlouholetý přesvědčený
člen komunistické strany a člověk, který už od šedesátých let působil v roli šéfredaktora
sportovní redakce, byl nejdříve stažen z komentování Mistrovství světa ve fotbale v roce
1990 v Itálii a poté odešel do důchodu.“28

5 Jazyk sportovní žurnalistiky
Jazyk sportovní žurnalistiky je typický snahou o neotřelá pojmenování, o jazykovou
aktualizaci a popřípadě vytváření neologismů. Důvod je prostý – sportovní reportéři a
komentátoři popisují v drtivé většině akce, které se často opakují. Sportovní události
jsou téměř vždy svázány místem (fotbalové hřiště, atletický stadion, plavecký bazén
atp.) a pravidly dané hry, proto se tvůrci mediálních sdělení snaží o co největší
kreativitu, co se týče používaných jazykových prostředků, aby jejich projev nebyl
předvídatelný a stereotypní. Tato diplomová práce si klade za cíl pojmenování a popis
těchto jazykových prostředků užitých ve fotbalových přímých přenosech.
26
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Teoretická část práce jako východisko analýzy jazykové stránky sportovních přenosů se
soustředí především na oblast české lexikologie, jejímž předmětem zkoumání je obsah,
forma a funkce pojmenovacích jednotek a jejich vztahy.29 Tato část se bude zabývat
stratifikací slovní zásoby a v ní zejména sociolekty, protože lze předpokládat, že se
vedle neutrálních výrazů a sportovních termínů budou v mluvených projevech
komentátorů slangismy vyskytovat často. Zvolený popis bude doplněn o praktické
příklady lexémů z oblasti sportovní žurnalistiky.

5.1 Slovní zásoba a její dělení
Do slovní zásoby určitého jazyka se řadí nejen jednovýznamové či vícevýznamové
lexikální jednotky, ale i ustálená slovní spojení (např. frazeologismy). Aktivní složka
slovní zásoby, tedy slova, kterými se dorozumíváme v běžném projevu, čítá pět až deset
tisíc slov. Rozsah aktivní složky je ryze individuální záležitostí, je ovlivněn sociálními a
psychologickými vlivy, např. vrozeným intelektem nebo vzděláním. Pasivní část slovní
zásoby čítá mnohem více jednotek, Příruční mluvnice češtiny uvádí, že u středoškolsky
vzdělaného člověka je to až čtyřicet tisíc slov. Pasivní složka obsahuje taková slova,
kterým jedinec rozumí, ale aktivně je v běžném projevu nepoužívá.30
Celonárodní slovní zásoba je nesourodým celkem, zahrnuje jak spisovné, tak
nespisovné jazykové útvary včetně dialektů.31 Souhrnný počet jednotek v celonárodní
slovní zásobě nelze přesně stanovit, jednak z toho důvodu, že každý jazyk na světě
prochází neustálým vývojem, jednak kvůli tomu, že se neustále objevují jednotky nové,
které jsou nebo nejsou ustálené či kodifikované.32
Důležitým aspektem zejména pro sportovní žurnalistiku jsou zejména příznakové
jazykové prostředky, které stojí v protikladu k výrazům neutrálním. Jako příznakové se
označují ty jazykové prostředky, které „nesou určitý „příznak“ (stylový, dobový,

29

JÍLEK, Viktor. Lexikologie a stylistika nejen pro žurnalisty. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005,
s. 3.
30
GREPL, Miroslav, KARLÍK, Petr, Marek NEKULA a Zdenka RUSÍNOVÁ, ed. Příruční mluvnice
češtiny. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 92.
31
Tamtéž.
32
HLADKÁ, Zdeňka. Lexikon. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový
encyklopedický slovník češtiny, 2017. Dostupné z: https://www.czechency.org/slovnik/LEXIKON
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útvarový, expresivní ap.), který může mít i různý stupeň“.33 Taková slova mají podle
Nového encyklopedického slovníku češtiny schopnost přinášet vedle lexikálního
významu dodatkové informace, kterého je předurčují k užití do určitého typu textů,
nebo je naopak limitují.
Hranice mezi příznakovými a nepříznakovými jednotkami je velice flexibilní. Například
slovo kanonýr je příznakové v běžné řeči, během přímého sportovního přenosu jej ale
divák vnímá jako patřičné, tudíž bez příznaku. Naopak v jakékoliv jiné oblasti než
sportovní jej bezpříznakově použít nelze. Příznakovost slov ovlivňuje jejich časová
platnost, citovost a funkčněstylová náležitost.34
Příruční mluvnice češtiny dělí slovní zásobu do následujících vrstev:
Slovní zásoba vymezená sociálně
Slovní zásoba vymezená teritoriálně
Slovní zásoba vymezená časovou platností
Slovní zásoba vymezená příznakem expresivnosti
Slovní zásoba vymezená funkčněstylovou příslušností 35

5.1.1 Slovní zásoba vymezená sociálně
Do této vrstvy spadá profesní mluva, slangy a argot. Hranice mezi terminologií a
profesní mluvou, popř. slangem je v některých případech jen těžko rozlišitelná a je
udržovaná víceméně uměle.36
Profesní mluva představuje soubor jazykových prostředků, které užívá skupina
zaměstnanců v pracovním procesu a jež se nazývají profesionalismy. Tato vrstva se
často překrývá se slangovými výrazy, kterými se dorozumívají lidé se stejným zájmem
33

Tamtéž.
GREPL, Miroslav, KARLÍK, Petr, Marek NEKULA a Zdenka RUSÍNOVÁ, ed. Příruční mluvnice
češtiny. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 93.
35
Tamtéž.
36
Tamtéž, s. 94.
34
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nebo eventuálně též profesí. O nich bude následovat podrobněji kapitola XX. U
sportovního komentátora lze tyto dvě skupiny jednotek odlišit jen obtížně, protože
komentátor či reportér při výkonu své profese používá i výrazy slangové.
Argot je vrstva slovní zásoby, pomocí níž se dorozumívá společenská spodina, např.
kriminálníci, bezdomovci, vězni apod. Uživatelé argotu se mezi sebou dorozumívají
takovým způsobem, aby jim nikdo nerozuměl a význam slov zůstal skryt, proto je těžké
zachytit jeho aktuální příklady.37 Z minulosti registrujeme například slova jako
stříkačka (pistole), sníh (kokain) nebo káča (pokladna).

5.1.2 Slovní zásoba vymezená teritoriálně
Do této vrstvy slovní zásoby patří taková slova, jejichž užívání je omezeno místně. Patří
sem dialektismy (např. duchna) a taky regionalismy, které se dělí na čechismy (drandit,
špitat) a moravismy (šohaj, cérka, zavazet). Obyvatelé příslušných územních celků tyto
výrazy zpravidla považují za neutrální, naopak v jiných částech republiky by jim ostatní
rozumět nemuseli.38 S dialektismy se v přímých sportovních přenosech běžně
nesetkáváme, častěji lze zaslechnout slova z obecné češtiny. Jde o nespisovné výrazy,
které se užívají na celém území Čech a části Moravy v běžné komunikaci. Některé
pronikly i do neutrální vrstvy spisovné češtiny, např. moc, nebo hovorové, např. kluk.

5.1.3 Slovní zásoba vymezená časovou platností
Do slovní zásoby se promítá také aspekt času. Jako příznakové se hodnotí dvě skupiny:
slova zastarávající a slova nová. Mezi výrazy zastarávající řadíme archaismy – slova,
která postupně ustupují novým pojmenováním (šlojíř X závoj, anžto X protože), a
historismy – tedy takové jednotky, které pojmenovávají už historickými souvislostmi

37

JÍLEK, Viktor. Lexikologie a stylistika nejen pro žurnalisty. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005,
s. 12.
38
GREPL, Miroslav, KARLÍK, Petr, Marek NEKULA a Zdenka RUSÍNOVÁ, ed. Příruční mluvnice
češtiny. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 93.
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zaniklé skutečnosti (tolar, dráb, řemdih).39
Pro sportovní žurnalistiku jsou mnohem zajímavější slova nová neboli neologismy.
Jedná se o takové jednotky, které ve slovní zásobě mluvčích ještě úplně nezakotvily,
nejsou kodifikovány, anebo se jako nové stále pociťují. Hranice mezi neologismem a
ustáleným slovem je velmi tenká a těžko se určuje, který výraz stále je, nebo naopak už
není neologismem. Frekventovaně používaná slova totiž postupně ztrácejí příznak
„novosti“ a postupně se stávají platnou částí lexikálního systému, stát se může i to, že
neologismus se mezi uživateli jazyka neuchytí a zanikne.40
Neologismy často obsahuje i jazyk sportovní žurnalistiky. Reportéři a komentátoři totiž
musí často ozvláštnit svůj projev kvůli tomu, že ve sportu obecně často dochází
k opakování určitého děje, zvláště pak v kolektivních sportech (proto se často mluví o
modelovosti sportovní žurnalistiky).41 Mluvčí se tak během přímých přenosů rozhodnou
ozvláštnit svůj projev neotřelým spojením, které lze za neologismus považovat. Ne vždy
má takový výraz ambici stát se platnou součástí lexikálního systému, několikrát se to
ale v minulosti stalo. Tento jev taky pravděpodobně stojí za neustálým vývojem a
rozšiřováním sportovních slangismů v českém jazyce.
S neologismy úzce souvisí proces zvaný jazyková aktualizace (viz i výše). Mlčoch jej
definuje jako snahu o oživení a ozvláštnění textu ve snaze o eliminaci stereotypních
vazeb.42 Autor používá k aktualizaci nejčastěji právě lexikální jednotky, a to i z oblasti
slangismů. Vedle starších, např. housle43, vyrážečka, šajtle, se objevují i neologismy,
např.: Coufalův polocentr proletěl pokutovým územím nebo vykartovaní hráči Bayernu
zůstali jen v hledišti. Motivací k takovému druhu vyjadřování může být i časová úspora.
Když je hráč tzv. vykartovaný, znamená to, že nemůže nastoupit k utkání, protože
v průběhu soutěže posbíral příliš mnoho žlutých karet. Pro dostatečné pochopení
předkládaných informací je potřeba dobrá individuální znalost sportovního prostředí u
každého jednotlivce, ta se ale ve sportovních přenosech u recipienta sdělení očekává.

39

Tamtéž.
GREPL, Miroslav, KARLÍK, Petr, Marek NEKULA a Zdenka RUSÍNOVÁ, ed. Příruční mluvnice
češtiny. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 93.
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MLČOCH, Miloš. Charakteristické rysy jazyka psané sportovní žurnalistiky: studijní opora. Olomouc:
Univerzita Palackého, 2002, s. 12 13.
42
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Je zajímavé, že Hubáček tento slangismus ve svém slovníku neuvádí. V něm najdeme pouze výraz jesle
(HUBÁČEK, Jaroslav. Malý slovník českých slangů. Ostrava: Profil, 1988).
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Častým zdrojem aktualizace jsou i slovní hříčky (Růžička dnes zlínským hokejistům
vonět nebude, Vránovi uletěla střela z hole do ochranné sítě) nebo knižní výrazy
(fotbalisté Slavie srazili zdeptaného soka na kolena, Sparťané dosáhli kýženého
triumfu). Častěji se tyto jednotky projevují v psaném než v mluveném projevu.
V opozici k aktualizaci stojí jev zvaný automatizace, při němž naopak novináři
mechanicky používají ustálená slovní spojení spojená s popisem sportovních výkonů,
např.: páté čtvrtfinále se nehrálo v rukavičkách, hráči Bohemians proměnili drtivý tlak
v gól, Kadlec zpečetil postup Sparty do vyřazovací fáze. Taková vyjádření mají tendenci
proměňovat se v klišé. Prvky automatizace a aktualizace jsou úzce spjaty, podle
Mlčocha je mezi nimi „dynamický vztah, protože aktualizované prostředky jsou
napodobovány, opakovány a stávají se prostředky automatizovanými. (…) Je zřejmé, že
tato vyjádření někdo užil poprvé a že automatizované vyjádření bylo původně
aktualizací.“44

5.1.4 Slovní zásoba vymezená příznakem expresivnosti
Expresivní výrazy se vedle těch neutrálních odlišují tím, že obsahují i pragmatickou
citovou, emocionální složku. Rozlišují se především podle kladného a záporného
příznaku.
Mezi kladně zabarvenými slovy Příruční mluvnice češtiny uvádí familiární slova, která
se užívají v důvěrném styku blízkých osob.45 Příkladem může být oslovování srdíčko,
miláčku, pusinko, ale také chlapeček, děvčátko, děťátko. Ve sportovní žurnalistice se
s nimi nesetkáváme, občas se objevují hypokoristika – domácké obměny vlastních
jmen: Jenda, Míša, Lucinka, a to výlučně v utkáních národního mužstva, ve kterých má
komentátor právo být ne zcela objektivní (tady přišel faul na našeho Ondru Němce,
žlutou kartu dostal Honza Koller).
Častým průvodním znakem u expresiv s pozitivním citovým příznakem je
deminutivnost, tedy tvoření zdrobnělin. Zcela mimo tento jev pak stojí eufemismus
44
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neboli meliorativum, u nichž dochází k zjemnění tabuizované nebo nežádoucí
skutečnosti.46 Mluvčí se těmito výrazy snaží potlačit nebo obměnit nevhodný výraz, ku
příkladu plnoštíhlý místo tlustý, sociálně slabý místo chudý, zesnul místo zemřel. I u
eufemismy podléhají faktoru času: snadno se opotřebují a musí být v komunikaci
průběžně nahrazovány novými.
Mezi slova se záporným citovým příznakem pak řadíme slova hanlivá, tzv. pejorativa
jako smažka, fízl, huba. Zvláštním druhem pejorativních jednotek jsou augmentativa
neboli slova zveličelá (psisko místo pes, vrahoun místo vrah), u nich je zajímavé, že
nemusí mít vždy záporný příznak (např. Pepíček nám vyrostl, už je z něj chlapák!). Na
pomyslném vrcholu pak stojí slova zhrubělá a vulgární, u nichž není potřeba uvádět
příklady. Opakem k meliorativům jsou pak dysfemismy, tedy záměrné zveličení
popisované skutečnosti: chcípnul místo zemřel, ožralý místo opilý apod.47

5.1.5 Slova vymezená funkčněstylovou příslušností
Některá slova jsou charakteristická pro určitý styl, např. odborný, prostěsdělovací,
publicistický nebo administrativní. Jejich použití mimo příslušný styl může být
pociťováno jako příznakové. „Obtížnější je ve slovnících určení stylového příznaku
lexému; v češtině je obvyklé jej vymezovat na základě příslušnosti k stylové vrstvě
některého z funkčních stylů.“48 Jak už bylo řečeno, příznaky se podle Krčmové mohou
v jednotlivých lexémech kombinovat.49

5.2 Sociolekt
Hubáček a Krčmová sociolekt definují jako „součást národního jazyka, jež má podobu
46
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češtiny. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 96.
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Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny. 2017.
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nespisovné nebo hovorové vrstvy speciálních pojmenování (jednoslovných i frazémů),
realizované v běžném, nejčastěji polooficiálním nebo neoficiálním jazykovém styku lidí
vázaných stejným pracovním prostředím nebo stejnou sférou zájmů.“50 Termín
nahrazuje nepřesný pojem slang, který se v minulosti pro tento útvar běžně užíval,51
který zahrnuje pouze dílčí skupinu lexikálních jednotek a nepopisuje zkoumanou oblast
dostatečně komplexně. Do sociolektu spadá jak vyjadřovací úzus příslušníků určitého
zaměstnání, tak úzus skupiny lidí spojené určitým zájmem. Termín je vhodný zejména
pro popis ústní komunikace.
V rámci sociolektu můžeme rozlišovat jeho vyšší variantu, která inklinuje k výrazné
spisovnosti, např. lékařský sociolekt, a nižší variantu, nespisovnou, do níž se řadí
například sportovní mluva, která má tendence k nespisovnému vyjadřování.
V užším slova smyslu pak můžeme sociolekt rozdělit na profesionalismy – nespisovné
výrazy, jejichž vznik je motivovaný věcnými důvody: snahou o úspornost a
jednoznačnost – a slangismy, u nichž je u uživatelů patrná motivace zvýraznit
výjimečnost prostředí i aktivitu mluvčího a jeho osobní vztah k němu.52 Jedinci mimo
takovou zájmovou skupinu se můžou jevit takové lexikální jednotky jako nespisovné a
expresivní. Hledání jasně oddělitelné hranice mezi profesními a zájmovými výrazy
může být podle Hubáčka s Krčmovou složité, protože mnoho činností může být jak
profesí, tak i zájmem (např. rybářství nebo právě sportovní žurnalistika).

5.3 Způsoby tvoření slangových výrazů a jejich užití v praxi
Nové slangové názvy vznikají podle Hubáčka výhradně ve formě podstatných jmen
a sloves, omezeně jako přídavná jména nebo příslovce.53
První způsob vzniku slangismů je slovotvorný. Nejčastější je odvozování, téměř
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výhradně příponové. Tak se tvoří názvy osob (smečař, blokař), prostředků (blafák),
zdrobněliny (klička), vlastností (časovka) nebo dějů (faulování, upísknutí). Velmi často
tento typ názvů vzniká univerbizací54; jde o proces, kdy z vícelovných pojmenování
vznikají jednoslovná (osobní rekord > osobák, trestný kop > trestňák, standardní
situace > standardka, gólová sitace > gólovka). Ostatní formy slovotvorného tvoření
slangismů jsou velmi řídce zastoupeny.55 Jedním z nich je skládání slov. Velmi časté
jsou mezinárodní slovní základy typu moto, foto, stereo, ve sportovní žurnalistice je to
například slangismus fotofiniš, používaný zejména v běžeckých disciplínách, ať už
atletických nebo lyžařských. Mezi další slovotvorné postupy patří zkracování
(střídačka) a překrucování (housle, jesle).
Druhým způsobem, kterým slangové názvy nejen ve sportovní terminologii vznikají, je
sémantické tvoření, a to na základě metafory nebo metonymie. Při metaforizaci je míra
využití původních názvů opravdu rozmanitá, čerpá například z oblasti zvířecí říše
(kanár = prohra 6:0 v jednom tenisovém setu), názvů potravin (banán, fík = vstřelený
gól, zejména ve fotbale), z názvů domácích potřeb (nůžky), stavebních materiálů (beton
v hokeji, golfové hole rozlišované na dřeva a železa) a dalších běžně užívaných výrazů
(pecka = prudká rána; v tomto významu se užívají i synonyma: bomba, petarda,
šleha)56. Méně častá je ve sportovní žurnalistice tvorba slangismů za použití
metonymie, přesto několik příkladů lze dohledat (kolínko, nožička, křídlo). Jen zřídka se
pak slangismy objevují ve víceslovných podobách ve formě frazeologismů nebo
sdružených pojmenování (malá domů, velké/malé vápno, dlouhý balón, jít do plných).
Posledním způsobem sémantického tvoření je přejímání slov z cizích jazyků, především
pak angličtiny, což je ve sportovní žurnalistice čím dál viditelnější trend: bejzlajna,
šutér, brejk, halvbek.57
Mnohé z výrazů, které byly v minulosti hodnoceny jako slangismy, často ty, které
vznikly univerbizací, se dnes již jako slangové nehodnotí (zubař, češtinář, tyčkař,
střídačka). Podle mého názoru jako slangismus už nelze hodnotit také např. slovo
lavička (podle Hubáčka58 má tento výraz význam: „náhradníci“. Navíc tady určitě došlo
i k rozšíření významu: vedle významu „náhradníci“ znamená také „náhradníci a celý
54

HUBÁČEK, Jaroslav. Malý slovník českých slangů. Ostrava: Profil, 1988, s. 14.
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realizační tým“.
Sportovní sociolekt v praxi užívají nejen amatérští a zájmoví sportovci a funkcionáři,
ale i ti, kteří se sportu věnují v rámci povolání: žurnalisté, trenéři, profesionální hráči,
tělovýchovní pracovníci apod. Na jeho rozšiřování se podílí často žurnalistika, a to jak
psaná, především však mluvená. Užívaní slangismů v přímých přenosech je podle
Svobodové důsledkem jednak časového tlaku na komentátora, jednak praktickými
zkušenostmi autora s tímto sportem. „Používání slangových výrazů nebo spojení může
být vyvoláno nejen nutností hutného, zkratkovitého slovního doprovodu odpovídajícího
rychlému sledu událostí, ale i nevědomým, mechanickým vnášením těchto prvků, které
si redaktor osvojil jako sportovec.“ 59
Zájmem redaktorů a reportérů je zvýšit pomocí slangismů autenticitu svého
referování.60 Užívání slangismů v žurnalistických komunikátech je ukázka jazyková
aktualizace, díky ní se tato lexikální vrstva dostává i do povědomí té části populace,
která neprovozuje sport aktivně.

5.4 Jazyková specifika komentáře sportovního přímého přenosu
Pro komentář televizního přímého přenosu, někdy též nazývaného jako absolutní
reportáž61, je rozhodující obrazová složka, která ovlivňuje slovní doprovod. Podle
Svobodové je projev komentátora mluvený, veřejný, z větší části monologický (vyjma
interakce se spolukomentátorem/expertem), ale také nepřipravený a spontánní.62 I proto
je nutné k hodnocení komentářů přistupovat s jistou dávkou shovívavosti. Záleží taky na
tom, jestli komentátor mluví ze studia nebo přímo z místa, od toho se odvíjí jeho role.
V prvním případě má situaci jednodušší, co se týče synchronizace verbální a obrazové
složky: vidí to co televizní divák. Druhá situace klade na komentátora vysoké nároky,
59

SVOBODOVÁ, Ivana. K stylovému využití jazykových prostředků v televizní sportovní reportáži. Naše
řeč [online]. Ústav pro jazyk český AV ČR. 1992. Dostupné z:
http://naserec.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&art=7060#_ftnref5
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protože musí sledovat jednak přenášenou událost živě a jednak také obrazovku, aby
dokázal sladit svůj projev s obrazovým přenosem. „Tato dvojaká role bezesporu klade
vedle nároků na jazykové schopnosti a dovednosti i nároky na maximální soustředěnost,
neustálou pozornost a postřeh reportéra,“63 popisuje výstižně Svobodová. K činitelům,
které ovlivňují jazykovou podobu přímého přenosu, podle ní patří individuální
schopnosti redaktorů, mezi ty nejdůležitější můžeme zařadit: šíři slovní zásoby,
jazykovou vybavenost, schopnost improvizace, pohotovost, jazykovou tvořivost,
vynalézavost, paměť, věcné znalosti (nabyté dostatečnou přípravou na utkání),
temperament apod. 64
Sportovní reportáž se proti ostatním zásadně odlišuje ve třech znacích:
1) specifickým předmětem reportáže – zde se uplatňuje jedinečná dynamika
a dramatičnost sportovních událostí, které jsou, co se týče emocionality na hřišti i mimo
něj, věcí svého druhu;
2) osobním prožitkem komentátora – ten je během sportovních přenosů prostředkem
mezi divákem a popisovanou skutečností, komentátor do svého projevu nutně musí
promítnout své subjektivní pocity, je totiž jedním z diváků;
3) uplatněním speciálních prostředků a televizní techniky – zde se jedná například
o zapojení televizní grafiky se sestavami mužstev a jejich rozestavení v poli, statistik
kamerou právě zabíraných hráčů apod. Právě tento rys se v analyzovaném období od 70.
let minulého století do současnosti změnil naprosto zásadně a ovlivnil i vývoj jazykové
složky televizního komentáře, jak dokumentují rozbory jednotlivých utkání na dalších
stranách.
Samotný výběr lexikálních jednotek závisí na druhu sportovního odvětví. U populárních
sportů typu lední hokej, fotbal, biatlon, si komentátoři dovolí používat větší množství
slangových výrazů a odborných frází, jelikož sport je dostatečně rozšířen mezi
sportovními fanoušky, takže nedochází ke komplikacím z hlediska srozumitelnosti. U
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http://naserec.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&art=7060#_ftnref5
64
Tamtéž.

23

sportů s menší fanouškovskou základnou jako curling, surfing, bowling se komentátor
snaží ve spolupráci se spolukomentátorem/expertem vysvětlovat situace, ke kterým
během události došlo a nezapojuje tak do projevu často komplikovanou a neznámou
sportovní terminologii.
Na druhu sportovního odvětví také závisí frekvence výpovědí ze strany komentátora. Je
logické, že například u kolektivních sportů je dynamika o něco silnější, proto je žádoucí
kontinuální popis děje. Slovní doprovod naopak v drtivé většině vysílacího času slouží
jako výplň u distančních závodů běžeckých, cyklistických nebo lyžařských, které trvají
delší časový úsek. Existují ale sporty, u nichž se během akce nemluví vůbec nebo
minimálně, za všechny můžeme zmínit tenis nebo krasobruslení.
Jak už bylo několikrát v diplomové práci napsáno, do sportovní terminologie se zásadní
měrou začínají projevovat slova přejatá z cizích jazyků. K ryze českým slovům často
nalezneme alternativu inspirovanou anglickým, francouzským nebo německým
jazykem: brankář X gólman, ofsajd X postavení mimo hru, tvůrce hry X špílmachr, míč
X balon. Existují dokonce slova, pro které typicky český ekvivalent neexistuje, např.
centr, odcentrovat.65 Každou sportovní reportáž provází podle Svobodové četné
množství frazémů; některé z nich už jsou rozšířené natolik, že se bez nich neobejde
téměř žádná, pro některé z nich je charakteristická elipsa, např.

66

Krejčí jen na paty

Kadeřábkovi, Matějovský to zkusil z dálky, Kalvach prodloužil na Kopice apod.

6 Metodologie
Praktická část diplomové práce je spíš deskriptivní povahy. Při opakovaném poslechu
všech záznamů dojde k selekci zajímavých pasáží, které obsahují sledované jevy.
V rámci rozboru každého přenosu budu začínat lexikálními jevy, které jsou pro cíl práce
nejdůležitější.
Mezi ně se řadí například příznakovost, expresivita, obrazná pojmenování, slangismy,
frazeologismy aj. Dále přejdu k oblasti syntaxe, kde se zaměřím především na elipsy a
65
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specifické větné vazby. V závěru každého rozboru pak budu vše ostatní, jako například
výskyt ironie a nadsázky, výslovnost nebo dobově příznačné jevy.
K analýze jsem si vybral čtyři utkání:
ČSSR–NSR, 20. 6. 1976, komentovali Vít Holubec a Karol Polák
NSR–Argentina, 29. 6. 1986, komentovali Vít Holubec a Karol Polák
Česko–Francie, 26. 6. 1996, komentoval Jaromír Bosák
Německo–Česko, 11. 11. 2020, komentoval Jaromír Bosák a Martin Hýský
Jejich výběr není nahodilý. Cílem práce je mapovat historii i současnost fotbalového
televizního komentáře. Utkání ČSSR – NSR z roku 1976 je nejstarším dochovaným
záznamem fotbalového utkání v Archivu Z České televize s původním komentářem.
Právě tohle utkání determinovalo výchozí vlastnosti zkoumaného vzorku.
Bylo tedy jasné, že všechny čtyři zkoumané přenosy musí být z utkání mezinárodních
mužstev, rozvrstveny do třech dekád 20. století, a navíc musí být vybrán jeden zápas ze
současné doby, tedy z druhé poloviny roku 2020. Zároveň bylo potřeba dodržet
kontinuitu co se týče komentátorů a počtů utkání, proto jsem zvolil model dvou utkání
v podání Víta Holubce a dvou utkání komentovaných Jaromírem Bosákem. První tři
uvedená utkání v seznamu pochází z Archivu Z České televize,
Řazení zkoumaných utkání je chronologické, částečná komparace dvou autorů bude
probíhat už v dílčích rozborech, nejdůležitější poznatky pak shrnují samostatné kapitoly
o komparaci. Vkládání každé citace do poznámky pod čáru, podobně jako v případě
odkazů na literaturu, by bylo rušivé a nadbytečné, proto je na zdroj odkazováno hned
v názvu kapitoly. Každá citovaná pasáž je proto označena kurzívou, odsazena od levého
okraje strany a v závorce doplněna přibližným časovým údajem, v němž výpověď
zazněla.
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7 Analýza vybraných fotbalových televizních přenosů
7.1 Vít Holubec: ČSSR–NSR, 1976 67
Utkání ČSSR–NSR z roku 1976 je nejstarším dostupným záznamem v Archivu České
televize, ke kterému se dochoval původní komentář, spolu s Vítem Holubcem
komentuje ve dvojici slovenský komentátor Karol Polák, je to typický příklad
federálního komentáře.68 V tomto případě se mluvčí střídali přibližně v polovině
poločasu, úvodní slovo si vzal Karol Polák. Jedná se o finále mistrovství Evropy,
kterého československá reprezentace dosáhla poměrně překvapivě po vítězství
v semifinále s Nizozemskem.
Dobovým znakem sportovních komentátorů je referování o reprezentantech familárně
slovním spojením „naši chlapci“. Taková pojmenování řadíme k expresivním výrazům,
jsou to familiární slova s pozitivním citovým příznakem.69
Naši chlapci ze sebe vydávají opravdu všechno. Hrají proti favorizovanému
mužstvu. (1:21:42)
Z takových označení lze vyčíst komentátorovy sympatie k jednomu mužstvu. To ale
není nic nestandardního. I v současném Kodexu České televize se uvádí, že za
neobjektivní referování o sportovních událostech se „nebude považovat, jestliže
sportovní redaktor nebo komentátor bude dávat najevo přízeň sportovcům z České
republiky. Ani v takovém případě však nelze připustit, aby projevy fandovství zcela
převážily nad věcným informováním diváků a kritickým úsudkem.“70
S tím souvisí i používání expresivních, respektive citově zabarvených výrazů. Při
utkáních domácí reprezentace se mnohonásobně zvyšuje počet těchto slovních spojení.
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Dobře to půjde vidět i v následujícím rozboru Holubcem komentovaného utkání bez
účasti československých fotbalistů z 80. let minulého století.
Z následujícího úryvku lze vyčíst, že v některých případech se Holubec nechal příliš
ovlivnit

emocemi.

Přitom

v neutrálních

zápasech

bývá

velmi

odměřený

a

distinguovaný, expresivní výrazy či předčasné soudy prakticky nepoužívá. Masného
šanci tak ještě před dokončením akce prohlásil za vstřelený gól, následovala okamžitá
omluva směrem k divákům.
Masný se prosadí! Góóóóól! (míč míjí branku) Tak mně to odpusťte. Ou ou ou! Celý
stadion to viděl. Udělal, co mohl, udělal, co mohl. Oklamal i brankáře Maiera, a
nakonec to bylo metr vedle levé tyče. (32:46)
S komentováním přenosů československé reprezentace souvisí taky zvýšený výskyt
hodnotících prvků. Těch je v porovnání s utkáním dvou neutrálních týmů, kde si
Holubec vystačí jen se strohým popisem děje, rovněž mnohonásobně více. A to se týká
jak negativních, tak pozitivních vyjádření o hře národního mužstva. V některých
případech se dokonce odhodlá ke kritice předváděného výkonu.
Ještě jednou, pěkná akce to byla. (38:31)
Švehlík, Masný, a to je špatně. Míč je v zámezí. (45:22)
Masný stál, místo aby šel proti míči. (44:39)
Mušku máme zatím vychýlenou, nicméně dvakrát jsme trefili, poprvé v osmé,
podruhé v pětadvacáté minutě. (50:20)
Taková vyjádření nejsou jednostrannou záležitostí. V podobném duchu se Holubec
vyjadřuje i o počínání soupeře – týmu Německé spolkové republiky.
Ještě jednou uvidíte. Ošklivá střela to byla. (51:23)
Schwarzenbeck a ne příliš jistě. (44:16)
Němci bojují s nesmírným nasazením. (1:25:48)
Bohnof, jde nezadržitelně, podal v dnešním zápase ohromný výkon. (2:08:06)
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To byla zase ošklivá situace a tenhleten nový Müller se ukazuje jako velice
nebezpečný hráč. (2:08:31)
Další hojně používanou skupinou lexémů jsou frazémy a okřídlená slova. Taková slovní
spojení jsou zejména v běžné komunikace frekventovaně používaná, a proto na diváka
nepůsobí nijak rušivým, příznakovým dojmem. Naopak často mohou přerůst až v klišé,
jako například spojení projel obranou jako nůž máslem, pohrál si se soupeřem jako
kočka s myší nebo například utkání se od začátku nehrálo v rukavičkách. V tomto
případě se klišé nejvíce blíží všechny ukázky, nejvíce pak ta druhá, tedy hrát nebo také
brnkat soupeři na nervy v kombinace s frází nejlepší obranou je útok. Tato slovní
spojení ale posuzujeme optikou dnešní doby, v 70. letech 20. století se možná mohlo
jednat o neotřelá pojmenování, nebo alespoň ne tak notoricky známá.
Dobiáš a Pivarník velmi dobře spolupracovali, sklízejí za to potlesk, a Pivarník
postupuje. (45:58)
Je to trochu hra na nervy soupeři. (49:38)
Nebezpečí stále trvá, ale nakonec střelba je Achillovou patou, to je
dobře. (1:26:04)
Hrajeme tak trochu na čas a na nervy soupeře, i když si myslím, že nejlepší
obranou je útok. (1:31:19)
Zato citoslovce se v projevu většiny sportovních komentátorů vyskytují zřídka, přesto
v Holubcově projevu najdeme hned několik výskytů.
Faul na Švehlíka. Teď to přijde, pink přes nohy. (30:57)
Panenka. Ou! Nedorozumění s Módrem. Je tu rychlý protiútok, zatím vedený
sólově. (37:35)
Viktor, jejda, to je nebezpečná situace. Dobře to dopadlo. (1:22:20)
Namouduši gól. (1:37:02)
Bravo, bravo, bravo. (2:19:03)
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K identifikaci, tedy k rozlišení dvou hrajících mužstev, používají sportovní komentátoři
synonyma, aby nedošlo k výrazové redundanci. U zápasů národních reprezentací se
logicky nabízí rozlišení pomocí geografického zařazení. Na velkých fotbalových
turnajích, jakými jsou mistrovství světa či Evropy, komentátor nemůže použít dělení
domácí/hosté, pokud tedy zrovna nehraje mužstvo, v jehož zemi se šampionát koná.
K bezpečnému odlišení dvou týmů tak zbývá jen barva dresů, pro kterou je tým
notoricky známý; např. Real Madrid fotbalový fanoušek bezpečně pozná podle označení
bílý balet, hráči Barcelony jsou známí jako blaugranas, mužstvo Slovanu Bratislava
jako belasí. Pro německou reprezentaci je typický bílý dres. V následující ukázce je
tento druh identifikace viditelný, spolu s charakteristickým rysem v projevu Víta
Holubce – výpustkou slovesa ve větě:
Ondruš, už nikdo. Už zase bílí. (1:59:24)
Holubcovou předností ve smyslu verbálního projevu je především spisovnost. V rámci
vyjadřovací úspornosti Holubec zvažuje volbu slov při každé větě, často si udělá delší
pauzu v projevu, aby se nedopustil chyby. Jen zřídka použije hovorový jazyk, přesto se
v jeho komentáři pár výskytů objevuje. Jedná se ale spíše o výjimky.
Tam běží Nehoda a strká rukama. (42:57)
Tady už je Koloman Gögh na nohou, no, zdá se mi tak trochu grogy. (1:16:34)
Máme poněkud rozházenou obranu. (1:59:32)
Dobově příznačným prvkem je opačný slovosled u přívlastku shodného. Stejný
jazykový jev lze pozorovat u dalšího ze sportovních komentátorů 60. a 70. let: Luboše
Pecháčka.71 Lze proto s jistotou usuzovat, že opačný slovosled u tohoto typu přívlastku
je ryze dobovou záležitostí. Ve druhé ukázce jej Holubec použije hned dvakrát po sobě
v rámci jedné krátké výpovědi.
Ondruš, vysunuje se do pokutového území. Málem naběhl do šance, ale zákrok
Maierův. (30:33)
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Pozor na tu situaci. Nic se nestalo! To byl nafilmovaný pád Hoenessův. Výborné
vyhození Viktorovo. (1:59:45)
Stahujeme se před branku Maierovu. (37:00)
K porozumění toho, co se během sportovního klání děje, divákům pomáhají slangové
výrazy. Recipientům sdělení bývají ve větší míře srozumitelné, každému sportu náleží
jeho skupina původních slangismů.
Tady je Móder, dobře. Uvolnil Nehodu, Nehoda je už z úhlu. (38:18)
Beckenbauer, vysunutí Beera na levé křídlo. (45:43)
A zase zpátky, zadáci! Ondruš už tam pádí. (1:21:22)
Jednadvacet úspěšných zásahů Viktora, jako jednadvacet úspěšných utkání této
jedenáctky. (2:05:31)
Vít Holubec vnáší do svého projevu slangové výrazy za minimálního přispění
anglicismů, přesto v jeho komentáři pár výskytů najdeme:
Bráníme úspěšně v zóně. (29:52)
Všechno napravil Móder a dává příliš dlouhý pas dopředu. (37:44)
Všechny výše uvedené slangismy jsou ve sportovním jazyce stále aktuální, některé
Holubcem použité výrazy ale zastarávají.
Pozor, na špici je Müller, napravo je Hoenes. (43:37)
Sousloví na špici vystřídal nový tvar na hrotu. Slovní spojení označuje takového
fotbalisty, který má v základním rozestavení pozici nejblíže k bráně, zpravidla to bývá
střední útočník. Slangové výrazy se ale mezi sebou často mísí napříč sporty. Takové
použití je ze strany komentátora úmyslné, své sdělení tak může zamýšlet i jako
metaforu. Při nepřesné střele ve fotbale či hokeji často slyšíme, že útočník neměl dobře
nastavená mířidla nebo vychýlenou mušku. Při nedovoleném zákroku obránce pak
komentátoři popisují zápasnický chvat soupeře.
Bonhof, to letí do brány! Viktor vyboxoval. (1:25:15)
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Mnoho sil stálo středeční utkání, nejinak je tomu dnes. Nezdá se to, někdy to
vypadá jako takové šachové tahy, ale toto utkání je náročné, tím spíš že jde o
finále. (1:22:06)
Holubcův projev lze považovat za zajímavý i ze syntaktického hlediska. Jeho výpovědi
se vyznačují přítomností jevu, který lingvisté označují jako elipsu neboli výpustku.
Podle Hrbáčka je elipsa „nevyjádřením toho, co by v úplné výpovědi vyjádřeno být
mohlo, ale z různých důvodů se nenapíše nebo nevysloví“.72 Podle těchto důvodů pak
dělí na kontextovou – slova by se opakovala, nebo situační – slovo nebo slova jsou
vynechána z důvodu výrazové úspory. A právě úspornost je signifikantním znakem
Holubcova projevu. V jeho komentáři můžeme najít celou řadu situačních elips:
Tady je Móder, dobře. Uvolnil Nehodu, Nehoda je už z úhlu, ale přesto střílí a do
náruče brankaře. (38:24)
Čtvrtý rohový kop mužstva NSR. Z levé strany Bonhof. (41:22)
Schwarzenbeck. Ne příliš jistě. (44:16)
Panenka, hezký centr! A už jenom Maier. (1:21:16)
Dlouhý roh asi až do autu. (42:20)
Za zmínku stojí také ojedinělý, ale o to zajímavější výskyt podmiňovacího způsobu
minulého:
Tři nula by bývalo bylo skvělé. (32:51)
Jeho užití dnes může připadat knižní až zastaralé, což potvrzuje i Internetová jazyková
příručka Ústavu pro jazyk český. „V současné češtině se podmiňovací způsob minulý
prakticky neužívá. Setkáváme se s ním spíše jen jako s prostředkem zdůraznění nebo
stylizace. Základní významový rys, který minulý podmiňovací způsob vyjadřuje, je
neuskutečnitelnost děje spočívající v tom, že daný děj v minulosti měl nebo mohl
proběhnout jinak.”73 Jako zastarávající může působit i sloveso „ustrážit“ ve smyslu
ubránit protihráče:
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To všechno způsobilo, že se schýlilo k této situaci, k tomuto rohovému kopu a k
tomu, že neustrážili tady Hölzenbeina. (1:38:06)
Při komentování utkání, v němž hraje československá reprezentace, Vít Holubec běžně
užívá věty s (nevyjádřeným) podmětem my. Tento podmět má v komentáři několik
funkcí, odvíjejících se mj. od významu slovesa:
1. Nahrazuje spojení naši/čeští hráči/fotbalisté; tato funkce je nejčastější, např.
Snažíme se eliminovat útok soupeře ve středu hrací plochy a už se nám to daří.
(29:35)
Vedeme 2:0 nad mužstvem Německé spolkové republiky a určitě jsme se poučili
z toho, co se stalo Jugoslávcům v semifinálovém utkání. (34:35)
To byl Hölzenbein, kterého jsme dobře zastavili zásluhou Dobiáše, ve čtyřech
jdeme do útoku. (38:04)
Začínáme u Ondruše. (46:23)
2. Zahrnuje komentátora a diváky:
Ještě jednou to uvidíme. (1:30:26)
3. Má imperativní funkci; vyjadřuje výzvu jednak adresovanou fotbalistům:
Nebudeme diskutovat, postavíme zeď a budeme bránit. (39:26)
jednak režisérovi, který podle Víta Holubce až příliš dlouho nechal kamerami zabírat
hlediště:
Tak se vrátíme k fotbalu. (39:55)
4. Potenciálně může zastupovat hráče, diváky a komentátora:
Čekáme na Ondruše, který se vrací rozehrát kop od naší branky. (1:15:01)
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Vedeme a jsme spokojení, i když stále ve střehu. (51:58) – zde první sloveso
bezesporu signalizuje, že vedou naši fotbalisté, druhé spíše, že spokojení jsou
všichni, tedy nejen fotbalisté, ale i diváci. Ve střehu jsou patrně fotbalisté,
diváky však vyloučit také nelze.
Čeští komentátoři, pokud jde o komentování zápasů domácí reprezentace, užití tohoto
jazykového prostředku v rámci referování o českých reprezentantech kritizují. Elity této
profese jako například Jaromír Bosák nebo Robert Záruba tento jev dokonce přímo
odsuzují. „Je pravda, že vyjádřit určitý odstup od toho týmu je naprosto v pořádku.
Protože je to tým, a já do něj nepatřím, přestože je to národní tým. Já můžu nad ním
stát, můžu vyjádřit pozitivní nebo negativní emoce, ale musím zůstat mimo něj,“ 74 tvrdí
Záruba. Spolu s Jaromírem Bosákem v začátcích své kariéry ale tento postup
nedodržovali a vyjadřovali se podobně jako právě Vít Holubec.
K oblíbeným prostředkům, kterými se komentátor snaží udržet pozornost diváka, se řadí
i pokládání otázek, na které si komentátor podle potřeby odpoví. Tento jev slouží
k dramatizaci děje nebo k ověření správnosti svého předchozího výroku.
Doběhne Pivarník? (46:05)
A tady je kdo? Beckenbauer. (1:27:52)
A teď bude co? Naše výhoda. (1:28:17)
Je odpískáno? Je. (1:36:34)
Dvě minuty ukazovali z té lavičky? No, to je možné. (2:09:31)
Pro sportovní komentátory je charakteristické využívání opakovaných záznamů
k osvětlení důležitých nebo nepřehledných situací. Zpomalené záběry mají nepochybně
své místo i při fotbalových utkání, protože prodlevy ve hře bývají často dlouhé (např.
při střídání nebo zakopnutém míči). Fotbaloví komentátoři tak často promlouvají přímo
k divákům u televizních obrazovek. Často je i oslovují nebo nabádají k tomu, aby se
podívali na opakovaný záběr – chtějí tím udržet jejich pozornost. Doboví komentátoři
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používají tyto obraty častěji. Ti současní častěji přecházejí k opakovaným záběrům
volně, to znamená bez jakéhokoliv upozornění diváka.
Podívejte se ještě jednou na ten přímý kop, na který si Dobiáš naběhl, tedy na
ten odražený míč. A Maier je bezmocný. (31:52)
Dobiáš zůstal ležet a Viktor kryl. Ještě jednou uvidíte. (51:07)
Jako odpovídající době můžeme hodnotit např. četnost apelů na morálku hráčů:
Nebudeme diskutovat, postavíme zeď, budeme bránit! (39:25)
Jak se vyplatí jít za každým míčem! (2:00:36)
V protikladu s těmito výchovnými zvoláními stojí, nutno podotknout, že ojedinělé,
spílání rozhodčímu. To se taky v ostatních typech utkání vyjma zápasů reprezentace
neděje často, Holubec se během utkání národního týmu najednou více vcítil do role
fanouška.
To snad bylo bránění ve hře! Nebylo? (39:16)
Nehoda. Ani to rozhodčí neodpískal. (1:31:57)
Holubec opakované připomíná divákům, kolikátá je právě minuta. V utkání
Československo–NSR tahle informace zazní přesně patnáctkrát za přibližně šedesát
minut, během nichž Holubec v zápase komentoval. Důvod je jasný, v 80. letech
minulého století nebyla k dispozici grafické časomíra jako součást přímého přenosu,
komentátor tak musel diváky informovat o hracím čase tímto způsobem.
Podle mých hodinek šest nebo sedm minut, ty nejsou rozhodující, ale naznačují,
že se blíží závěr utkání. (1:29:46)
43. minuta podle mých hodinek, i podle hodin na stadionu. (1:34:59)
Rozdíl mezi tímto přenosem a současností je bezmála pětačtyřicet let. I proto během
utkání zazněly věty, které bychom si dnes mohli ve vysílání jen těžko představit, ať už
z etických, politických či jakýchkoliv jiných důvodů.
Vedoucí naší výpravy předseda fotbalového svazu Ústředního výboru fotbalové
svazu tělesné výchovy soudruh Tománek mě požádal, abych sdělil, že naši
34

fotbalisté se vracejí zítra normální linkou ČSA a asi v 17:50 přistanou v Praze
na starém ruzyňském letišti. (1:16:16)
Dobiáš je připraven k volnému přímému kopu do tohoto míče. Hraje se míči
Adidas. (1:23:51)
Finálové utkání v Bělehradě nabídlo dramatický průběh, českoslovenští fotbalisté brzy
vedli dvougólovým poměrem, mužstvo NSR nakonec dokázalo těsně před koncem
základní doby srovnat na 2:2. Zápas se nakonec rozhodoval až v penaltovém rozstřelu,
rozhodující penaltu proměnil Antonín Panenka vskutku netradičním způsobem. Tento
způsob kopu později vešel ve známost jako vršovický dloubák. Vít Holubec shrnul
historický úspěch československého fotbalu takto:
Už je to vážení přátelé pravda, už je dobojováno! Fotbalisté ČSSR se stali v
Bělehradě mistry Evropy. Bravo, bravo, bravo! To na adresu našich fotbalistů,
kteří vybojovali poprvé v historii této soutěže a naší fotbalové historii vůbec titul
mistrů Evropy. (2:19:10)
Naši fotbalisté obstáli ve velkých fotbalových bitvách. Prosadili se. Jsou v
Evropě nejlepší, a to jim už nikdy nikdo nevezme. Pro rok 1976. (2:20:26)

7.2 Vít Holubec: NSR–Argentina, 1986 75
Dalším analyzovaným utkáním je finálový zápas mistrovství světa z roku 1986. Obě
utkání od sebe dělí deset let. Za tuto dobu se v Holubcově komentátorském stylu
změnilo několik aspektů, tím prvním je frekventovanější používání anglicismů.
Maradona, to znamená, že Argentinci mají míč, ale je to aut. (2:57)
Ukázka je zajímavá hned z několika důvodů. Tím prvním je zobecnění jednoho hráče na
celé mužstvo. Diego Maradona je jedním z nejlepších a nejslavnějších hráčů fotbalové
historie. Je tudíž logické a do jisté míry zajímavé, že komentátoři používají jejich jména
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k identifikaci národních mužstev. To stejné platí i u pojmenování jako Beckenbauerovo
mužstvo (čas 10:27).
Tím druhým je používání anglicismů, v tomto případě slova aut. V předchozím utkání
se tomuto výrazu Holubec vyhýbal, častěji používal ryze český výraz zámezí. Evidentně
ne u všech anglicismů před více než pětatřiceti lety platilo, že se ve sdělovacích
prostředcích nepoužívají. Zápornější bilanci má výraz gólman, který je pravděpodobně
odvozený z anglického goal (branka) a man (muž, člověk). V Holubcově projevu tento
výraz není slyšet ani jednou, jednoznačně převažuje označení brankář. Podobně je to i
s dichotomií ofsajd a postavení mimo hru – první z uvedených pojmů komentátor
používá jen výjimečně (za dvě analyzovaná utkání jen dva výskyty).
Maradona, krásný centr! Postavení mimo hru, postavení mimo hru na levé
straně argentinského útoku ve třetí minutě finálového utkání. (4:30)
Jak už bylo řečeno, v utkání NSR–Argentina Holubec používá víc slangových výrazů
než před deseti lety. Existují mezi nimi takové, které bychom dnes označili za
příznakové, protože působí dojmem zastarávajících výrazů, ale spíše výjimečně.
Čechraný míč, odvracel Maradona. (3:36)
Fotbalisté Německé spolkové republiky se soustřeďují v několika pásmech na
obranu. (5:10)
Zejména ve druhém výňatku lze registrovat v dnešní době naprosto neslýchaný
slangismus, který stojí úplně mimo fotbalovou terminologii, tak jak ji známe dnes.
Dělení hrací plochy na pásma zná sportovní fanoušek spíše z ledního hokeje,
pro současnou fotbalovou terminologii se vžily spíše termíny jako zóna nebo zónová
obrana. Tím se označuje styl bránění, ve kterém se hráči bránícího mužstva nesoustředí
na obsazování jednotlivých protihráčů, ale spíše vykrývají prostor, který může být
potenciálně nebezpečný pro ohrožení jejich branky. Zdá se, vývoj slangismů se v čase
opravdu posunul vstříc výrazům anglického původu. Daleko víc je ale takových
slangismů, které i dnes figurují ve slovní zásobě současných fotbalových komentátorů.
Dokumentuje to hned několik ukázek:
Centr do pokutového území, skáče tam Rummenige, ale netrefil nůžkami. (21:54)
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No, fotbalisté tomu říkají koňár. (1:00:43)
Západoněmečtí fotbalisté zrychlili start na míč. (1:00:08)
Poslední ukázka byla pronesena při opakovaném záznamu faulu na hráče Argentiny.
Koňár označuje střet kolene faulujícího hráče se stehnem soupeře při pokusu o zahrání
nebo odebrání míče. Tento slangismus se ujal i mezi fanoušky, v průběhu let se jeho
podoba změnila na krátké koňar. Takzvané nůžky jsou zase označením pro specifický
druh kopu, kdy se zpravidla útočník snaží zasáhnout ve vzduchu letící míč tak, že
vyskočí zády k brance a „střihne“ nohama nad hlavou. Zajímavý je také slangismus
centr. Ve fotbale znamená přihrávku mířící do prostoru před bránou, v hokeji označuje
středního útočníka. Jedná se o příklad polysémie ve sportovní terminologii – tedy
takového slova, u kterého lze nalézt dva nebo více etymologicky souvisejících
významů. Specifikem fotbalového slangu je výraz ulička.
Maradona, pěkná ulička na Burruchagu. (22:48)
Tento pojem znamená kolmou přihrávku za obrannou linii, která je nasměrována mezi
dva bránící hráče. Někdy se říká také česká ulička, protože podle sportovních historiků
tento herní prvek do fotbalu vnesli údajně jako první čeští, potažmo českoslovenští
fotbalisté.76
Holubec

často

přistupuje

k rozlišení

mužstev,

podobně

jako

v předchozím

analyzovaném utkání, za pomocí barvy dresů.
Maradona. A zase zelení. (8:09)
Fotbalisté Německé spolkové republiky získali míč a mají zelené dresy, o pár minut
později lze slyšet podobná identifikace i na druhé straně: „Bude to druhý roh
pruhovaných.“ Z výše uvedené ukázky můžeme mimo jiné vypozorovat, že u Holubce
je jazyková úspornost opravdu typickým jevem.
Největším rozdílem v porovnání s utkáním z roku 1976 je zvýšený výskyt přirovnání,
metafor a metonymií, tedy prvků, které mají ozvláštnit či oživit komentátorův projev.

76

JAKOUBEK, Jiří. Kde vznikla česká ulička? V Praze na Letné, připomíná nová
kniha. iDnes.cz [online]. Dostupné z: ttps://www.idnes.cz/sport/ostatni/kniha-o-dobe-slavy-sportu-naletenske-plani.A151127_125156_sporty_elv

37

Zatímco v předchozí analýze nebyl výskyt takových slovních spojení prakticky slyšet, u
utkání NSR–Argentina je k slyšení podobných jevů více.
Valdano nechal míč proběhnout na obránce Olarticoecheu, který se dostal na
výlet. (6:17)
Zde je vidět snaha o jazykové ozvláštnění a do jisté míry i nadsázka. Olarticoechea
nastupoval pravidelně na pozici obránce, v průběhu hry se ale netradičně ocitl až před
brankou soupeře, tedy v netypické až překvapivé pozici. Proto se Holubec odhodlal ke
vtipnému glosování neobvyklé situace. Podobné projevy jsou u tohoto komentátora
ojedinělé, stejně jako přirovnání.
Cuciuffo. A Briegel mu míč vzal, jde jako buldok za míčem. (54:57)
O poznání větší počet výskytů lze registrovat u metaforických a metonymických
vyjádření, která jsou pro jazyk sportovní žurnalistiky rovněž charakteristická.
V šestnácté minutě přenosu si pro míč za autovou čáru přišel Diego Maradona,
nejvýraznější postava argentinského týmu. Vít Holubec zareagoval těmito slovy:
Pro míč si jde hráč, který po mundialu bude pravděpodobně posazený na světový
fotbalový trůn jednotlivců. (15:48)
Jako první zaujme slangismus mundial, který označuje fotbalové mistrovství světa. Jeho
používáním mimo jiné proslul fotbalový komentátor Pavel Čapek, kterého ale po vlně
kritiky z řad fanoušků Česká televize stáhla z pozice fotbalového komentátora na
velkých akcích. Druhým jevem je metonymie, Maradona totiž krátce po skončení finále
obdržel cenu za nejlepšího hráče světového šampionátu v Mexiku. Kromě metonymie
Holubec hojně využívá i metafor:
Burruchaga, sleduje ho Magath. (16:17)
Brown, stoper argentinského mužstva po chybném vyběhnutí brankáře převzal
míč rozehraný přesně a hlavou ve třiadvacáté minutě posadil favorita do sedla.
(23:59)
Dezorientovaný Jakobs protáhl vlastního brankáře sraženým míčem. (1:01:10)
Förster hledá Edera, našel ho. (17:58)
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Z lexikálního hlediska je zajímavým jevem také to, že do sportovního komentáře
proniká terminologie právní vědy, a to zejména v kolektivních nebo kontaktních
sportech. V nich se totiž na rozdíl od individuálních disciplín frekventovaněji porušují
pravidla hry, a musí tak do ní zasahovat rozhodčí. Pak můžeme slyšet obraty jako
provinil se, poslal jej za katr, rozhodčí vynesl verdikt apod.
Bránění ve hře, a provinil se Cuciuffo, v desáté minutě utkání. (10:55)
Podobné je to i s vojenskou terminologií, v této oblasti je průnik snad ještě výraznější.
Termíny jako defenzivní linie, operuje na křídle nebo palebná pozice jsou včleněny do
sportovní mluvy a nepůsobí příznakově. Po stránce frazeologické můžeme registrovat
jen několik málo použitých slovních spojení. Holubcův komentátorský styl je opravdu
velmi úsporný, někdy dokonce až sterilní. Místy mají frazémy dokonce i nádech
hyperboly, jako například v první zmíněné ukázce.
Mužstvo Německé spolkové republiky, známé svou houževnatostí, má teď
nadlidský úkol: vyrovnat dvoubrankový náskok kvalitního soupeře. (59:10)
Jestliže jsem před chvilkou říkal, že západoněmečtí fotbalisté zrychlili start na
míč, tak teď stejnou zbraní oplácejí Argentinci. (1:01:02) – zde jde o nepřesné
nebo spíš nezvyklé použití frazému “oplácet stejnou mincí”
Argentinci hrají také trošku pro diváky teď. (1:02:45)
Poslední frazém vyjadřuje situaci, kdy hráči vymýšlejí technické finesy, náročné úkony
s fotbalovým míčem, které se těší velkému zájmu publika, ale většinou navzdory
jakékoliv efektivitě. Dnes už tohle slovní spojení začíná přecházet do klišé, stejně jako
následující příklad:
A tady je Brown, je to ten hráč, který otevřel skóre finále v hlavním mexickém
městě. (24:40)
Podobné klišé se v jazyce sportovních komentátorů, redaktorů i reportérů objevuje i ve
variantě otevřel gólový účet zápasu/utkání. Ve srovnání s předešlým utkáním se
v projevu Víta Holubce vyskytuje méně expresivních výrazů a zdrobnělin (ty nacházíme
jen výjimečně) nebo hodnotících prvků (těch už je podstatně více).
2:0 vede Argentina – a zaslouženě. (1:01:19)
Obrana se teď musí zkoncentrovat, dobře zasáhl Briegel. (1:02:15)
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Šikovně se uvolnil Briegel, teď má šanci! (1:08:31)
Důvodem je nižší emoční angažovanost komentátora, jedná se totiž o neutrální utkání,
v němž nefiguruje domácí reprezentace. Výrazy s citovým zabarvením jsou tak
potlačovány na minimum, registrovat můžeme jediný výskyt, a to v momentě, kdy
asistent rozhodčího praporkem signalizoval nepovolenou hru rukou.
Máváno! Byla tam ručka. (55:38)
Holubcovy komentáře nejsou zanedbatelné ani ze syntaktického hlediska. Jak už bylo
zmíněno v předchozí části této diplomové práce, signifikantním prvkem autorova
projevu jsou elipsy neboli výpustky. Jejich časté použití je znakem jazykové úspornosti.
Autoři v letech minulých totiž soudili, že televizní vysílání, na rozdíl od toho
rozhlasového, divákovi mnohem více prozradí a může si tak obraz o tom, co se děje na
hřišti, udělat sám. Shodovali se na tom i odborníci z oblasti lingvistiky v 70. letech
minulého století: „Vizuální účast televizního diváka při sportovní události učinila
zbytečným podrobný, a hlavně soustavný popis, líčení jejího průběhu.“77
Magath, vysunutí Rummenigeho. (4:46)
Faul. Připravuje se Maradona. Před míčem stojí také Burruchaga. Burruchaga
obloukem. (5:42)
Magath vhazoval, vpředu Allofs… Rohový kop. (3:02)
V poslední ukázce můžeme registrovat prakticky čtyřnásobnou výpustku, a to jak
předmětu, tak příslovečného určení, tak obou přísudků. Jak bylo řečeno, komentátor
televizního přenosu zdůrazňuje obrazovou složky více než v současnosti, komentátor se
spoléhá na to, že divák vidí to, co on, a nepotřebuje zařadit do výpovědi jakoukoliv
činnou složku. Podobně je tomu i v následující ukázce:
Všechno v pořádku. (59:28) … Nikdo tam. (59:49)
Tato slova byla pronesena po sporném zákroku v pokutovém území, opět je vidět
Holubcova úspornost a spolehnutí na to, že divák vidí situaci stejně jako on a vyhodnotí
si ji v souladu s jeho krátkým zhodnocením. Krátce poté následuje obdobná situace, do
pokutového území letí míč, ale fotbalista NSR nenašel svého spoluhráče, proto
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heslovité, zkratkovité vyjádření. S tím souvisí i frekventovaný výskyt pasivních forem
v Holubcově komentáři.
Maradona zabíhá, ale je kryt Matthäusem. (11:37)
Nebylo to dobře rozehráno, ale Magath také nepřesně. (15:01 – 15:04)
Všichni hráči jsou těsně obsazováni. (18:03)
Matthäus, Brehme je poslán na zem. (50:43)
To ovšem neznamená, že by se v současnosti sportovní žurnalisté vyjadřovali pouze
v činném rodě. I přes místy zkratkovitá vyjádření se Holubec snaží o interakci
s televizními diváky a snaží se, aby udržel jejich pozornost. Opět uplatňuje princip toho,
že diváci vidí obrazovou složku přenosu a dál situaci nepopisuje. To se týká zejména
opakovaných záběrů, které bývají zpravidla zpomalené.
Maradonův roh. Podívejte se! To byl Batista. Argentinci měli první, z ničeho nic
vzniklou příležitost. (6:55)
Kučuko, Valdano. Podívejte. Nervozita? Finále je velká věc. (9:10)
Podívejte se, jak otevřená byla obrana! (58:30)
A přesně to byl ten výbuch, to rozptýlení, rozpuknutí. Ještě jednou se na to
podívejte. (24:15)
K udržení pozornosti Holubec využívá i řečnických otázek nebo obratů, na které si dle
potřeby sám odpoví. Takový postup komentátorům umožňuje získat čas potřebný
k rozpoznání nastalé situace, k ověření, který z hráčů byl v inkriminovaný moment
zapojený do hry nebo k dramatizaci děje.
Giusti už rozehrál, Maradona. Sólo? Ne. (1:00:50)
Co to je? Všechno v pořádku, ukazuje pomezní rozhodčí. (1:09:01) – zde
brankář zachytil míč těsně před brankovou čárou, nebylo jasné, jestli hra
pokračuje nebo se bude rozehrávat rohový kop
Pod hlavní kamerou zůstal ležet Eder, nebo Matthäus? Rozhodčí už se podíval
na místo, kamera nikoliv. (8:37)
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Poslední zmíněný úryvek dokumentuje výrazně nižší technické možnosti sportovního
televizního přenosu v 80. letech minulého století. Holubec tehdy pravděpodobně
komentoval z hlasatelny v Praze, zatímco dnes by komentátor byl u finále mistrovství
světa přítomen přímo na místě a měl by dokonalý přehled o tom, co se na hřišti
odehrává. Pokud si Holubec není jistý svým tvrzením nebo skladbou věty, klidně se na
pět vteřin odmlčí, má velice rozvážný styl s minimálním použitím vycpávek.
To dokumentuje i následující moment:
A to je příležitost pro Burruchagu! (asi desetivteřinová pauza, akce volně
pokračuje v pokutovém území) Beckenbauerovo mužstvo se ubránilo bez
problémů. (10:27)
Čím si to vysvětlit? Jednak pravděpodobně tím zmíněným principem, který tvrdí, že co
vidí komentátor, vidí i fanoušci, jednak to bude asi tím, že kvalita obrazu možná nebyla
tak jednoznačná jako dnes. Pokud ve skupině šesti hráčů někdo vyskočil do vzduchu za
účelem odhlavičkovat míč, asi tehdy nebylo úplně snadné s určitostí říct, kdo to byl.
Holubec se tak raději odmlčí, nechává akci dokončit a pak pouze krátce shrne její vývoj.
Naproti tomu v dnešním pojetí je komentátorova povinnost určit hráče, který míč
odehrál, popř. se bleskově opravit, pokud je to sporná situace. Technologická propast
mezi tehdejším a současným televizním přenosem se projevuje i na Holubcově uvedení
před výkopem druhého poločasu.
Německá spolková republika teď zleva doprava, prohrává 0:1, gól dal ve
dvaadvacáté minutě stoper Brown hlavou. (48:10)
Přestože přenos byl v roce 1986 k dispozici v barevném provedení, komentátoři
sportovních přenosů stále divákům připomínali, které mužstvu hraje v příslušném
směru. Je to dáno tím, že v roce 1980 údajně vlastnilo barevný televizor jen šest procent
domácností.78 Holubce je zároveň třeba pochválit za to, jak zvládá výslovnost vlastních
jmen cizího původu, jména jako Olarticoechea [olartikoečea], Burruchaga [buručága],
Matthäus [mateus] nebo Giusti [džusty] zvládá konzistentně a naprosto bez problémů.
Zajímavým jevem je striktní výslovnostní úzus číslovek.
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Tu úspěšnost podporuje titul mistra světa z roku tisíc devět set padesát čtyři a
tisíc devět set sedmdesát čtyři, druhá místa z roku šedesát šest a osmdesát dva a
třetí místo z roku tisíc devět set sedmdesát. (7:44)
Zde nelze jednoznačně rozhodnout, jestli se jedná o dobový znak, tedy zda se
v minulosti používala striktně jedna podoba a dnes druhá. Zde se pravděpodobně jedná
spíš o Holubcův idiolekt: specifický soubor vyjadřovacích prostředků, který je
jednotlivci nebo mluvčímu vlastní. Podle Svobodové se do televizního komentáře tento
jev výrazně promítá. „Při podrobnějším rozboru sportovní reportáže si zřetelně
uvědomíme společné, ale i odlišné rysy jednotlivých idiolektů, projevující se ve výběru
slov, slovních spojení, ve stavbě vět apod.“79

7.3 Jaromír Bosák: Česko–Francie, 1996 80
Analyzované utkání pochází z mistrovství Evropy v roce 1996, jedná se o semifinálové
utkání mezi českou reprezentací a výběrem Francie. Situace je tedy totožná jako
v prvním rozboru: komentátor je díky účasti domácí reprezentace významně citově
angažovaný. Společným prvkem utkání z let 1976 a 1996, přestože oba přenosy od sebe
dělí dvacet let, je užívání familiárních slov s citovým příznakem při referování o
českých reprezentantech. Zcela novým jevem v mluveném projevu komentátora je pak
oslovování hráčů na hřišti přezdívkami, nutno ale podotknout, že v posledním
jmenovaném případě se jedná o ojedinělý jev.
Naši borci se museli obléct do té červeno-modro-bílé kombinace (2:07)
Nedvěd, vlevo je Patrik Berger. Ale Méďo! To se asi mělo přihrát. (1:25:46)
Emoční angažovanost komentátora lze demonstrovat také na nadměrném používání
hypokoristik, tedy domáckých obměn vlastních jmen.
Šmicer, Němec. Ještě jednou Vláďa Šmicer. (4:22)
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Výborně Míša Horňák! (32:01)
Bude se střídat a je to škoda, protože Vláďa Šmicer nehrál špatně. (43:25)
Dalším významnou charakteristikou Bosákova stylu komentování v 90. letech v rámci
expresivních výrazů je tendence k deminutivnosti, autor často používá zdrobněliny.
Doslovné uvádění všech výskytů by bylo poněkud nadbytečné, ale jsou to většinou
příslovce, které se ve výpovědi vážou ke slovesu popisující děj na hřišti: trošku,
lehounce, maličko apod. Kromě toho v přenosu nalezneme i jiné případy.
Do konce deváté minuty chybí minutky čtyři. (1:30:11)
Už jenom vteřinky nás dělí od závěrečného hvizdu. (2:07:33)
To mohla být tečička! – (1:33:51)
Zidane, Djorkaeff. Tak tenhle drobný chlapík začíná zlobit, a to tak že velmi!
(1:07:01) – zde je deminutivnost spojená s metaforickým vyjádřením
Je pochopitelné, že po roce 1989 se ve veřejných projevech zvýšila frekvence používání
anglicismů a dalších slov přejatých z cizích jazyků. Ve fotbale se to dokonce přímo
nabízí, neboť jeho kořeny historikové našli právě v Anglii. Zaregistroval jsem během
jednoho utkání celkem čtrnáct případů v rámci obou kategorií dohromady, což je
v porovnání s komentáři Víta Holubce mnohonásobně více. Níže jsou ukázky:
Ona se dá udělat klička i takovému plejerovi jako je Laurent Blanc, proč by ne.
(21:58) – anglicismus
Dopředu vyrazil Patrice Loko, ale Michal Horňák výborně anticipoval tu
přihrávku. (1:56:46) – anglicismus; zde sedomnívám, že použití tohoto slova
mohlo být pro většinu tehdejšího publika silně matoucí a příznakové
Bude to Luboš Kubík, zatímco vy sledujete replay první penalty. (2:09:54) –
anglicismus
No, ten jeden hráč chybí, marná sláva. Naštěstí nebude dlouho, protože určitě se
o přestávce v tomto punktu něco stane. (48:06) – z němčiny
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Sabri Lamouchi, který debutoval až v letošním roce v dresu reprezentace, se
dostal za záda naší obrany. (29:34) – z francouzštiny
S vyšším výskytem anglicismů v přímém přenosu souvisí i v předchozích kapitolách
zmíněná dichotomie synonymních označení ofsajd a postavení mimo hru. Tady je vidět
překotný posun k první variantě inspirované cizím jazykem, pojem postavení mimo hru
přesto v 90. letech z fotbalových reportáží zcela nezmizel. V průběhu utkání
Česko–Francie rozhodčí zastavili hru kvůli tomuto přestupku celkem desetkrát, z toho
dvakrát Bosák použil ryze české slovní spojení postavení mimo hru. Naproti tomu výraz
ofsajd během utkání padl v osmi případech.
Markantní změna mezi předrevolučním a porevolučním projevem komentátora tkví
mimo jiné v hojnosti obrazných pojmenování. Bosák se chtěl od dřívějších komentátorů
zásadně odlišit a vykonávat tuto profesi jinak. Vidět to je na mnohonásobně vyšším
výskytu metafor, které mají jazykově aktualizační funkci.
První pokus Radka Druláka ztroskotal na dobrém krytí míče ze strany Laurenta
Blanca. (5:14)
Trochu to začíná připomínat divokou džungli před bránou Petra Kouby. (…)
Naštěstí tenhle Zidanův tesák se zabořil vedle našich tepen. (1:10:50)
Proti Šmicerovi těžká váha Blanc. (25:22) – zde za použití elipsy:
charakteristického prvku pro sportovní televizní komentář
Hezký centr směrem na Druláka, ale Bernard Lama se vyšplhal o jedno patro
výš. (1:06:38)
S obraznými pojmenováními souvisí i vyšší výskyt frazémů, tedy ustálených slovních
spojení, samozřejmě v některých případech použitých v kontextu sportovního dění.
Neskutečně to pálí Poborskému fotbalově. (32:52)
No, ten jeden hráč chybí, marná sláva. (47:58)
Jenom mi tak zastydla krev v žilách. (1:02:42) – proneseno při váhavé
rozehrávce českého obránce
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Pokud je to na pravou nohu tak by za to mohl vzít Pavel Nedvěd. (1:46:39)
Lékaři měli o přestávce plné ruce práce, protože se snažili dát Vláďu
dohromady. (49:21)
První útok rozjíždějí Francouzi, stopku vystavil Michal Horňák. (1:37:20)
Bosákovou ambicí je kromě jazykové aktualizace a případného vytváření neologismů
také pobavit publikum. To je motiv, který jeho verbální projev provází po celou dobu
jeho kariéry. K tomuto účelu často používá neotřelá přirovnání.
Čáp Novotný se dostal do problémů, naštěstí se složil z té dvoumetrové výšky.
(23:06) – krajní obránce Pavel Novotný byl proslulý dlouhýma nohama
Djorkaeff, ten má balón snad přilepený na noze. (25:37)
Přece jenom pan Mottram bude mít trošku jiný metr než rozhodčí Krug, který
odehrál nevídaný mariáš při zápase Česká republika – Portugalsko. (27:01) –
německý sudí Helmut Krug v předchozím utkání udělil hráčům celkem deset
žlutých karet
Zidane, Pedros, Djorkaeff. Balón mezi nimi běhá jak ochočený psík. (1:19:33)
Myslím, že Laurent Blanc je teď zelený jak hruška. Ale pořádně nedozrálá.
(2:14:49)
Oživení mluveného projevu jistě napomáhá i mnohonásobně častější zapojení
slangových výrazů, než tomu bylo v případě Víta Holubce. Většina z nich vyjadřuje
běžné děje na fotbalovém hřišti, a to jak ze strany hráčů, tak ze strany rozhodčích.
Tohle ale už musel pomezní rozhodčí odmávat, tentokráte to naši beci zahráli
dobře. (25:45)
Odcentroval Karel Poborský a nechybělo moc a Pavel Nedvěd dosáhl na ten
balón. (26:32)
Petr Kouba promáchl! (46:41)
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Ale chce to chvilku podržet míč, vyvézt ho, nenechat se zatlačit. To je smrtelná
záležitost. (1:05:19)
Berger. Neprostřelil Anglomu, to je zkušený třicetiletý mazaný vlk. (1:40:03)
Slangismy registrujeme převážně ve formě sloves, jak dokumentují příklady výše, méně
často pak jako podstatná jména.
Dopředu se sunou Karel Rada a Michal Horňák, oba dobří hlavičkáři,
pochopitelně i Pavel Novotný. (11:43)
Při neúčasti Radka Bejbla se postavil na to důležité místo štítového záložníka.
(31:13)
Tohle bude znovu Václav Němeček. Housličky! (1:33:31) – pojem housličky
značí úspěšně provedenou přihrávku mezi nohami protihráče
Kubík, bodyček Zidaneho. (1:55:59)
Poslední zmíněné ukázka je zajímavá hned ze dvou pohledů. Tím prvním je mísení
sportovní terminologie ze dvou různých oblastí: fotbalu a hokeje. „Do fotbalového
vyjadřování se prosadily i některé výrazy a frazémy, které jsou typické pro jiné sporty.
Z hokeje to je např. výraz bodyček (zatímco v hokeji patří k dovoleným obranným
zákrokům – zastavení hráče tělem, ve fotbale nikoli), brejk (rychlý přechod do
protiútoku).“81
Druhým poznatkem je pak vývoj skloňování vlastních jmen cizího původu v průběhu
let, což je sice jev stojící mimo lexikologii, přesto se ale týká kultivovanosti a
správnosti komentátorova projevu. V roce 1996 Bosák skloňuje ve 2. pádě bodyček
Zidaneho, z dnešního úhlu pohledu se prokazatelně jedná o chybu, jak koneckonců
uvádí i Ústav pro jazyk český: „Příjmení končící v prvním pádě na nevyslovované -e,
avšak ve výslovnosti na souhlásku (v daném případě je výslovnost [zinedyn zidan])
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SVOBODOVÁ, Ivana. Ve strahovské aréně slávistický gólman vychytal sparťanskému bekovi
standardku. In: Oratio et ratio. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005, s. 304.
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skloňujeme podle vzoru „pán“ a nevyslovované -e v nepřímých pádech vypouštíme: 1.
p. Zinedine Zidane; 2. p. Zinedina Zidana; 3. p. Zinedinu Zidanovi atd.“82
V souvislosti s jmény francouzských hráčů je nutné podotknout, že Bosák zvládá jejich
výslovnost naprosto precizně, přestože francouzština patří po fonetické stránce k těm
náročnějším jazykům. Příjmení Guérin [gerán], Djorkaeff [džorkef], Lamouchi [lamuši]
nebo Desailly [desají] zvládá opakovaně velice dobře a žádné odchylky po stránce
výslovnostní jsem neregistroval.
Do Bosákova projevu místy pronikají i takové lexémy, které lze označit za slova knižní,
nebo přinejmenším vhodná pro psané projevy. V běžné komunikaci následující jednotky
neslýcháme příliš často. Opět je ale důležité podotknout, že posuzuji vybrané jevy
optikou vnímání českého jazyka v roce 2021, proto je možné, že před pětadvaceti lety
tato slova nepůsobila nikterak příznakově.
Přece jenom, kabiny jsou pro nás zapovězená místa. (49:39)
Druhý poločas je výrazně živější než ten první. Pohříchu tedy víc před naší
brankou. (1:18:05)
Zidane měl tu kopačku proklatě vysoko. (1:47:35)
Po pravé straně pílí Patrice Loko. (1:43:42)
Z hlediska spisovnosti působí ve veřejném projevu příznakově slova z obecné češtiny,
ke kterým má Jaromír Bosák tendenci inklinovat (tento jev budu dále rozvíjet
v následujících rozborech). U některých původem obecněčeských slov je složité
rozpoznat, zda jsou stále nespisovná, protože mohou časem ztratit příznak. Komentátor
se jejich užitím dostává do pozice „lidového vypravěče“, který má k divákovi blízko,
reaguje na aktuální trend hovorové češtiny a může publiku předat děj na hřišti
jednoduchým způsobem.
Teď tam je Václav Němeček, ale Němec ho neviděl, takže hraje Šmicer. Dostal to
do špeku. (33:37) – zajímavý slangismus, dnes velmi často používaný
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https://ujc.avcr.cz/jazykova-poradna/dotazy/0024.html
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Už toho má hodně za sebou Laurent Blanc. Vyzkoušel si Itálii, když hrál
v Neapoli, když pominu jeho působení ve francouzské nejvyšší soutěži, teď to
prubne v Barceloně. (37:50) – zde stojí za zmínku i metonymické pojmenování
„vyzkoušel si Itálii“
Je to pech. Takže šestý hráč, který je out z českého pohledu. (43:36) – výpověď
obsahuje i anglicismus „out“ ve smyslu „mimo hru kvůi zranění“
Některé výrazy v Bosákově komentáři jsou ale příznakové jen proto, že jsou původem
ze zcela odlišné oblasti nejen stylové, ale i tematické nebo zájmové. Tento proces se
označuje jako jazyková aktualizace, jejíž funkcí je osvěžit projev komentátora a
vymanit se tak ze stereotypních pojmenování.
Druhý kraj tedy bude obhospodařovat Pavel Nedvěd. (2:18) – zemědělství
Jiří Němec byl v zápase proti Portugalsku vynikající. Málokdo dokáže hrát u
čáry jako on, dnes ale hraje poněkud jiný part, není to klasický krajní záložník.
(12:28) – umění
Naštěstí míč zabral do své správy Kadlec a odehrál míč alespoň na aut. (15:38)
– administrativní styl
Dochází k výměně stráží před pokutovým územím a v něm, na post posledního
odchází Guérin, s ním Lizarazu, a dlouháni Roche, Blanc, Zidane jsou před
Koubou. (19:32) – vojenství; za zmínku zde stojí i expresivní výraz „dlouhán“
Ze syntaktického hlediska jsou Bosákovy komentáře podobné těm Holubcovým z roku
1976, a to jak z hlediska sledovaných jevů, tak i z hlediska emoční angažovanosti
komentátora. Bosák v roce 1996 totiž rovněž používá zájmeno „my“ jako funkční
prostředek při referování o českých reprezentantech, a to jak ve vyjádřených, tak
v nevyjádřených formách.
Pokud jde o ty vstřelené branky, myslel jsem především zápas s Ruskem, kde
jsme se postarali o hojný přírůstek do gólové bilance. (18:11) – použití zájmena
my
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Loko si pomohl rukou v tom souboji, což rozhodčí Mottram nezaregistroval a
vhazovat budeme my. (9:41)
Zidane, kolem tří našich se protáhl. (8:21)
Hra pokračuje, což je pro nás dobré. (28:10)
Dalším prvkem, který spojuje Bosáka a Holubce je hojné využívání elipsy, tedy
výpustky ve větě. Tento jev ale rozhodně není charakteristický pro tyto dvě osobnosti
tuzemské sportovní žurnalistiky, naopak je typický pro většinu sportovních
komentátorů, kteří se dle potřeby musí vyjadřovat zkratkovitě. Zdá se ale, že pro Bosáka
je v rámci výpustek příznačné jedno slovní spojení, uvedené hned na začátku
následujícího výčtu příkladů.
Tohle bude Petr Kouba. (3:52) – ve smyslu, že tuhle přihrávku zachytí brankář
Petr Kouba, Bosák tato slova užívá opakovaně, další výskyty např. v čase 20:57,
56:13 nebo 1:53:44
Novotný. Vysoké na Jiřího Němce. (17:14)
Němec. Hm, tohle bude pro Francii. (12:04)
Drulák. Vedle je Pavel Nedvěd, ale Drulák nestačil narazit. (18:34)
Vzhledem k tomu, že Jaromír Bosák utkání Česko–Francie komentoval bez experta
nebo spolukomentátora, často si pomáhal řečnickými otázkami, aby zajistil dostatečnou
míru interakce mezi ním a diváky, a zároveň, aby jeho výklad nepůsobil jednolitě či
monotónně. Je nutné si uvědomit, že v podobných případech Bosák komunikuje do
éteru bez jakékoliv zpětné vazby dvě a půl hodiny. Proto volí takový postup, aby jeho
komentář nepůsobil stereotypně.
Radek Drulák má obrovskou šanci dokázat, že jeho zařazení do sestavy bylo
správným tahem, a konečně kdo jiný by měl dávat góly než nejlepší střelec ligy?
(5:31)
Konec první části prodloužení, tak co tomu říkáte? (1:52:11)
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Odchází, jestli vidím dobře, číslo deset? Radek Drulák? Už to tak vypadá.
(1:13:49)
K oživení jednotvárného projevu přispívají také promluvy k hráčům, které zpravidla
přichází ve vypjatých momentech hry, např. při nadějně se rozvíjejícím útoku nebo
šanci ke vstřelení branky. Zde je na místě připomenout, že i Jaromír Bosák určitě fandil
českému národnímu týmu a nechal se unést emocemi, což je v pořádku. Komentátor
podobnými prostředky zajišťuje dramatizaci děje, zvlášť pokud k tomu připočteme, že
v inkriminovaném utkání čeští reprezentanti usilovali o historický úspěch v rámci
samostatné České republiky. Promluvy k hráčům často doprovází i další expresivní
výrazy v podobě citoslovcí nebo slangismů.
Radek Drulák, mohl by teď něco provést s Blancem, proč ne. Zkus to! Zkusil.
(21:36)
Drulák. Jdi do gólu! (57:31)
Patrik Berger, má to na pravou, tak si to přehodil. Zkus to ještě! Jéjejéje!
(1:08:40)
Teď hlavně bez faulu. (1:23:09)
Poborský. Karle, zkus něco! Vybojoval rohový kop. (1:57:51)
Ke komfortu diváka přispívá i soulad verbální složky s obrazovou. Jaromír Bosák se
v těchto případech příliš nezabývá podrobným popisem děje, naopak divákům často
podsouvá informace jako přidanou hodnotu. V následujícím případě divákům
zkratkovitě a efektivně vyjádří, že hráči mezi sebou kombinují a zároveň ve dvouslovné
výpovědi připomene, že Vladimír Šmicer i Pavel Novotný jsou kmenovými hráči Slavie
Praha.
Šmicer, Novotný. Slávistická spolupráce. (2:56)
Jak už bylo popsáno výše, Jaromír Bosák se snaží do svého projevu implementovat
humorné prvky, kterými se snaží oživit svůj komentář. Využívá k tomu ironii,
nadsázku, někdy i sarkasmus. Příležitostně se dokonce odkazuje na významná díla
světové literatury.
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Vladimír Šmicer tu hraje o svobodu, čím dále bude český tým postupovat, tím
později se bude ženit. Možná proto se mu začalo tolik dařit. (15:15)
Dopředu se snad poprvé dnes vysunul Roche, naštěstí vysoké čelo Miroslava
Kadlece zastavilo tuhle rodící se situaci. (1:26:22)
Žádný květ zla z toho pro nás nevykvetl. (41:21) – proneseno při opakovaném
záběru nepřesné střely jednoho z hráčů Francie, jedná se o odkaz na dílo
francouzského básníka Charlese Baudelaira Květy zla
Na lavičku přichází turbanem obvázaný Vladimír Šmicer. Teď toho má teda
opravdu plnou hlavu. (1:03:24) – Šmicer přichází do útrob stadionu s obvazem
kolem hlavy po ošetření českými lékaři
Marcel Desailly, jeden z těch, které atakoval Le Pen, předák francouzských
ultranacionalistů, když tvrdil, že ve francouzském týmu je mnoho hráčů, kteří ani
neznají slova francouzské hymny. Říkal, že jsou Francouzi, jen aby mohli hrát za
národní celek. Lidská hloupost je opravdu neomezená. (14:40)
V některých případech dochází i k jazykové aktualizaci, na jiných ukázkách lze zase
pozorovat, že Bosák při komentování v 90. letech 20. století nedodržuje zásady
politické korektnosti. To mu koneckonců zůstalo i v současnosti, o vzrušenou debatu na
sociálních sítích se postaral svými politicky motivovanými prohlášeními o vhodnosti
konání mistrovství světa v Rusku v roce 2018 nebo toho nadcházejícího v Kataru 2022.

7.4 Jaromír Bosák: Německo–Česko, 2020 83
Podobně jako Vít Holubec, i Jaromír Bosák si za léta komentování vymyslel své vlastní
uvítání, kterým na začátku každého přenosu zdraví fotbalové publikum, přičemž vždy
upřednostňuje zástupkyně ženského pohlaví.
Zdravíme všechny fotbalové fanynky a fanoušky! (16:26)
83
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Navzdory předpokladům, současný komentář Jaromíra Bosáka se za pětadvacet let
výrazněji neposunul k častějšímu využívání anglicismů. Jejich výskyt je v utkání
Německo–Česko mluvčím spíše potlačován, tedy když z uvažovaných jednotek
vyjmeme ty, které se staly součástí sportovní terminologie už před rokem 1989, jako
například centr, bek, defenzíva apod. V utkání lze registrovat pouze odvozeniny od
anglického výrazu press, v přeneseném slova smyslu presovat, presink znamená
„aktivně bránit, vyvíjet tlak na soupeře, který drží míč“.
Ono to vypadá, že český tým presuje, ale je to takové na dva na tři metry.
(56:10)
Takhle by presink měl vypadat. (1:30:54)
Podobně jsou na tom i slova přejatá z dalších cizích jazyků, například z francouzštiny.
U některých z nich je k rozpoznání významu potřeba i vyspělejší znalost jazyka nebo
vyšší míra intelektu na straně příjemce.
Hrát bude, už nikdo. Protože byl odpískán nedovolený zákrok Michala
Krmenčíka, který měl první drobné tête-à-tête s Rüdigerem. (23:27) – výraz
pochází z francouzštiny, volně by se dal přeložit jako „důvěrný osobní
pohovor“; proneseno při tvrdém souboji dvou hráčů
Dokázal se opřít do balónu, ale netrefil ho úplně optimálně. (1:43:12)
S výrazy přejatými z cizích jazyků souvisí i sledovaná dichotomie ofsajd X postavení
mimo hru. V roce 2020 už lze konstatovat, že výraz postavení mimo hru je zcela na
ústupu z fotbalové terminologie. Dokumentuje to fakt, že jej Bosák z osmi případů
v utkání Německo–Česko nepoužil ani jednou. Jasně tak dominuje původem anglický
pojem ofsajd.
Bosák si absenci cizích slov vynahrazuje výrazy z obecné češtiny, kterých v rámci
přímého přenosu zazní mnohonásobně více než v předešlém analyzovaném utkání.
Tento sklon bychom mohli charakterizovat jako Bosákův idiolekt, především pak užití
výrazu nároďák, kterému sice každý sportovní fanoušek rozumí, přesto stále nepatří do
spisovné vrstvy českého jazyka. Při podobné frekvenci výskytů už se dá dle mého
názoru hovořit o nadužívání zmíněného pojmu.
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Technická nedokonalost se stala zhoubou předchozí akci českého nároďáku.
(44:37)
Přijde mi, že má nejblíž z té dnešní stoperské trojice k tomu, aby stabilně
nastupoval v německé reprezentaci. A vzhledem k tomu, co předvádí jak v lize,
tak když dostane tuhle šanci v nároďáku. (1:29:40)
Dokonce se začíná mluvit o tom, že by se měl vrátit do nároďáku. (1:00:51)
I když se objevují v Německu hlasy „zaplaťte Kloppa a vemte ho k nároďáku,“
tak si myslím, že to v současné době není reálné. (2:04:41)
Jako idiolekt můžeme hodnotit i opakované používání frazému je/není nejlepší recept
na, který se může stát v průběhu přenosu výrazně zatěžujícím prvkem.
Nějaké dlouhé otálení s rozehrávkou asi není ten nejlepší recept na klid
v defenzívě. (29:16)
Klička ven ze hřiště nebývá úplně nejlepším receptem na úspěch. (53:38)
Jako by defenzíva přestala hrát. Nikdo nesledoval míč, kam se odrazí, kdo kam
půjde. Stojím, koukám: to asi není úplně nejlepší recept. (1:08:16)
Kromě lexému nároďák našel Bosák oblibu i v dalších obecněčeských slovech, jako
například strkanice, plac, chumel, klika (ve smyslu „štěstí“) nebo pumelice.
Drobná strkanice před Pavlenkou, ale nic vyloženě závažného. (57:59)
Červeno-bílý chumel před Jiřím Pavlenkou. (1:23:16)
Souček s trochou kliky zvládl souboj s trojnásobnou přesilou. (1:43:57)
Neuhaus ukázal, že rána z dálky je jeho oblíbená disciplína. No nádherná
pumelice. (1:49:38)
Říkám si, jestli nelituje Vladimír Darida, že není na place, protože tomu by to
taky chutnalo zahrát si proti německému nároďáku. (22:37)
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Lze se pouze domnívat, jak byla věta o chuti Vladimíra Daridy přesně míněna. Vysvětlit
ji můžeme pravděpodobně tak, že Daridovi by se líbilo, kdyby si mohl zahrát proti
německému mužstvu, protože německý fotbal ze svých zkušeností dobře zná.84 Další
možnou interpretací je, že by se mu podle Bosákova názoru proti Německu herně dařilo,
možná právě díky znalosti německého fotbalového prostředí. Bosák si tuto kulinářskou
paralelu zřejmě oblíbil. Při záběru na Nica Schulze, záložníka Borussie Dortmund,
Bosák prohlásil podobnou větu, v niž chtěl divákům pravděpodobně říct, že ve svém
ligovém klubu není nasazovaný každý zápas do základní sestavy. Podobné projevy
můžeme považovat za pokus o neologismus, i když v tomto případě ne úplně zdařilý,
protože je evidentní, že výpověď může být vykládána ve dvou rovinách.
Taky to není tak, že by Schulz odehrál všechno, na co by měl chuť. (1:48:36)
Mezi typické prvky pro Bosákův komentář řadíme i obrazná pojmenování jako
metafory, metonymie nebo přirovnání. Tyto projevy jsou typické jistou dávkou ironie,
nadsázky nebo naopak zveličení při popisu děje na hřišti.
Píšťalka se ozvala až po souboji Jemelky s Amirim. (46:37) – metonymie
Další dvě tři šance se narodily pro Němce. (1:10:20) – metafora
V tomhletom lisu Koch–Tah neměl Vydra moc šancí hlavičkovat. (1:28:13) –
metafora
Jako by měl kopačky z kovu na noze Oliver Dahoud. (1:50:20) – přirovnání;
Dahoud opakovaně posílal příliš tvrdé a nepřesné přihrávky
Nebývalo zvykem, aby hráč z Bundesligy šel do Portugalska, do Holandska.
Ještě tak Itálie se nosila, ale to bylo všechno. (1:00:19) – metonymie
Některé z obrazných pojmenování mají rovněž aktualizační potenciál.
Otevřená vrata, ne dveře. Opravdu vrata do české defenzívy. A fouká pořádný
průvan. (1:06:13) – proneseno při pokračujícím útočném tlaku německých
fotbalistů

84

Český záložník Vladimír Darida nastupuje v německé nejvyšší soutěži od roku 2013, pozn. aut.

55

Baku, připravený Matějů. Ale s další zásilkou je tady Ilkay Gündogan. (59:26) –
hráči Německa už po několikáté poslali vzdušnou přihrávku do pokutového
území, v tomto případě je zásilkou myšlen další centrovaný míč
Za pozornost stojí takové výrazy, které stylově spadají do jiného prostředí a stojí zcela
mimo sportovní terminologii, jako například termíny z právní vědy, anebo publicismy,
které přísluší spíše do politického zpravodajství.
Nikterak překvapivá není žlutá karta pro Tomáše Součka, protože chytil Brandta
za dres, a to je taxativně vymezeno jako prohřešek za žlutou kartu. (1:49:14)
Löw se znova vrátil poté, co převzal úřad od Klinsmanna k té velmi dlouhé práci
s národním týmem. (2:04:29)
Příznakově mohou rovněž působit v mluveném projevu slova knižní, nebo naopak
zastarávající, které má Jaromír Bosák rovněž v oblibě.
Prostě to není lehké vybírat, koho vezmete jako dvojku, neřku-li trojku. (30:13)
Vystřídáno jest. Na hřišti se objevil Amiri. (43:08)
Holeš nepustil Neuhase podruhé k míči, ale Dočkal taky neudržel merunu pod
kontrolou. (58:42)
Slovo meruna je alternativou pro mnohem užívanější pojmy míč nebo balón. „U těchto
slangismů lze počítat s aktualizačním působením asi i proto, že patří do zastaralé či
zastarávající vrstvy sportovního slangu.“85
Právě u slangových výrazů lze evidovat posun k jejich vyššímu výskytu. Zajímavým a
poměrně rozšířeným úkazem je označení brankářů v týmu číslovkami, které signalizují
prioritu pro jejich nasazení do utkání. O nejkvalitnějším gólmanovi v mužstvu se tak
hovoří jako o jedničce, podle logické řady pak následuji i dvojka a trojka. Takto
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HOFFMANOVÁ, Jana. Termíny – profesionalismy – slangismy a jejich podíl na stylu on-line
sportovních reportáží. In: Jazykovedný časopis (Journal of Linguistics), 2018, Vol. 69, No 3, s. 422.
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rozebral Jaromír Bosák v přímém přenosu situaci v německém týmu týkající se
brankářů:
Jasná jednička je Manuel Neuer, máte tam Ter Stegena, jedničku Barcelony,
máte tam právě Trappa, máte Lena z Arsenalu. Prostě to není lehké vybírat,
koho vezmete jako dvojku, neřku-li trojku. (30:13)
Jiné použití číslovky používají sportovní komentátoři ve chvíli, kdy hráč odehraje míč
bez přípravy, takzvaně z prvního doteku. Zkracováním se tento výraz dostal do podoby
z jedničky, někdy taky z první.
Max z jedničky vracel před Jiřího Pavlenku. (59:50)
Nejčastějšími slangovými výrazy v Bosákově projevu jsou slangismy jednoslovné,
opisují většinou buď specifickou situaci na hřišti, nebo herní činnost jednotlivce, která
by se bez užití slangových výrazů musela popsat přehnaně dlouhým, neobratným
vyjádřením.
Dopředu se vydal Brandt a je to výrazné přečíslení, které končí velice špatným
rozhodnutím. (32:37) – „přečíslení“ je taková herní situace, v níž útočí více
hráčů jednoho mužstva na méně hráčů protějšího mužstva
Max vrací míč do gólovky a je to 1:0 pro Německo poté, co svoji pověst střelce
potvrdil Luca Waldschmidt. (35:48) – zde na konci výpovědi zachycen i frazém
„potvrdit pověst střelce“, který už hraničí s klišé
Hlavičkáři v českém týmu nejsou špatní. (39:37)
Hlavně Bielsa nechce odkopávače. Chce opravdu dobré fotbalisty i ve smyslu
technickém. (1:30:06)
Nakonec střela bodlem, jestli jsem dobře viděl. (1:33:05) – „bodlo“ je střela
zahraná špičkou kopačky
Kopic, nasadil jesle Rüdigerovi. (1:39:09) – jako „jesle“ se ve sportovní
terminologii označuje prostrčení míče mezi nohami soupeře, též nazýván housle
nebo housličky
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Některé slangismy ale mají i víceslovnou podobu, některé z nich můžeme hodnotit i
jako spisovné, protože popisují herní situaci obrazně a mají spíše frazeologickou formu.
Hoffman teď absolutně nezvládl situaci. Měl jít do gólu. (32:42) – měl střílet
Přišlo mi, jako kdyby Brabec a Jemelka vůbec nepočítali s tím, že balón může
ještě přijít do toho nebezpečného prostoru někde na hranici malého čtverce.
(37:51) – malé pokutové území, někdy též „malé vápno“
Znova musel na zem Pavlenka, kdy likvidoval tečovaný centr. (51:05) – musel
rukama zachytit míč v pozici vleže
Waldschmidt, trošku na paty dostal přihrávku, nezpracoval ji dobře. (1:44:09) –
dostal nepřesnou přihrávku, která mířila do prostoru za ním
Pavlenka raději vyrážel, míč před ním trochu zaplaval. (1:57:03) – míč byl
kopnutý s technickou falší, proto měl nepředpokládanou dráhu letu
Souček, to už bylo na dlouhou nohu, asi měl přistrčit Daridovi, který byl v lepší
pozici. (2:01:32) – nepřesná přihrávka do prostoru, který se nacházel příliš
daleko před spoluhráčem
Frazeologismy jsou, co se týče vývoje, prakticky neměnnou složkou sportovního
komentáře.

„Dalším

rysem

společným

sportovním

redaktorům,

ale

i

spolukomentátorům z řad sportovců a trenérů je užívání fotbalových termínů, slangismů
a fotbalové frazeologie. Fotbalová pojmenování jsou již po léta ustálená.“86 U některých
následující příkladů však hrozí brzký přechod do klišovitých frází.
Ale Martin Max to dotáhl k jedinému zápasu v reprezentaci, neměl na růžích
ustláno. (33:44)
Julian Brandt spálil obrovskou příležitost. (54:29)
Kopic, nasadil jesle Rüdigerovi, ale míč mu už poté neříkal pane. (1:39:12)
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Po syntaktické stránce je nejzásadnějším zjištěním fakt, že u Bosáka zcela vymizelo
nahrazování zájmena „my“ za české reprezentanty, v utkání nezazněl ani jeden výskyt
tohoto jevu. Komentátor se v průběhu pětadvaceti let rozhodl, že při referování o
domácích fotbalistech bude volit formu opisu a začal používat neutrální výrazy český
tým, česká defenzíva, národní mužstvo, nároďák apod.
Pod tlakem nezahrál přesně, to znamená, že český tým se udrží poblíž
pokutového území. (34:49)
Zase, podobná situace jako před prvním gólem, tentokrát o něco lépe zvládnutá
českou defenzívou. (42:07)
Teď to možná Neuhaus uspěchal, naštěstí pro Pavlenku a celý český tým.
(1:06:34)
Němci tentokráte čekají na vlastní polovině na to, co vymyslí muži v červených
dresech. (1:21:34) – Bosák volí identifikaci českého národního mužstva opisem:
podle barvy dresů
Příliš dlouhá přihrávka na Brandta dává české defenzívě příležitost se
zformovat. (1:32:56)
Je z toho autové vhazování pro český tým. (1:53:35)
Nejpodařenější akce českého týmu ve smyslu zakončení. (1:54:52)
I v tomto přenosu lze u Bosáka zaznamenat promluvy k samotným aktérům utkání,
v některých případech jim dokonce vkládá slova do úst za pomocí vložené přímé řeči.
V jednotlivých výpovědích evidujeme i prvky emočního zaujetí, například ve formě
spílání českým obráncům za nečinnost při bránění.
Krmenčík v souboji s Kochem upadl, žádal si penaltu, ale lotyšský rozhodčí
jednoznačně ukázal: „Kdepak, chlapče!“ (45:33)
Teď mu rozhodčí dal najevo: „Před chvilkou jsi filmoval, tak teď ti to jó
nepísknu.“ (46:27)
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Opět Pavlenka, za účastného přihlížení celé české defenzívy. Já bych rád poslal
vzkaz: „Hoši, nejste na divadle! Hrajte fotbal.“ (1:05:45)
Zastarávající prvky evidujeme, podobně jako u Víta Holubce, i v komentáři Jaromíra
Bosáka ve formě podmiňovacího způsobu minulého, který se v současné češtině téměř
neužívá.
Přihrávka letí o dva metry dále, než by býval Luca Waldschmidt potřeboval.
(1:39:31)
Vydrovi se nepodařilo rozehrát, tak jak by si byl představoval. (2:02:25)
Zajímavostí je, že humor při komentování přímých přenosů Bosáka neopustil ani po
pětadvaceti letech. To je složka, kterou například Holubcovy komentáře naprosto
postrádají. Těžko říct, zda to přisuzovat tehdejším striktním poměrům ve státní
Československé televizi, nebo zda chtěl zůstat Holubec seriózním předkladatelem
sportovního dění. V dnešním pojetí televizního komentáře je občasné použití vtipu a
nadsázky nejen bezproblémové, ale za určitých okolností i odpovídající situaci.
Krejčí, teda Černý. Promiňte, nevím, kde se mi vzalo jméno doktora
reprezentace. Nic proti Petrovi, ale takhle rychle by neutíkal. (27:06)
Jankto sice dokázal odcentrovat, ale jen na dobře postaveného Kocha. No a jak
se sluší s jeho jménem, tak uvařil dobrou přihrávku. (1:52:20)
Teď ovšem trávník záludně fauloval Holeše. (1:52:33) – proneseno při pádu
českého hráče bez cizího zavinění
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8 Komparace
8.1 Komparace komentářů Víta Holubce a Jaromíra Bosáka
Účel sportovního televizního komentáře se ani za dobu 45 let nezměnil, stále slouží
divákovi jako pomůcka pro rozpoznání jednotlivých aktérů na hřišti. Komentáře Víta
Holubce i Jaromíra Bosáka ukazují, že hlavním rysem tohoto žánru je identifikační
funkce, která bývá tu více, tu méně doplněna o popis děje nebo zajímavé statistické
informace. Frekvence těchto prvků závisí na individuálním komentátorském stylu
každého autora zvlášť.
Víta Holubce charakterizuje především deskriptivní činnost. Během přenosů se zabýval
především popisem a identifikací hráčů, jen málokdy se k příjemci sdělení dostala
nějaká zajímavá informace, ať už statistická, nebo ze zákulisí. V tomto ohledu je Bosák
určitě aktivnější, nahrává mu ale taky fakt, že na začátku tisíciletí začala Česká televize
prosazovat formát děleného komentáře, tedy hlavní komentátor a expert. V dialogu je
mnohem snazší předat recipientům statistické zajímavosti a z logiky věci také navázat
krátkou diskusi o aktuálních tématech týkajících se zápasu, z níž se divák většinou
dozví víc než při monologickém výkladu. Další Bosákovou výhodou je i nástup
internetu a sociálních sítí, díky nim má daleko jednodušší přístup k informacím. A
v neposlední řadě také technologický posun, který neustále zkvalitňuje přímé přenosy a
dokáže odhalit mnohé detaily. Pokud dnes dojde ke sporné situaci na hřišti, režisér
dokáže zakomponovat do přenosu zpomalené záběry inkriminovaného momentu v řádu
vteřin, navíc hned z několika různých kamer. S tím souvisí i Holubcovo časté
připomínání divákům, kolikátá minuta utkání právě běží, a to rovněž z technologického
důvodu. Součástí přímého přenosu totiž v 70. a 80. letech totiž nebyla grafická
časomíra.
Stěžejní je rozdíl mezi komentátory v kreativitě projevu. Bosákovo pojetí je plné
obrazných pojmenování, jako například metafor, metonymií, frazeologismů. V tomto
směru Holubec nedosahuje jeho kvalit, jeho projev se vyznačuje maximální jazykovou
úsporností a častými výpustkami ve větě. Těm se ale nevyhne ani Bosák, je to typický
syntaktický jev pro sportovní komentátory, kteří se pod časovým tlakem snaží zkracovat
výrazy a univerbizovat je. Holubec ve srovnání s Bosákem také málokdy pronese
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hodnotící soud, pokud zrovna nehraje česká, potažmo československá reprezentace.
Taková vyjádření jsou v dnešním pojetí sportovního komentáře žádoucí. Hodnocení
komentátora a jeho názor na danou herní situaci se stal běžnou součástí sportovních
přímých přenosů.
Výsledkem porovnání z lexikálního hlediska je tvrzení, že Holubcův komentář působí
optikou dnešního pojetí až příliš suchopárně a monotónně. Tomuto zjištění nahrává i
fakt, že Bosák do svého komentáře zahrnuje i situační humor, kdy situaci na hřišti
vtipně glosuje za pomocí vtipu, nadsázky nebo ironie. Kromě faktické správnosti a
zpravodajského servisu chce televizní diváky u obrazovek i pobavit. Podobný postup je
u Holubce zcela ojedinělý.
Oba autoři se rozchází rovněž v užití anglicismů, v rozborech jednotlivých utkání jsem
sledoval dvě synonymické dvojice výrazů: ofsajd X postavení mimo hru a gólman X
brankář. Zde můžeme pozorovat příklon Víta Holubce k českým výrazům, u první
dvojice vyvažuje anglicismus ofsajd ryze českým souslovím postavení mimo hru,
výskyt obou lexémů je rovnoměrně zastoupen. U druhé dvojice ale v případě Holubce
jasně převládá brankář. Je zřejmé, že v Holubcově době se dávala jednoznačně přednost
českým výrazům. Zřetelné je to např. u dvojice výrazů míč vs. balon. Zatímco
v Holubcově komentáři se s ním nesetkáme, v Bosákově je užití obou výrazů téměř
rovnocenné.
Přesto lze v Holubcových komentářích najít oblast, ve které svého mladšího kolegu
předčil. Tou je především gramatická správnost, spisovnost projevu a prakticky nulové
použití vycpávek. Bosák do své mluvy často zařazuje jednak oběcněčeská slova:v
merku, plac, kurýrovat, pech atp., jednak obecněčeské tvary: to by to daleko nedotáh,
mladej apod.
Ani jeden z komentátorů se nedopustil žádného výrazného fonetického prohřešku při
vyslovování cizích vlastních jmen, přestože některá z nich byla vyloženě záludná
(Olarticoechea, Guérin, Desailly). Shodnými prvky mezi analyzovanými komentátory
jsou rovněž časté promluvy přímo k aktérům dění na hrací ploše, vkládání přímé řeči do
projevu a používání pasivních forem slovesa ve větě.
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8.2 Komparace komentářů Jaromíra Bosáka v letech 1996 a 2020
Na projevu Jaromíra Bosáka se během téměř 25 let mnoho nezměnilo, až na pár
výjimek. Ty ale signalizují dva poměrně podstatné posuny ve vývoji fotbalového
televizního komentáře: na jedné straně trend ve volbě jazykových prostředků ve
sportovní žurnalistice, na druhé straně dá se říct profesní a etický posun Jaromíra
Bosáka v profesi komentátora.
Jak už bylo naznačeno v předchozí analýze utkání Německo–Česko z roku 2020, ze
současného komentáře Jaromíra Bosáka se zcela vytratil pojem postavení mimo hru,
přestože jej v roce 1996 místy používal (během přímého přenosu padl dvakrát). Lze
usuzovat, že tento lexém se definitivně přesunul z fotbalové do hokejové terminologie.
Ukazuje to na neustálý vývoj sportovní terminologie, některá slovní spojení zanikají,
některá nová naopak vznikají a postupně se začleňují do této oblasti. Stejně tak
redaktoři v 70. a 80. letech minulého století určitě nezahrnovali do svého projevu
slangismy jako namazat soupeři, jít do gólu nebo morda v noze.
V předchozí podkapitole jsem jako jeden z největších rozdílů mezi komentátorským
stylem Jaromíra Bosáka a Víta Holubce uvedl použití vtipu a nadsázky v přímém
přenosu. Ani taková vyjádření by žádný profesionální mluvčí neměl nadužívat. Bosák
přiznává, že s touto tendencí měl problémy, když v 90. letech minulého století
s komentováním začínal. „Každou větu jsem tam sypal nějaký fórek, teď když bych to
slyšel, tak bych se asi chytal za hlavu,“87 tvrdí při vzpomínce na své komentátorské
začátky.
S mládím a možná i s jistou dávkou nezkušenosti souvisí i další zásadní změna v jeho
projevu. Na mistrovství Evropy v roce 1996 používal zájmeno „my“ při referování o
českých reprezentantech poměrně pravidelně: postarali jsme se o hojný příspěvek do
gólové bilance; vhazovat budeme my; hra pokračuje, což je pro nás dobré apod.
V současnosti se takovým vyjádřením snaží Jaromír Bosák vyhýbat, protože balancují
na hraně eticky správného způsobu reportování. Komentátor totiž najednou začíná
působit spíše jako fanoušek než jako nositel objektivního výkladu děje na hřišti.
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Vyjadřovat sympatie českému mužstvu a českým reprezentantům je samozřejmě i
v jiných sportech dovoleno a upravuje to i Kodex České televize, nicméně Bosák si
v tomto případě nastavil nová pravidla, která dodržuje. V přenosu z roku 2020 podobná
vyjádření neuslyšíme, komentátor volí formu referování opisem: české mužstvo,
nároďák, česká defenzíva atd.
Zajímavostí je, že s přibývajícím věkem Bosák čím dál víc používá příznakové výrazy,
ať už knižní nebo z jiné stylové vrstvy. Snaží se co nejvíce odlišit, jeho projev je velmi
impulzivní, což se projevuje i na intonaci nebo frekvenci citoslovcí a zvolání během
přenosu. Bosák se nenechává svazovat jazykovou hyperkorektností a spisovností, což
s sebou nese stinné i světlé stránky. Každopádně jeho projev působí velmi uvolněně:
častým používáním frazémů, metafor, metonymií i obecněčeských slov jde podle mého
názoru vstříc divákovi, protože často používá i výrazy, kterými se lidé v běžné
komunikaci dorozumívají.
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Závěr
Cílem diplomové práce bylo analyzovat fotbalový televizní komentář jednak dílčím
způsobem, tedy rozborem jednotlivých utkání v posledních třech dekádách minulého
století, jednak jej porovnat se současným pojetím. Analýzy byly doplněny o teoretický
základ z hlediska vývoje sportovního komentáře a jeho jazykových specifik. Existuje
jen málo odborných monografií, které by se tomuto úzce vymezenému tématu věnovaly,
a proto doufám, že tato diplomová práce alespoň částečně rozšířila úzce specifikovaný
teoretický rámec o sportovním televizním komentáři u nás.
Faktorů, které v minulosti formovaly tento žánr po jazykové stránce, je hned několik.
Technologický vývoj současným komentátorům umožňuje lepší orientaci v dění na
hrací ploše nebo zhlédnout herní situace v opakovaných, zpomalených záběrech hned
z několika kamer. V průběhu let se změnila i forma sportovního komentáře:
od federálního, jehož součástí byl český a slovenský mluvčí, až po dělený, ve kterém
hlavnímu komentátorovi sekunduje spolukomentátor/expert z řad hráčů či trenérů.
Analýzy komentářů také ukázaly, že sportovní terminologie prochází svým vývojem.
Některé lexikální jednotky zcela vymizely, výraznější je ale spíš opačný trend:
komentátoři jsou v projevu kreativnější a za pomocí jazykové aktualizace vznikají
neologismy, které mají ambici stát se platnou součástí sportovní terminologie.
Domnívám se, že komentář fotbalového přímého přenosu také ovlivnilo uvolnění
politických poměrů po roce 1989.
Největší rozdíly mezi oběma komentátory jsou ve frekvenci užití příznakových
lexikálních jednotek. Jaromír Bosák je ve svém projevu velmi kreativní a používá větší
množství obrazných pojmenování, kterými se snaží udržet pozornost publika, místy jej
dokonce pobavit. Obávám se, že Vít Holubec by se svým stylem komentování
u současného publika neuspěl, a to navzdory velmi uhlazenému, spisovnému projevu.
Holubcův vliv na televizní sportovní žurnalistiku u nás je i přesto neoddiskutovatelný.
Jako první si sedl za mikrofon během přímého přenosu. Stál rovněž u zrodu pořadu
Branky, body, vteřiny – prvního televizního magazínu se sportovním zaměřením
v Československu a dodnes nejstaršího nepřetržitě vysílaného pořadu České televize.
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Summary
The goal of this diploma thesis was to analyse TV football commentary in 1970s, 1980s
and 1990s and compare the linguistic means with the current state of football
commentary in the Czech republic. Part of the analysis is the theoretical background,
even though there are few academic resources discussing this very topic. There are
several factor that had an influence on TV football commentary in the past:
technological development that allows commentators to have better insight and
awareness about the action on the pitch.
Also, the form of sports commentary changed during the years: federal commentary
including two speakers – Czech and Slovak – was replaced by so called separeted or
divided commentary, that includes one main speaker and one color commentator, who
is usually recruited as a former player or an expert in the field, such as coaches,
managers etc.
The analysis has shown that sports terminology developped during 45 years. Some
linguistic means disappeared, but the uprising trend in sports commentary is to create
new ones that will eventually become valid part of Czech sports terminology.
The biggest difference in Bosák’s and Holubec’s speech is crativity in using lingustic
means of Czech language. Even though Vít Holubec probably wouldn’t entertain the
audience nowadays as much as Jaromír Bosák, his legacy to the field of Czech or
Czechoslovak sports TV journalism remains unique and irreplacable.
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