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Anotace 

 

Tato diplomová práce si klade za cíl představit, jak deník Sport, web iSport, sportovní 

příloha MF Dnes a web sport.idnes.cz informovaly o koronavirové krizi v souvislosti 

s Fortuna ligou. K dosažení cílů práce je využito kvantitativní obsahové analýzy. V práci 

jsou zkoumána tři časová období, přičemž každé období bylo vybráno tak, aby pokrývalo 

důležitý úsek v událostech spojených s koronavirovou krizí a Fortuna ligou. Výzkumná 

část práce analyzuje publikované články v jednotlivých obdobích, dále zkoumá zmínky o 

klubech a využití narativů. Výsledky jsou porovnávány jak mezi jednotlivými obdobími, 

tak mezi médii.  Práce také prezentuje Fortuna ligu jako soutěž, jednotlivé kluby a jejich 

historii. Zároveň práce chronologicky charakterizuje klíčové události koronavirové krize 

v České republice. Ve stručnosti jsou zde také představeny nejnovější poznatky z výzkumu 

na téma sportovní žurnalistiky v době koronavirové krize. 

 

Annotation 

 

This thesis aims to present how the daily Sport, the web iSport, the sports section of MF 

Dnes and the website sport.idnes.cz reported on the coronavirus crisis in connection with 

the Fortuna League. To achieve the objectives of the thesis, quantitative content analysis is 

used. Three time periods are examined in the thesis, with each period chosen to cover an 

important period in the events related to the coronavirus crisis and the Fortuna League. The 

research part of the thesis analyses the articles published in each period, as well as 

examining mentions of clubs and the use of narratives. The results are compared both 

between periods and between media.  The thesis also presents the Fortuna League as a 

competition, individual clubs and their history. At the same time, the thesis chronologically 

characterizes the key events of the coronavirus crisis in the Czech Republic. It also briefly 

presents recent research findings on sports journalism during the coronavirus crisis. 
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Úvod 

Tato práce se bude zabývat dopadem koronavirové krize na informování o 

fotbalové Fortuna lize v rámci jarní části ročníku 2019/20 a podzimní části ročníku 

2020/21 v deníku Sport a sportovní příloze MF DNES. 

Koronavirová krize, či pandemie COVID-19, i během psaní této práce na jaře 2021 

zůstává bezprecedentní událostí, která ovlivňuje život doslova všech lidí na planetě Zemi. 

Slova jako koronavirus, pandemie, PCR test, antigen, COVID-19, ventilátor, remdesivir. 

číslo R, rozvolňování, lockdown, respirátor, KN95 a FFP2 se stala zcela běžně 

používaným námětem hovoru a slova pozitivní a negativní dostala v kontextu pandemie 

naprosto opačný význam. 

Stejně jako byla postižena mnohá odvětví průmyslu, služeb a kultury, koronavirus 

drtivě dopadl i na sport. Fotbal jako globální sport číslo jedna byl samozřejmě také velmi 

postižen, ale zároveň se v mnoha zemích světa dostal do absolutního centra pozornosti 

v jiných než sportovních rubrikách. Ať už to bylo kvůli zápasu Ligy mistrů v italském 

Bergamu, který akceleroval rozšíření nákazy v regionu Lombardie (BBC, 4/2020), či ve 

chvíli, kdy anglický gigant Liverpool FC žádal britskou vládu o podporu na platy 

zaměstnanců klubu, i když hráčům dále vyplácel miliony liber měsíčně (The Guardian, 

2020). Fotbal se ale také stal nadějí na návrat života k normálu. Britský ministr zahraničí 

Dominic Raab se vyjádřil v tom smyslu, že návrat sportu pozvedne morálku národa (BBC, 

5/2020).  

V České republice byl v březnu veškerý profesionální sport zastaven. Na situaci se 

dokázala adaptovat zápasnická organizace Oktagon a Ligová fotbalová asociace1 

zastřešující Fortuna ligu. Ligová fotbalová asociace byla lídrem v návratu profesionálního 

sportu k životu a ukázala, že pokud se nastavená pravidla dodržují, lze s všeobecnou 

přítomností koronaviru ve společnosti normálně žít.  

 

1 LFA-Ligová fotbalová asociace je řídícím orgánem fotbalových profesionálních 

soutěží v České republice (LFA, 2021). 
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Fortuna liga navíc nabídla, ne svou vlastní vinou, ojedinělou možnost sledovat dvě 

velmi podobné etapy. Žádná z velkých evropských soutěží nebyla po jarní přestávce znovu 

přerušena na podzim. Tím, jak byl zastaven sport, byla postižena také sportovní média, 

jejichž obsah se ve velké míře spoléhá právě na sportovní utkání, výsledky, analýzy a 

rozhovory. Tato práce má tedy možnost zkoumat přístup novinářů k tvorbě obsahu ve 

chvíli, kdy se žádný sport nekonal. Přesněji řečeno, práce bude zkoumat, jak informovala o 

koronavirové krizi vybraná sportovní média v souvislosti s Fortuna ligou. 

V první části práce bude představena Fortuna liga a její formát. Dále budou 

představeny jednotlivé kluby a shrnuta sezona 2019/20. Druhá část práce bude zaměřena 

na popis koronavirové krize v České republice v roce 2020. V jednotlivých měsících budou 

faktograficky popsány klíčové události koronavirové krize. Tyto první dvě kapitoly mají za 

cíl představit čtenáři kontext zkoumaného odvětví, tedy Fortuna ligu a její kluby a kontext 

koronavirové krize, tak aby i čtenář tématu neznalý mohl získat základní vhled. 

Třetí část se věnuje představení zahraničních odborných článků, které se věnují 

podobnému tématu, tedy dopadu koronavirové krize na sportovní média a jejich způsob 

informování. Jelikož se jedná o články z konce roku 2020, respektive začátku roku 2021, 

autor se domnívá, že jejich prezentací přispěje k rozšíření obzorů například pro další 

diplomanty, kteří se podobným tématem mohou v budoucnu zabývat. 

Výzkumná část práce bude rozdělena na tři části. První část bude shrnovat vývoj 

počtu článků, druhá se bude zabývat analýzou zmínek klubů a třetí analýzou narativů. 

Práce doznala ve vztahu k předkládaným tezím několika změn. Ve fázi výzkumu 

byla změněna prezentace výsledků, kde bylo místo rozdělení na jednotlivá období 

přistoupeno ke kaskádovitému procesu. První část výzkumu je více obecná a následující 

části kapitoly předkládají výsledky výzkumu do většího detailu. To znamená, že dochází 

ke komparaci dat nebo také ke konfrontaci výsledků z různých zkoumaných oblastí. 

Druhým odchýlením od tezí je změna sledovaného období, k té bylo přikročeno z důvodů 

vývoje koronavirové krize. Při zadávání tezí nebylo jasné, jak se bude situace vyvíjet. 

Říjnové přerušení ligy dalo práci možnost porovnat dvě typově velmi podobná období, 

tedy březnové a říjnové přerušení Fortuna ligy. Z tohoto důvodu bylo přikročeno 

k zařazení října do sledovaných období, i když se již jednalo o ročník 2020/21.  Věřím, že 

uvedené změny přispěly ku prospěchu práce. 
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1. Představení Fortuna ligy a jejích 

účastníků v sezoně 2019/20 

1.1 Představení ligy  

Tato kapitola se zabývá představením formátu soutěže, prezentací jednotlivých 

klubů a v závěru stručně shrnuje ligový ročník 2019/20. U klubů je představena jejich 

historie, úspěchy v domácí lize, poháru a evropských pohárech2 a zájem fanoušků o klub. 

Ten je prezentován pomocí počtu diváků na stadionech při domácích zápasech, a to 

v sezoně 2018/19, neboť sezona 2019/20 byla narušena z hlediska účasti fanoušků a 

dostupná čísla by tak nebyla pro všechny kluby zcela objektivní. Výjimku má pouze klub 

SK Dynamo České Budějovice, který do první ligy postoupil, a proto by uvádět jeho 

návštěvnost z nižší soutěže bylo irelevantní.  

Tato část diplomové práce je důležitá zejména pro kontext, jehož pochopení je 

zásadní pro výzkumnou část práce, a to především pro čtenáře, kteří se fotbalovou 

tématiku nezabývají.   

Fortuna liga 2019/20 odstartovala se šestnácti účastníky a byla plánována na třicet 

kol základní části, kdy se každý tým měl potkat s každým v utkání na domácí a venkovní 

půdě. Následně se liga měla rozdělit na tři skupiny, a to skupinu o titul, skupinu o 

Evropskou ligu a skupinu o záchranu. Skupinu o titul tvořilo šest nejúspěšnějších týmů ze 

základní části. Zde se měly utkat každý s každým jednokolově, přičemž tři nejúspěšnější 

týmy měly výhodu třech domácích utkání oproti dvou domácím utkáním u méně 

úspěšných týmů. Skupina o Evropskou ligu se hrála stylem playoff a patřily do ní týmy ze 

sedmého až desátého místa. Sedmý tým tak měl hrát s desátým a osmý tým s devátým. 

Hrát se mělo stylem doma venku a úspěšnější tým měl z tohoto dvojzápasu postoupit do 

finále playoff, které se hrálo ve stejném stylu. Následně se vítěz playoff střetl s pátým 

 

2 Evropské poháry je souhrnné označení pro soutěže pořádané Unií evropských fotbalových asociací 

(UEFA) a jedná se o Pohár mistrů evropských zemí (PMEZ), Pohár vítězů pohárů (PVP), Pohár UEFA, 

Pohár Intertoto, Evropskou ligu a Ligu mistrů UEFA. I když je např. Pohár mistrů evropských zemí 

faktickým předchůdcem Ligy mistrů UEFA, jejich názvy jsou v práci odděleny.  
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týmem ze skupiny o titul a to v jediném zápase. Vítěz tohoto duelu měl mít možnost jít do 

2.předkola kvalifikace o Evropskou ligu. Skupina o záchranu měla proběhnout stejným 

stylem jako skupina o titul. Měl tedy hrát každý s každým jednokolově. Týmy na 

jedenáctém až třináctém místě měly hrát tři domácí zápasy a týmy na čtrnáctém až 

šestnáctém místě měly hrát domácí zápasy dva (FORTUNA LIGA, Herní model, 2021). 

Fortuna ligu v ročníku 2019/2020 hrálo těchto šestnáct celků: 1. FC Slovácko,  1. 

FK Příbram,  AC Sparta Praha, Bohemians Praha 1905, FC Baník Ostrava, FC Fastav 

Zlín, FC Slovan Liberec, FC Viktoria Plzeň, FK Jablonec, FK Mladá Boleslav, FK 

Teplice, MFK Karviná, SFC Opava, SK Dynamo České Budějovice, SK Sigma Olomouc, 

SK Slavia Praha (FORTUNA LIGA, Historie, 2021). 

1.2 Představení klubů 

1.2.1 1. FC Slovácko 

 1. FC Slovácko je klubem z Uherského Hradiště. Vznikl spojením SK Staré Město, 

což byl klub založený v roce 1927. Po převratu v roce 1948 byl přejmenovaný na Jiskra 

Staré Město a následně po pádu komunismu na SFK Staré Město a potom po vstupu firmy 

Synot na FC Synot Staré Město. Staré Město se od osmdesátých let pohybovalo ve třetí 

lize, následně přišel vzestup spojený s příchodem sázkařské firmy Synot a zakončený 

postupem do první ligy v roce 2000. V témže roce se FC Synot spojil se slováckou Slávií 

Uherské Hradiště. Největšího úspěchu v lize dosáhl klub v roce 2004, kdy skončil na 5. 

místě. Následné odhalení korupce mu dopřálo za celou jeho historii nejvýraznějšího 

mediálního zájmu a zároveň poslalo klub do druhé ligy. Zde klub změnil majitele a název 

na současné 1. FC Slovácko. Do první ligy se klub vrátil v roce 2009, kdy koupil licenci od 

Čáslavi.  Slovácko se zvládlo také dvakrát probojovat do finále poháru, ovšem tuto soutěž 

ani v jednom případě nevyhrálo. Stadion 1.FC Slovácko má kapacitu 8 000 diváků.  Na 

domácí zápasy Slovácka přišlo v sezoně 2018/19 v průměru 4 186 fanoušků. 

(fcslovacko.cz, 2020) 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/1._FC_Slov%C3%A1cko
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._FK_P%C5%99%C3%ADbram
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._FK_P%C5%99%C3%ADbram
https://cs.wikipedia.org/wiki/AC_Sparta_Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohemians_Praha_1905
https://cs.wikipedia.org/wiki/FC_Ban%C3%ADk_Ostrava
https://cs.wikipedia.org/wiki/FC_Fastav_Zl%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/FC_Fastav_Zl%C3%ADn
https://cs.wikipedia.org/wiki/FC_Slovan_Liberec
https://cs.wikipedia.org/wiki/FC_Viktoria_Plze%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/FK_Jablonec
https://cs.wikipedia.org/wiki/FK_Teplice
https://cs.wikipedia.org/wiki/FK_Teplice
https://cs.wikipedia.org/wiki/MFK_Karvin%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/SK_Dynamo_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/SK_Sigma_Olomouc
https://cs.wikipedia.org/wiki/SK_Slavia_Praha
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1.2.2 1. FK Příbram  

1. FK Příbram se na prvoligové scéně objevila poprvé v roce 1997. Historie klubu 

se začala psát o mnoho dříve, již ve dvacátých letech dvacátého století, ale na opravdový 

průlom čekal klub až do devadesátých let. V té době hrál FC Portal Příbram třetí ligu a 

došlo ke sloučení s Duklou Praha, která hrála druhou ligu. V roce 1997, kdy toto mužstvo 

postoupilo do první ligy, bylo pak kvůli neshodám s armádou přesunuto do Příbrami. 

Nejvýraznější období zažila Příbram na začátku nového tisíciletí. V sezoně 2000/2001 se 

Příbram umístila na čtvrtém místě. Jedná se o nejlepší výsledek za dobu jeho působení 

v první lize. Klub se v sezoně 2001/2002 účastnil Poháru UEFA, kde došel do druhé kola. 

Příbram také dvakrát sestoupila, ale vždy se do ligy dokázala hned v následující sezoně 

vrátit. Příbram hraje své domácí zápasy na stadionu Na Litavce, který disponuje kapacitou 

9100 diváků. (1. FK Příbram, Historie, 2021). Na domácí zápasy Příbrami přišlo v sezoně 

2018/19 v průměru 3420 diváků. (1. FK Příbram – 2018/19, 2021). 

1.2.3 AC Sparta Praha 

AC Sparta Praha je druhým nejstarším klubem hrajícím Fortuna ligu a co do počtu 

titulů také tím nejúspěšnějším. Historie Sparty se začala psát v roce 1893, kdy byl klub 

založen na Královských Vinohradech. Sparta se posléze přesunula na pražskou Letnou, 

kde sdílela prostor s dalším pražským velikánem Slávií Praha. Zde také započala rivalita, 

která trvá dodnes. Derby Sparty a Slavie bývá tradičně ostře sledovaným zápasem. Co se 

týče titulů, jak z československé, tak i z české ligy, je Sparta klubem nejúspěšnějším. 

Celkem Sparta získala dvacet tři titulů mistra Československa a dvanáct titulů mistra ČR. 

K tomu přidala dvě vítězství ve Středoevropském poháru3 v letech 1927 a 1935. 

V Československém poháru uspěla Sparta osmkrát a v Českém poháru dvacetkrát. Klub 

také zaznamenal mnoho úspěchů v evropských pohárech. V PMEZ došla Sparta v sezoně 

1991/92 do semifinálové skupiny a obsadila tak dělené třetí a čtvrté místo. V Poháru 

UEFA je maximem Sparty čtvrtfinále ze sezony 1983/84, které dokázal klub zopakovat 

v ročníku 2015/16. Zároveň dokázala Sparta produkovat a prodávat hráče, kteří se 

 

3 V letech 1927–1938 se jednalo o nejvýznamnější evropskou fotbalovou soutěž, která byla 

založena prioritně pro nejsilnější kontinentální země dvacátých a třicátých let (Rakousko, Itálie, Maďarsko a 

Československo). Tehdejší prestiž soutěže v těchto letech se může srovnávat s Ligou mistrů UEFA v dnešní 

době (MITROPA CUP, 2020). 
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prosazovali v nejprestižnějších evropských soutěžích. Takovýmito hráči byli například Petr 

Čech, Tomáš Rosický nebo držitel Zlatého míče Pavel Nedvěd. S příchodem nového 

majitele Daniela Křetínského se Spartě postupně přestalo dařit a její pozice nejen 

v Evropě, ale i hegemonie na domácí půdě, začala oslabovat. Do Ligy mistrů se Sparta 

prodrala naposledy v roce 2005. Již na přelomu milénia, kdy byla Sparta v Lize mistrů na 

vrcholu, přestala být její dominance tak absolutní, jako v devadesátých letech dvacátého 

století, kdy vyhrála všechny ročníky, kromě roku 1995/96, který vyhrála Slavia. Dva tituly 

po sobě získala Sparta naposledy mezi lety 1999 a 2001. Od té doby ji druhý titul po sobě 

vždy někdo uzmul. V ročníku 2001/02 Liberec o dva roky později Baník Ostrava, za další 

dva roky znovu Liberec. Sparta na ztrátu titulu dokázala vždy zareagovat a pohár pro 

mistra ligy si v dalších ročníku vzala zpět. Mezi lety 2007 a 2009 ovšem vyhrála dva 

ročníky Slavia. V ročníku 2010/11 vyhrála titul Viktoria Plzeň, následně zvítězil Slovan 

Liberec a po něm opět Viktoria Plzeň. Sparta se tak svého zatím posledního titulu dočkala 

v ročníku 2013/14 (AC SPARTA PRAHA, Historie, 2021). Spartě se dlouhodobě daří 

přilákat fanoušky do Generali Arény jejíž kapacita je 17398. V sezoně 2018/19 zavítalo na 

Letnou v průměru 11 072 fanoušků (AC SPARTA PRAHA 2018/19, 2021). 

 

1.2.4 Bohemians Praha 1905 

Bohemians Praha 1905 je klubem z pražských Vršovic, známým také jako 

„klokani“, či „Bohemka“. Své jméno si získal díky turné, které hráči tehdejšího AFK 

Vršovice v roce 1927 absolvovali v Austrálii. Australané tehdy požadovali, aby na turné 

vyjelo reprezentační mužstvo, proto se tým pro turné přejmenoval na Bohemians, což 

v překladu z anglického jazyka znamená Češi. Turné bylo pro klub velice úspěšné a jako 

jeden z mnoha darů si hráči přivezli dva klokany. Ti se pak dostali do znaku mužstva a 

jméno Bohemians klubu již zůstalo. Největší legendou Bohemians je bezpochyby Antonín 

Tonda Panenka, autor legendárního penaltového dloubáku. Pro tento styl exekuce 

pokutového kopu se i v zahraniční vžilo právě označení Panenka. Největší slávy dosáhl 

klub v sezoně 1982/83, kdy pod jménem TJ Bohemians Praha ČKD, získal ligový titul, a 

navíc se probil do semifinále Poháru UEFA. V samostatné české lize čelil klub finančním 

problémům. V roce 2005, tedy v době, kdy slavil klub 100 let, byl jeho majetek vzat do 

konkurzu. Klub, který byl tehdy již v druhé lize, skončil. Díky finanční pomoci fanoušků 

se mužstvo přes třetí nejvyšší soutěž postupně vrátilo zpět do první ligy. Stabilně v ní 
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znovu působí od sezony 2012/13. Mužstvo hraje na stadionu Ďolíček v pražských 

Vršovicích. „Bohemka“ je známa oddaností svých fanoušků, což dokazuje nejen finanční 

sbírka na záchranu klubu, ale také návštěvy na stadionu, který má od roku 2019 kapacitu 

6300 diváků (BOHEMIANS PRAHA 1905, Historie, 2021). Na domácí zápasy Bohemians 

přišlo v sezoně 2018/19 v průměru 4229 fanoušků (BOHEMIANS PRAHA 1905–2018/19, 

2021). 

 

1.2.5 FC Baník Ostrava 

FC Baník Ostrava začal psát svou historii v roce 1922 jako SK Slezská a většinou 

jeho zakládajících členů byli horníci, s kterými jsou klub i region spojeny dodnes. Jméno 

Baník dostal klub v roce 1952. Tehdy hrál jako DSO Baník Ostrava. Nejslavnější éra klubu 

přišla v druhé polovině sedmdesátých let dvacátého století. Mezi lety 1975 a 1980 vyhrál 

Baník třikrát titul domácího mistra, k tomu přidal v sezoně 1977/78 výhru 

v Československém poháru. Za úspěchy mužstva stojí Evžen Hadamczik, pod jehož 

vedením také klub dosáhl nejlepšího umístění v evropských pohárech. V sezoně 1978/79 

dokráčelo mužstvo až do semifinále Poháru vítězů pohárů, kde padlo s Fortunou 

Düsseldorf. V samostatné české lize dosáhl Baník na titul v sezoně 2003/04, kde byl jeho 

hlavní postavou Marek Heinz, který v tomto roce získal korunu pro krále střelců. 

V následující sezoně dokázal klub vyhrát Český pohár4. Klub se následně potýkal 

s finančními problémy, které vyvrcholily sestupem do druhé ligy v sezoně 2015/16. 

V sezoně 2016/17 se Baník umístil na druhém místě Fortuna Národní ligy a zajistil si tak 

postup do Fortuna ligy. I během sezony v druhé lize se ukázali fanoušci Baníku, jako jedni 

z nejoddanějších fandů, když dvakrát vyprodali Městský stadion, kde Baník aktuálně 

působí. Baník byl od padesátých let spjatý se stadionem Bazaly, který byl ovšem kvůli 

havarijnímu stavu zbourán a na jeho místě vzniklo tréninkové centrum Baníku (FC BANÍK 

OSTRAVA – Historie, 2021). Klub tedy od roku 2015 působí na Městském stadionu 

v Ostravě-Vítkovicích, který má kapacitu 15123 diváků. Na zápasy Baníku chodilo 

 

4 Jako Český pohár označuji soutěž pořádanou od roku 1969 jako součást 

Československého poháru a od roku 1993 jako samostatnou soutěž pořádanou Fotbalovou 

asociací České republiky. Soutěž svůj název mnohokrát změnila, aktuálně se hraje pod 

názvem MOL Cup. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fortuna_D%C3%BCsseldorf
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v sezoně 2018/19 přes 10 000 diváků, což byl třetí nejlepší výsledek v lize hned za Slavií a 

Spartou (FC BANÍK OSTRAVA – 2018/19, 2021). 

1.2.6 FC Fastav Zlín  

FC Fastav Zlín se jako klub zaregistroval v roce 1924 pod názvem SK Baťa Zlín, 

ovšem fotbal se ve městě organizovaně hrál, již od roku 1910. Klub se profesionalizoval 

v roce 1937, kdy také postoupil do nejvyšší celostátní soutěže. Největších úspěchů dosáhl 

v protektorátní lize, kde dvakrát skončil na třetím místě, a to mezi lety 1942 a 1944. Tuto 

úspěšnou éru ukončilo odhalení korupce, za které byl Zlín potrestán sestupem do divize. 

Klub si po komunistickém převratu prošel mnoha změnami, tou nejvýraznější byla změna 

názvu, který se mezi lety 1948 a 1958 měnil celkem osmkrát. Jako konečný název byl 

zvolen TJ Gottwaldov. V roce 1969 postoupil klub zpět do první ligy. Navíc se mu 

v sezoně 1969/70 podařilo vyhrát Československý fotbalový pohár, což znamenalo 

kvalifikaci do Poháru vítězů pohárů. Zde byl Zlín v prvním kole vyražen nizozemským 

PSV Eindhoven. V příští sezoně ovšem klub znovu ztratil prvoligovou příslušnost.  Díky 

rozdělení Česka a Slovenska se Zlín vrátil do první ligy, ovšem pouze na tři sezony, po 

kterých se klub vrátil do druhé nejvyšší soutěže. V druhé polovině devadesátých let 

dolehly na Zlín finanční problémy, které byly vyřešeny příchodem nového vlastníka 

Zdeňka Červenky. Ten je zároveň majitelem zemědělské firmy Lukrom. Ve Fortuna lize je 

nejlepším výsledkem Zlína šesté místo ze sezony 2016/17. V této sezoně se navíc klubu 

povedlo vyhrát Český pohár a kvalifikoval se tak přímo do skupinové fáze Evropské ligy 

(FC Fastav Zlín, Historie, 2021). Na stadion FC Fastav Zlín, který má kapacitu 5 898 

diváků, přišlo v sezoně 2018/19 v průměru 3 829 diváků (FC FASTAV ZLÍN – 2018/19, 

2021).  

1.2.7 FC Slovan Liberec  

FC Slovan Liberec byl založen v roce 1958 a to sloučením dvou menších 

libereckých klubů Jiskry a Slavoje. Klub působil až do devadesátých let dvacátého století 

především v třetí a druhé lize. Do nejvyšší české soutěže postoupil z druhé ligy díky 

rozdělení Československa v roce 1993. Prvním velkým úspěchem klubu byl zisk domácího 

poháru v sezoně 1999/00. Ten dokázal Slovan znovu získat v sezoně 2014/15. Jednou 

z nejlepších sezon klubu je bezpochyby ročník 2001/02, kdy dokázal jako první 

mimopražský klub získat titul v české nejvyšší soutěži. V tento rok se mu navíc dařilo i 
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v Poháru UEFA, kde dokráčel až do čtvrtfinále, ve kterém si nedokázal poradit s Borussií 

Dortmund. V následujícím ročníku se klub dostal do semifinále Poháru Intertoto. Zde byl 

nad jeho síly německý klub Schalke 04. V sezoně 2004/05 bylo Slovanu v rámci odhalení 

korupčního skandálu odečteno 6 bodů a místo třetí příčky skončil v lize až na páté. Liberec 

dokázal vybojovat titul v nejvyšší české soutěži celkem třikrát. Kromě sezony 2001/02 

také v sezonách 2005/06 a 2011/12. S třemi tituly je tak ve Fortuna lize na celkovém 

čtvrtém místě za Spartou Praha, Viktorií Plzeň a Slavií Praha. V druhém desetiletí 

dvacátého století zůstal Slovan úspěšný i v pohárové Evropě, když se třikrát dokázal dostat 

do základní skupiny Evropské ligy, navíc v sezoně 2013/14 postoupil klub do 

šestnáctifinále této soutěže. Slovan Liberec hraje své domácí zápasy na stadionu U Nisy, 

který má kapacitu 9 900 diváků (FC Slovan Liberec, Historie, 2021). V sezoně 2018/19 

stadion v průměru navštívilo 5 000 diváků (FC SLOVAN LIBEREC – 2018/19, 2021). 

1.2.8 FC Viktoria Plzeň  

FC Viktoria Plzeň je v moderní éře české fotbalu jedním z nejvíce úspěšných 

klubů. Od roku 2010 dokázala „Viktorka“ vybojovat pět titulů mistra ligy, a to v sezonách 

2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16 a 2018/19.  Dokázala vyhrát Český pohár v sezoně 

2009/10, čtyřkrát do základní skupiny Evropské ligy a třikrát si zahrála osmifinále 

Evropské ligy. Největším úspěchem klubu jsou bezpochyby tři postupy do milionářské 

Ligy mistrů, a to v sezonách 2011/12, 2013/14 a 2018/19. Jako nejvíce překvapivou lze 

označit účast ve skupině Ligy mistrů v sezoně 2011/12. Tehdy dokázal klub projít přes tři 

předkola a v play-off vyřadit dánský FC Kodaň. Nutné je dodat, že Plzeň v této soutěži 

nikdy nezklamala a sehrála památné duely s Realem Madrid, Barcelonou, AC Milán, 

Bayernem a mnoho dalšími. Navíc vždy dokázala ze třetího místa ve skupině postoupit do 

jarní fáze Evropské ligy. V Lize mistrů vydělala Viktoria Plzeň finanční prostředky, ze 

kterých byla schopna výrazně revitalizovat a rozšířit stadion a zároveň vybudovat akademii 

pro mládež.  Většinu své historie přitom klub založený v roce 1911 působil na pomezí 

první a druhé ligy. Výraznějšího úspěchu se Plzeň dočkala pouze v roce 1971, kdy vyhrála 

Český pohár a kvalifikovala se tak do Poháru vítězů pohárů. Zde sehrála dva zápasy 

s Bayernem Mnichov. Přelomovým rokem pro moderní historii klubu byl rok 2005, kdy 

došlo ke změně vlastníka, který klub finančně stabilizoval a položil tak základy 

k pozdějším úspěchům. V sezoně 2005/06 se Viktoria zachránila v posledním kole 

v souboji s pražskou Spartou, která pro mnohé překvapivě s Plzní pouze remizovala. 
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Propojení se Spartou bylo pro klub v následujících letech důležité. Ze Sparty totiž 

v následujících letech přišli hráči, kteří se stali stěžejními postavami později tak úspěšného 

mužstva. Nejlepších výsledků dosáhlo mužstvo pod trenérem Pavlem Vrbou, který je 

podepsán pod všemi postupy do Ligy mistrů, vítězstvím v Českém poháru, třemi ligovými 

tituly a dvěma postupy do osmifinále Evropské ligy. Viktoria hraje své domácí zápasy na 

stadionu ve Štruncových sadech, který má kapacitu 11 700 diváků (FC VIKTORIA 

PLZEŇ, Historie, 2021). V sezoně 2018/19 přišlo na stadion v průměru 8883 diváků (FC 

VIKTORIA PLZEŇ – 2018/19, 2021). 

1.2.9 FK Jablonec  

začal psát svou historii v roce 1945 pod názvem Český sportovní klub Jablonec nad 

Nisou. Od firmy Preciosa přešel v šedesátých letech klub pod automobilku LIAZ a došlo 

také ke změně jména na TJ Liaz Jablonec nad Nisou. V této době působil klub v druhé 

lize. Sedmdesátá léta znamenala první významný úspěch v historii klubu, tím byl postup 

do první ligy, kde se Jablonec udržel dva ročníky, a to v období 1974–1976. Následoval 

pád do druhé ligy a v následujících letech se klub pohyboval střídavě ve druhé a třetí lize. 

Zlomovým ročníkem byla sezona 1993/94, ve které klub vyhrál druhou ligu, a tím pádem 

se stal prvoligovým. Do současné sezony klub první ligu neopustil. V sezoně 1997/98 si 

Jablonec zahrál, díky třetímu místu v ligové tabulce předchozího ročníku, poprvé evropské 

poháry. V druhém kole Poháru UEFA nedokázal Jablonec překonat švédské Örebro. Tato 

sezona byla pro klub celkově velmi úspěšná, kromě pohárové Evropy, dokázal klub vyhrát 

Český pohár. Tento úspěch klub znovu zopakoval v sezoně 2012/13. Nejlepšího ligového 

výsledku dosáhl Jablonec pod koučem Františkem Komňackým v ročníku 2009/10, kdy 

obsadil druhé místo za pražskou Spartou. Jablonec hraje svá domácí utkání na stadionu 

Střelnice, který má kapacitu 6 108 míst (FK Jablonec, Historie, 2021). V sezoně 2018/19 

zavítalo na stadion v průměru 2897 diváků (FK Jablonec – 2018/19, 2021). 

1.2.10 FK Mladá Boleslav  

Fotbal se v Mladé Boleslavi začal organizovaně hrát již na začátku dvacátého 

století. Do roku 1948 zde působilo několik klubů, především pak Aston Villa Mladá 

Boleslav a Mladoboleslavské SK. Po únorovém převratu došlo ke sloučení všech 

městských klubů a v roce 1950 tak vznikl ZSJ AZNP Mladá Boleslav, tento název byl 

několikrát měněn, a to až do roku 1995, kdy byl klub oficiálně přejmenován na FK Mladá 
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Boleslav. Klub se až do sametové revoluce pohyboval převážně v třetí a druhé lize a 

celostátní úspěchy nezaznamenal. Po rozdělení Československa se klub postupně propadl 

až do čtvrté nejvyšší soutěže tzn. Divize C. V této době přišel do klubu nový trenér a 

sportovní manažer a Mladá Boleslav se tak již v roce 1998 znovu představila v druhé lize. 

V sezoně 2003/2004 se pak dostavil první velký úspěch klubu, a to celkové vítězství 

v druhé lize a tím pádem i postup do první ligy. Zde dosáhla Mladá Boleslav svého 

nejlepšího umístění již v druhé sezoně, kdy se v ročníku 2005/06 umístila na druhé příčce a 

zajistila si tak pro další sezonu postup do druhého předkola Ligy mistrů. Zde porazila 

norskou Valerengu, ale v dalším předkole byl nad její síly turecký Galatasaray. Po 

vyřazení z Ligy mistrů byl klub posunut do prvního předkola Poháru UEFA. Vyřadil v 

něm francouzskou Marseille a prošel tak do skupinové fáze, kde skončil na posledním 

místě. V sezoně 2006/07 se klubu dařilo i v lize, kde skončil na třetím místě a zajistil si tak 

znovu účast v evropských pohárech. Boleslavi se v sezoně 2007/08 podařilo znovu projít 

přes první předkolo Poháru UEFA, ale ve skupině opět skončila poslední. To byla doposud 

poslední účast klubu ve skupinové fázi některého z evropských pohárů. Klub na ligové 

úspěchy dokázal navázat vítězstvím v Českém poháru v roce 2010/11 a znovu pak 

v ročníku 2015/16. FK Mladá Boleslav hraje své domácí zápasy na Městském stadionu 

Mladá Boleslav, který má kapacitu 5000 diváků (FK Mladá Boleslav, Historie, 2021). 

Průměrně navštívilo v sezoně 2018/19 stadion 2896 diváků (FK Mladá Boleslav – 

2018/19, 2021). 

1.2.11 FK Teplice 

FK Teplice vznikl v roce 1945 přerodem z úspěšného klubu německy mluvících 

obyvatel Teplizer FK. V té době nesl klub název SK Teplice-Šanov. Teplice hráli od roku 

1948 první ligu, ze které byly ovšem v roce 1953 kvůli reorganizaci administrativně 

vyřazeny. Klub skončil na jedenáct let v druhé lize, kterou dokázal v roce 1964 vyhrát a 

vrátil se tak zpět do první ligy. Díky silnému sponzorovi, kterým byla místní sklárna, 

dokázaly Teplice hrát první ligu dalších patnáct sezon a v roce 1973 došlo k otevření 

nového stadionu Na Stínadlech. V tomto období si také klub připsal první účast 

v evropských pohárech, konkrétně pak v Poháru UEFA, kde v první kole neprošel přes 

polského soupeře. Zároveň je do tohoto období datován první výrazný úspěch klubu, a to 

vítězství v Českém poháru v roce 1977. Tento úspěch se podařilo Teplicím zopakovat ve 

své historii ještě dvakrát, v letech 2003 a 2009. V sezoně 1978/79 klub sestoupil a 
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pohyboval se až do roku 1996 v druhé lize. V sezoně 1996/97 postoupil klub do první ligy 

ve které působí nepřetržitě až do současnosti. Nejúspěšnější umístění v rámci první ligy 

zaznamenali Teplice v sezoně 1998/99, kdy skončily druhé za Spartou. Díky této úspěšné 

sezoně se klub v sezoně následující účastnil 3. předkola Ligy Mistrů, kde nedokázal 

postoupil přes německý klub Borussia Dortmund. V Poháru UEFA pak došly Teplice 

v této sezoně do druhého kola. Nejvýraznějším úspěchem klubu v evropských pohárech 

bylo semifinále v Poháru Intertoto v roce 2002. Teplice hrají své zápasy na výše 

zmíněném stadionu Na Stínadlech. Ten patří se svou kapacitou 18 221 k největším v ČR 

(FK Teplice, Historie, 2021). V sezoně 2018/19 dorazilo na domácí zápasy Teplic 

v průměru 3 543 fanoušků (FK Teplice 2018/19, 2021). 

1.2.12 MFK Karviná  

Klub MFK Karviná vznikl až v roce 2003, kdy došlo k odpojení od celku TJ Jakl 

Karviná. Fotbal se ovšem v Karviné organizovaně hrál již od dvacátých let dvacátého 

století, ale kluby působily pouze v nižších patrech fotbalové hierarchie. Městský fotbalový 

klub Karviná začal v sezoně 2003/04 v krajském přeboru a hned v první sezoně se mužstvu 

podařilo postoupit do divize. Po dvou letech následoval postup do třetí ligy. V té klub 

vydržel také dva roky a na konci sezony 2007/08 odkoupil licenci na druhou ligu od Sigmy 

Olomouc B. Ve druhé lize klub působil až do sezony 2015/16, ve které se Karviné podařilo 

druhou ligu vyhrát a postoupit tak do nejvyšší soutěže. Ve Fortuna lize se ve své první 

sezoně dokázala Karviná udržet, i když skončila na celkovém desátém místě. V sezoně 

2018/19 se pak dokázalo mužstvo znovu zachránit a skončilo čtrnácté. V Českém poháru 

dosáhla Karviná nejlepšího umístění v sezoně 2016/17, kdy se dostala do čtvrtfinále, ve 

kterém padla s pražskou Slavií (Historie MFK KARVINÁ, 2021). Karviná hraje své 

domácí zápasy na stadionu na Městském stadionu Karviná, který má kapacitu 4833 diváků 

a byl po rekonstrukci znovu otevřen před začátkem sezony 2016/17. V sezoně 2018/19 

přišlo na stadion v průměru 3000 diváků (MFK Karviná 2018/19, 2021). 

1.2.13 SFC Opava 

SFC Opava vznikl přejmenováním klubu TJ Ostroj Opava v roce 1990. V Opavě se 

však začal fotbal organizovaně hrát již v první polovině dvacátého století, což bylo 

původně pod záštitou německého obyvatelstva v klubu Troppauer Fussballverein. Češi 

začali hrát fotbal po druhé světové válce. V roce 1945 vznikl klub SK Slezan Opava, který 
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byl po převratu několikrát přejmenován až na finální název TJ Ostroj Opava z roku 1958, 

který klubu vydržel až do roku 1990. Klub se až do roku 1985 pohyboval převážně 

v nižších soutěžích, v tomto roce se ovšem Opavě podařilo postoupit do druhé ligy, kde 

zůstala až do roku 1995. V sezoně 1994/95 skončila Opava v druhé lize na druhé příčce a 

zajistila si tak postup do první ligy. V první lize zaznamenala své nejlepší umístění již 

v první sezoně, kdy jako nováček skončila na šestém místě a zajistila si tak účast 

v evropských pohárech. konkrétně se jednalo o Poháru Intertoto, kde ze čtyř zápasů 

základní skupiny dvakrát vyhrála a dvakrát prohrála a se ziskem šesti bodů skončila třetí. 

Do vyřazovací fáze tedy nepostoupila. Opava zůstala v první lize do sezony 1999/00, 

kterou zakončila na patnáctém místě a sestoupila do druhé ligy. Z té se následující sezonu 

dokázala vrátit a celý scénář se v následujících dvou sezonách opakoval. V sezoně 2004/05 

se Opava v první lize nedokázala zachránit a kvůli finančním nesnázím sestoupila až do 

krajského přeboru. Následně se klub až do sezony 2018/19 pohyboval v druhé lize, kromě 

dvou sezon v lize třetí, které vždy končily postupem zpět do druhé ligy. Od sezony 

2018/19 hraje Opava znovu první ligu. V sezoně 2016/17 zaznamenal klub nejlepší 

umístění v Českém poháru, kdy se dokázal dostat až do finále, kde podlehl Zlínu (SFC 

Opava, Historie, 2021). Opava hraje své zápasy na Městském stadionu v Opavě, který má 

kapacitu 7524 diváků. Na domácí zápasy Opavy přišlo v sezoně 2018/19 v průměru 3194 

diváků (SFC OPAVA – 2018/19, 2021). 

1.2.14 SK Dynamo České Budějovice 

SK Dynamo České Budějovice patří v lize k vůbec nejstarším celkům, založen byl 

v roce 1905. Klub se až do rozdělení Československa pohyboval především v nižších 

soutěžích a první ligu si zahrál pouze třikrát, a to v sezonách 1947/48, 1985/86 a 1986/87. 

Na delší dobu se mužstvo v nejvyšší soutěži usadilo až po vzniku ČR. Dynamo 

zaznamenalo ve své historii nejlepší umístění v první lize v sezoně 1996/97, kdy mužstvo 

skončilo na šestém místě. Další sezonu ovšem následoval sestup. Až do sezony 2005/06 se 

klub pohyboval pravidelně mezi první a druhou ligou. V této sezoně klub z druhé ligy 

postoupil zpět do první a zůstal v ní na dalších sedm sezon. Následoval sestup do druhé 

ligy, postup zpět do první, znovu sestup v sezoně 2014/15 a další čtyři sezony strávilo 

Dynamo v druhé lize, kterou v sezoně 2018/19 vyhrálo a zajistilo si tak postup zpět mezi 

fotbalovou elitu. V Českém poháru dokráčelo Dynamo celkem dvakrát do finále, v roce 

1985 podlehlo Dukle a v roce 1991 Baníku Ostrava. 
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České Budějovice hrají své domácí zápasy na Fotbalovém stadionu Střelecký 

ostrov, který má kapacitu 6681 diváků (SK Dynamo České Budějovice, Kronika klubu, 

2021). V sezoně 2019/20 přišlo na domácí zápasy Dynama v průměru 4683 diváků (SK 

Dynamo České Budějovice 2019/20, 2021). 

1.2.15 SK Sigma Olomouc 

 SK Sigma Olomouc vznikl spojením několika menších klubů v padesátých letech 

dvacátého století. Svou historii pak především odvozuje od fotbalového klubu Hejčín 

Olomouc. Klub se až do poloviny sedmdesátých let dvacátého století pohyboval především 

v nižších soutěžích. V sezoně 1977/78 se Sigmě povedlo postoupit do druhé ligy. V sezoně 

1981/82 klub druhou ligu vyhrál a zajistil si tak účast v lize první. V té ovšem vydržela 

Sigma pouhý rok, následovalo znovu vítězství v druhé lize a postup do první ligy. 

Tentokrát si klub dokázal udržet ligovou příslušnost o dost déle, a to více než třicet let. 

Během této doby dosáhla Sigma svého nejlepšího umístění v sezoně 1995/96, kdy skončila 

na druhém místě. Klub byl také úspěšný v evropských pohárech. V sezoně 1991/92 došla 

Sigma do čtvrtfinále Poháru UEFA, kde vypadla s Realem Madrid. Klub také zaznamenal 

úspěchy v Poháru Intertoto, ve kterém bylo maximem finále v roce 2000, kde byl 

přemožitelem Olomouce italský klub Udinese Calcio. Sigma si také zahrála semifinále 

tohoto poháru v roce 2005, nestačila však na německý Hamburk.  Sigmě se také díky 

prodeji hráčů jako byl Pavel Hapal nebo Tomáš Ujfaluši podařilo zafinancovat rozšíření a 

rekonstrukci stadionu. Nepřetržitá, více než třicetiletá, účast Olomouce v první lize 

skončila patnáctým místem a sestupem do druhé ligy v sezoně 2013/14. Následovalo 

celkové vítězství v druhé lize a postup zpět do první. V sezoně 2015/16 ovšem Sigma 

Olomouc znovu z patnáctého místa v první lize sestoupila, aby o rok později znovu 

celkovým vítězstvím v druhé lize postoupila zpět mezi českou elitu. Od sezony 2017/18 

tedy působí klub z Olomouce znovu v české nejvyšší soutěži (Sigma, Dějiny klubu, 2021). 

Sigma hraje své zápasy na Andrově stadionu, který má kapacitu 12 566 diváků. V sezoně 

2018/19 přišlo na domácí utkání Sigmy v průměru 4647 diváků (SK Sigma Olomouc – 

2018/19, 2021). 

1.2.16 SK Slavia Praha 

SK Slavia Praha je nejstarším fotbalovým klubem působícím v nejvyšší soutěži. 

Byla založena spolkem studentů v roce 1892.  V letech 1901–1904 hrával za Slavii ještě 
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jako středoškolák, budoucí prezident Československa Edvard Beneš. Slavia zažila své 

nejúspěšnější časy v historii v období První republiky a za Protektorátu Čech a Moravy. 

V tomto období dokázala získat celkem čtrnáct titulů, a to v letech 1913, 1925, 1921-1931, 

1933-1935, 1937, 1940-1943 a 1947. Během této doby také dokázala v roce 1938 vyhrát 

Mitropa Cup5 a třikrát zvítězila v Českém Poháru. To bylo konkrétně v letech 1941, 1942 

a 1945. Za Slavii hrál v letech 1937 až 1948 Josef Bican, dle oficiálních statistik nejlepší 

střelec všech dob. Jen za Slavii nastřílel v 511 utkáních 1138 branek.6 Komunistický puč 

dopadl na Slavii tvrdě, pravděpodobně také proto, že Slavia byla označována za klub, 

kterému fandila česká inteligence, navíc byla spojována s prezidentem Benešem. Klubu 

byly v rámci kompenzací odebrání hráči, sportovní management byl vyměněn. Nový 

stadion Slavie na pražské Letné byl zabaven a zbourán, aby uvolnil prostor Stalinově 

pomníku. Klub se musel přesunout do pražských Vršovic, kde působí dodnes. 

V padesátých letech byl Josef Bican označen za představitele buržoazní kopané a musel se 

začít živit jako dělník na stavbě. Slavia byla stejně jako mnoho ostatních klubů zbavena 

svého jména a od roku 1953 do roku 1965 musela užívat názvu Dynamo Praha. Klubu se 

přestalo dařit a Slavia dvakrát sestoupila do druhé ligy, mezi lety 1961 až 1965 hrála 

druhou nejvyšší soutěž třikrát. Díky aktivitě fanoušků, kteří založili Odbor přátel Slavia, 

se klub postupně stabilizoval a vrátil se do první ligy. Na další titul čekala Slavia až do 

roku 1996, tedy 49 let. Do tohoto roku se také datuje nejlepší umístění Slavie v evropských 

pohárech, a to postup do semifinále Poháru UEFA, kde mužstvo nestačilo na francouzské 

Bordeaux. Slavia vyhrála samostatnou českou ligu znovu v sezonách 2007/08 a 2008/09. 

V sezoně 2007/08 se také poprvé v historii dostala do základní skupiny Ligy mistrů. Tento 

úspěch Slavia zopakovala v sezoně 2019/20. Další ligové tituly pak klub zaznamenal 

v sezonách 2016/17, 2018/19 a v sezoně 2019/20. Slavia také triumfovala v Českém 

poháru, a to v sezonách 1996/97, 1998/99, 2001/02 a 2017/18 a 2018/19. Slavia hraje své 

 

5  V letech 1927–1938 se jednalo o nejvýznamnější evropskou fotbalovou soutěž, 

která byla založena prioritně pro nejsilnější kontinentální země dvacátých a třicátých let 

(Rakousko, Itálie, Maďarsko a Československo). Tehdejší prestiž soutěže v těchto letech se 

může srovnávat s Ligou mistrů UEFA v dnešní době (MITROPA CUP, 2020). 

6 Jedná se o počet branek z ligových, pohárových i přátelských utkání. Bican za 

Slavii nastřílel 397 ligových branek a celkem mu Komise pro historii a statistiku FAČR 

započítává 821 oficiálních gólů. (FAČR, 2021) 
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domácí zápasy na stadionu Sinobo, který má kapacitu 19370 diváků (Slavia, Historie, 

2021). Průměrně navštívilo domácí zápasy Slavie v sezoně 2018/19 13 511 diváků, což je 

ligové maximum (SK Slavia Praha – 2018/19, 2021). 

1.3 Shrnutí ročníku Fortuna ligy 2019/20 

 Mistrem Fortuna ligy se v sezoně 2019/20 stala Slavia Praha. Druhá skončila 

Viktoria Plzeň a třetí Sparta Praha. Největší událostí ligy byl bezpochyby konec ročníku. 

Z důvodů nákazy v klubech MFK Karviná a SFC Opava, nemohla být skupina o záchranu 

řádně dohrána a došlo k jejímu předčasnému ukončení. LFA tedy rozhodla, že v sezoně 

2019/20 nesestoupí do druhé ligy žádný klub. Šestnáct stávajících klubů tedy pro sezonu 

2020/21 doplnil mistr druhé ligy FK Pardubice a Zbrojovka Brno. V sezoně 2020/21 tak 

první ligu hrálo 18 týmů a druhou ligu 14 týmů. Z první ligy v této sezoně sestupovali 

poslední tři týmy a z druhé ligy postupoval pouze mistr (LFA. 24/7/2020). 

 Nejlepší ofenzivu předvedla Slavia, která vstřelila 69 branek. Naopak nejvíce se 

v koncovce nedařilo týmu SFC Opava, jehož hráči dokázali vstřelit branku pouze v 17 

případech. Nejlepší obranu měla také Slavia, která obdržela pouze 12 gólů. Naopak 

nejhorší defenzivní činností se prezentovala Mladá Boleslav, která obdržela 57 branek. 

Poprvé v historii měla liga dva nejlepší střelec, těmi se staly Libor Kozák ze Sparty Praha 

a chorvatský útočník Petar Musa, který podzimní část trávil ve Slovanu Liberec a na jaro se 

přesunul do Slavie Praha. Oba hráči dokázali v sezoně 2019/20 nastřílet 14 branek. 

Nejlepším asistentem byl rumunský záložník Nicolae Stanciu, který dokázal přihrát 

spoluhráčům na gól celkem v jedenácti případech. Nejvíce bodů dokázal nasbírat Pavel 

Bucha, který podzimní část odehrál v Mladé Boleslavi a na jaro se vrátil do Viktorie Plzeň. 

Bucha vstřelil 10 branek a přidal 8 asistencí. Brankář pražské Slavie Ondřej Kolář dokázal 

překonat český i československý rekord v počtu vychytaných nul. V sezoně 2019/20 si jich 

Kolář připsal 23. Nejtrestanějším hráčem byl Roman Potočný z ostravského Baníku, který 

nasbíral za sezonu nasbíral 11 žlutých karet (Fortuna liga, 2020).  Ve výročních cenách 

LFA se stal nejlepším hráčem ročníku brankář Slavie Ondřej Kolář, nejlepším trenérem 

Jindřich Trpišovský ze Slavie. Nejlepším zahraničním hráčem byl vyhlášen Nicolae 

Stanciu ze Slavie a nejlepším hráčem dle hlasování fanoušků byl zvolen Adam Hložek ze 

Sparty (LFA, 4/7/2020). 
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2 Koronavirová krize v České republice 

v roce 2020 

Tato kapitola se zaměřuje na chronologický popis událostí souvisejících 

s koronavirovou krizí na území České republiky v roce 2020. Cílem této kapitoly je 

představit čtenářům, jakým způsobem se pandemie v ČR odvíjela, a zachytit její hlavní 

milníky. Po přečtení kapitoly by měl být čtenář schopen se v tématu rámcově orientovat 

z pohledu politického, demografického a mediálního. Cílem této kapitoly není zachytit 

dopodrobna celou situaci v ČR či například prezentovat detailní mediální analýzu. 

Jednotlivé podkapitoly jsou rozděleny podle měsíců. V rámci jednotlivých měsíců jsou 

prezentovány i zásadní události týkající se Fortuna ligy. 

2.1 Leden 

O problematické situaci v souvislosti s koronavirem v Číně a jeho dopadem na 

Českou republiku se začalo poprvé hovořit na konci ledna 2020. Bohuslav Svoboda, 

poslanec za ODS, vystoupil na půdě Sněmovny 28. ledna s následujícím prohlášením 

„Není mým cílem vyvolávat paniku. To v žádném případě. Ale Sněmovna i lidé v České 

republice by měli dostat ujištění, že je vláda schopná reagovat, pokud se věci nebudou 

vyvíjet tím směrem, jakým bychom si všichni přáli,“. Ministr zdravotnictví za ANO Adam 

Vojtěch mu následně odvětil „Všichni dělají, co mají. Všichni vědí, co mají dělat. A není 

důvod k jakékoliv panice a vyvolávat to, že je to smrtící virus a podobně “. Ministr Vojtěch 

dále také tvrdil „Prověřoval jsem u dodavatelů roušek, že jich bude dostatek, že se 

připravuje další dodávka 25 tisíc roušek, a jeden český výrobce jich má v tuto chvíli 

celkově milion na skladě, takže roušky skutečně budou.“ V té době přijala Česká republika 

jako hlavní opatření zvýšenou kontrolu na letišti Praha především pro lety z Číny 

(Rambousková, 2021).  31. 1. 2020 měla Česká republika v souvislosti s onemocněním 

COVID-19 celkem 0 nakažených, 0 uzdravených a 0 zemřelých (Onemocnění aktuálně, 

2021). 
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2.2 Únor 

To, jakým způsobem bylo riziko rozšíření koronaviru vnímáno členy vlády 

v prvních únorových dnech, prezentuje článek MF DNES ze čtvrtého února 2020, pod 

kterým je podepsán ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Článek nese název „Česká 

koronavirální chřipka“ a v tomto článku ministr mimo jiné píše: „Nemáme podmínky 

k tomu, aby se tady virus udržel, aby vzniklo sekundární ohnisko jako v Číně. Mnohem 

větší riziko je pro nás obyčejná chřipka,“ dále také Vojtěch říká, že „riziko šíření epidemie 

je na našem území velmi nízké.“ (Tichý, 2020). V průběhu února se koronavirus začal 

dostávat do popředí mediálního zájmu. Šestého února se na ČT vysílal pravidelný pořad 

Máte slovo s Michaelou Jílkovou s názvem „Je Česko připraveno na rozšíření koronaviru 

z Číny?“. Hosty pořadu byli mimo jiné ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, hlavní 

hygienička Eva Gottwaldová, epidemiolog Rastislav Maďar a vedoucí Centra 

epidemiologie a mikrobiologie SZÚ Barbora Macková. V pořadu dochází všichni odborníci 

k obecnému konsenzu, že není třeba se nemoci děsit a že Česká republika je na případnou 

nákazu dobře připravena (Máte slovo, 2020). Diskutovaným tématem se stali lyžaři, a to 

především ti kteří odjížděli do Itálie. Ta byla totiž na konci února hlavním ohniskem šíření 

koronaviru v Evropě (Rokos, 2020). Dvacátého sedmého února se hradní kancléř Mynář 

setkává s čínským vicepremiérem a dojednává pomoc České republiky pro Čínskou lidově 

demokratickou republiku (iHned, 2/2020). Dvacátého devátého únor měla Česká republika 

v souvislosti s onemocněním COVID-19 celkem: 0 nakažených, 0 uzdravených a 0 

zemřelých (Onemocnění aktuálně, 2021). 

2.3 Březen 

Prvního března byly ministrem zdravotnictví ohlášeny první tři případy výskytu 

koronaviru na území České republiky. Prvním potvrzeným byl padesátiletý muž vracející 

se z vědecké konference v Udine v severní Itálii, druhou potvrzenou pak byla žena z USA 

cestující z Milána do Prahy. Třetím nakaženým byl Čech cestující z lyžařského pobytu 

v severní Itálii. Ministr Vojtěch situaci okomentoval slovy: (…) „navzdory nově 

nakaženým probíhá v Česku zatím vše podle plánu.“ (iRozhlas, 3/2020). V neděli 8. 

března se v Praze uskutečnilo derby Sparty a Slavie, na utkání bylo přítomno přes 18 000 

fanoušků (Aktuálně, 8/3/2020). S přibývajícími počty nakažených Bezpečnostní rada státu 

rozhodla 10. března o uzavření základních, středních, vyšších odborných škol a vysokých 
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škol s účinností od 11. března. Zároveň zakázala akce s účastí nad 100 osob (Ústecký 

deník, 2020). Tímto rozhodnutím byl prakticky znemožněn vstup fanoušků na sportovní 

akce. Fortuna liga řešila, jak se k opatřením postavit. Po jednání výkonného výboru přišla 

s řešením odehrát následující dvě kola bez diváků (iSport, 10/3/2020). Jedenáctého března 

byl také hospitalizován pražský taxikář, který se stal jedním z výrazně medializovaných 

případů nemoci COVID-19 (iRozhlas, 3/2020). Ve čtvrtek 12. března 2020 ve 14:00 

vyhlásila vláda České republiky první nouzový stav v souvislosti s koronavirovou krizí. 

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlásila vláda mimo jiné i tato opatření:  

• Zákaz všech veřejných i soukromých akcí s více než 30 účastníky; výjimkou 

jsou zasedání či schůze ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů a 

pohřby. 

• Omezení otevírací doby restauračních zařízení, která musí být zavřená mezi 

20.00 a 6.00. 

• Zákaz vstupu veřejnosti do posiloven, na koupaliště, do bazénů, solárií, saun, 

hudebních a sportovních klubů, zábavních zařízení, wellness, knihoven, galerií; 

tento zákaz se netýká venkovních sportovišť. 

 (iDnes, 3/2020). 

 

Vyhlášení nouzového stavu znamenalo pro Fortuna ligu přerušení na neurčito 

(LFA, 12/3/2020). Následovaly další restrikce týkající se omezení prodeje zboží, služeb a 

pohybu osob. Třináctého března vydala vláda nařízení s platností od 15. března, které 

občanům ČR zakazovalo vycestovat ze země. Češi tak byli poprvé od pádu komunismu 

takto výrazně omezeni na osobní svobodě. Toto nařízení platilo do 24. dubna. Čtrnáctého 

března zakázala vláda provoz všech obchodů s výjimkou obchodů s potravinami, lékáren, 

drogérii a čerpacích stanic. Patnáctého března byl aktivován Ústřední krizový štáb, jehož 

předsedou se stal náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Byl také omezen volný 

pohyb osob, výjimkami byla cesta za rodinou, do práce, k lékaři, na nákup a na svůj vlastní 

rekreační objekt. V pondělí 16. března byly na čtrnáct dní uzavřeny obce Litovel, Uničov a 

Červenka na Olomoucku. Důvodem byl zvýšený počet nakažených v regionu, konkrétně 

pak 18 pozitivních případů (Česká televize, 3/2020). Tato opatření znemožnila 

profesionálním sportovcům přípravu v rámci týmů. Ligové kluby tedy přešly na 
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individuální přípravu (Novák, 16/3/2020).  Osmnáctého března bylo zakázáno vycházet na 

veřejná prostranství bez zakrytí nosu a úst. Česká republika byla první zemí v Evropě, 

která takto rozhodla. V těchto dnech šlo mezi lidmi pozorovat velkou vlnu solidarity. Lidé 

šili roušky, jak pro zdravotníky, kteří trpěli nedostatkem zdravotnického materiálu, tak i 

pro další potřebné. Na facebookové skupině Česko šije roušky se během druhé půlky 

března nakumulovalo přes 40 000 členů, kteří si vyměňovali tipy a triky na šití podomácku 

vyrobených roušek. Česko se stalo velmocí v šití roušek a bylo inspirací i pro další země 

nejen v Evropě (Bednářová, 2020). Seniorům byl vymezen speciální čas na nákupy 

v obchodech, a to konkrétně mezi sedmou a devátou hodinou ranní. V tomto čase se 

v obchodem mohli pohybovat pouze lidé starší 65 let. Dvacátého druhého března 

zaznamenala Česká republika první oficiálně potvrzené úmrtí na nemoc COVID-19, 

jednalo se chronicky nemocného devadesáti pěti letého muže. Předseda Ústředního 

krizového štábu Roman Prymula se k situaci vyjádřil následovně: „Neřekl bych, že zemřel 

na koronavirus, ale že zemřel s koronavirem." (iRozhlas, 3/2020). V následujících dnech 

začala pandemie pomalu nabírat obrátky a 31. 3. 2020 tak měla Česká republika 

v souvislosti s onemocněním COVID-19 celkem: 3 314 nakažených, 145 uzdravených a 31 

zemřelých (Onemocnění aktuálně, 2021). 

2.4 Duben 

Konec března a začátek dubna byly v první vlně koronavirové krize těmi nejvíce 

kritickými. Sedmého dubna došlo k prodloužení nouzové stavu a to do 30. dubna 2020. 

Osmého dubna byl počet hospitalizovaných v rámci první vlny na maximu, Česká 

republika v tomto dni evidovala 422 nakažených. Počet zemřelých přesáhl 100. Na tiskové 

konferenci ministr zdravotnictví sdělil: „Zprávy jsou pozitivní. Česká republika se 

ubránila tomu nejhoršímu a je to vidět na těch datech. Podařilo se nám zastavit 

nekontrolovatelné šíření nemoci v České republice a můžeme se vracet zpět do normálního 

života.“ (Novinky, 4/2020). Čtrnáctého dubna zveřejnila vláda plán na rozvolňování. Ten 

měl proběhnout v pěti vlnách, přičemž první vlna byla naplánována na 20. dubna, kdy se 

měly otevřít farmářské trhy, autobazary a autosalony. Zároveň mělo být povoleno konání 

svateb v počtu 10 osob a venkovní trénink profesionálních sportovců (České noviny, 

4/2020). O čtyři dny později, tedy 24. dubna, zrušila vláda zákaz volného pohybu osob a 

zároveň přestal platit zákaz vycestování ze země. Byl přijat zrychlený plán rozvolňování a 
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finální datum bylo posunuto o čtrnáct dní z 8. června na 25. května. Tento posun 

okomentoval vicepremiér Havlíček následujícími slovy: „Jsme na tom jako země jedna z 

nejlepších v Evropě, proto jsme se rozhodli to urychlit.“ Na konci dubna tak byl na členech 

vlády patrný optimismus, což bylo způsobeno i klesajícím číslem R. Ministr zdravotnictví 

Adam Vojtěch viděl budoucnost především v řešení regionálních rizik a předpokládal, že 

za pomocí nového nástroje, kterým měla být tzv. „chytrá karanténa“ se podaří do budoucna 

lépe trasovat a zamezit tak rychlému šíření koronaviru. „Budeme muset vstoupit do 

normálního života, bude to hodně kontrolované, aby nám to zase neujelo. Mantrou není 

testovat co nejvíc, mantrou je efektivně testovat tam, kde se něco děje. Doufejme, že máme 

vybudovaný systém, který to umožní.“ prohlásil šéf Ústavu zdravotnických informací a 

statistiky ČR, dále jen ÚZIS, Ladislav Dušek (ČT24, 4/2020). V pondělí 27. dubna 

schválila Fortuna liga novou termínovou listinu, obnovení soutěže mělo začít 25.5.2020 

(LFA, 27/4/2020). 30. 4. 2020 měla Česká republika v souvislosti s onemocněním COVID-

19 celkem: 7 696 nakažených, 5 053 uzdravených a 242 zemřelých (Onemocnění aktuálně, 

2021). 

 

2.5 Květen 

Další významná vlna rozvolňování nastala 11. května, kdy se otevřely zahrádky 

restaurací, obchodní centra a kadeřnictví. Zároveň byly povoleny hromadné akce s účastí 

do sto lidí v rámci divadel, kin, muzeí a sportovních tréninků. Rozvolnění se dotklo také 

škol. Žáci devátých tříd základních škol a maturanti se mohli vrátit do školy. Toho dne 

také vláda rozhodla, že od 25. května se zruší povinnost nosit roušky ve venkovních 

prostorech (České noviny, 5/2020). Sedmnáctého května, po více než dvou měsících, 

skončil v České republice nouzový stav. Vláda toho dne také diskutovala možnost uspíšit 

zrušení povinnosti nosit roušky ve venkovních prostorech. Sám premiér Andrej Babiš se 

pak k tématu vyjádřil na svých sociálních sítích takto: „Zase mám roušku, bohužel, i když 

jsem na minulé vládě apeloval na ministra zdravotnictví a na epidemiology, že venku 

bychom mohli být bez roušek na vzdálenost dva metry, tak mě nevyslyšeli, bude to až 25. 

května.“ (Novinky, 5/2020). Osmnáctého května proběhla první vlna testování v ligových 

klubech, ze 740 vzorků byly dva pozitivní (LFA, 18/5/2020). První větší problém na 

lokální úrovni se objevil na Karvinsku, kde se ohnisko epidemie rozvinulo v Dole Darkov. 
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Plošné testování zde odhalilo 212 nakažených. Dvacátého čtvrtého května se hrála 

dohrávka 23. ligového kola Fortuna ligy mezi Teplicemi a Libercem (iSport, 5/2020).  

Dvacátého pátého května přišla další vlna rozvolnění, která se dotkla celé České republiky, 

kromě výše zmíněného Karvinska. V této vlně se povolily návštěvy v nemocnicích a 

sociálních zařízeních, zároveň se otevřely vnitřní prostory restauračních a jiných 

občerstvovacích zařízení. Povolený počet účastníků na hromadných akcích se zvýšil na 

300 osob (iDnes, 5/2020).  31. 5. 2020 měla Česká republika v souvislosti s onemocněním 

COVID-19 celkem: 9 301 nakažených, 7 861 uzdravených a 318 zemřelých (Onemocnění 

aktuálně, 2021). 

2.6 Červen 

Čtvrtého června se v rámci České republiky, Slovenska a Rakouska obnovil pohyb 

osob do podoby před vypuknutím pandemie. O den později se k těmto zemím přidalo 

Maďarsko. Ministerstvo zahraničí připravilo interaktivní mapu. Zde se občané mohli 

orientovat v bezpečnosti jednotlivých evropských zemí vzhledem k jejich epidemické 

situaci. Ministr zahraničí Tomáš Petříček se k systému vyjádřil takto: „Semafor mluví o 

podmínkách, za jakých se můžou naši občané vracet. Stále platí, že v případě cest do 

zahraničí je nutné sledovat podmínky konkrétní země pro vstup na jejich území,“ 

(iRozhlas, 6/2020). Osmého června se zvýšil počet osob na hromadných akcích na 500 

účastníků. Další zvýšení přišlo 22. června, kdy se počet účastníků zvedl na 1000 a 

v případě oddělených sektorů, například na fotbalových zápasech, na 5000. Zároveň se 

do provozu před pandemií vrátily koupaliště, zoologické zahrady, muzea či památky. 

Tato rozvolnění opatření se nedotkla Karvinska a Frýdecko-Místecka, kde stále 

přetrvávala ohniska nákazy (Aktuálně, 6/2020). Mediálně vděčnou akcí se stala hostina 

na Karlově mostě, která měla symbolicky znamenat konec hlavních opatření proti 

koronavirové krizi. Akce přilákala kromě téměř 2000 účastníků také pozornost světových 

médií. Jejich ohlasy byly z části kritické a upozorňovali na to, že pandemie ještě nekončí. 

Ale například zpravodaj pro BBC Rob Cameron napsal: „Na mostě byl ten večer cítit 

takřka hmatatelný optimismus, kdy si lidé uvědomili, jaké to je znovu žít.“ (Blesk, 

7/2020). 30. 6. 2020 měla Česká republika v souvislosti s onemocněním COVID-19 

celkem: 11 996 nakažených, 9 409 uzdravených a 347 zemřelých (Onemocnění aktuálně, 

2021). 
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2.7 Červenec 

Osmého července se odehrálo ve Fortuna lize poslední kolo skupiny o titul 

v sezoně 2019/20. Mistrem ligy se stala pražská Slavia, druhá pak skončila Viktoria Plzeň 

a třetí pražská Sparta (Čihák, 2020). Sezona ovšem nebyla ukončena sportovní cestou 

z důvodu nákazy v klubu MFK Karviná a později SFC Opava. Oba kluby byly ve skupině 

o záchranu a z této skupiny nebylo dohráno 6 utkání. Liga tedy byla 24.7.2020 ukončena 

„per rollam“. Z Fortuna ligy nesestoupil žádný klub, došlo ovšem k postupu Zbrojovky 

Brno a týmu FK Pardubice. V sezoně 2020/21 tak měla liga 18 účastníků, byla hrána bez 

nadstavby a po sezoně měly místo 2 klubů sestoupit kluby 3 (LFA, 7/2020).  

 Mediálně významnou událostí, která společností rezonovala i několik měsíců po 

jejím proběhnutí, byla party v klubu Techtle Mechtle. Ta proběhla 11. července. Od jedné 

dívky se zde nakazilo několik desítek osob. Celkový počet nakažených byl nakonec ještě 

vyšší, protože účastnící party šířili nákazu dál. Jelikož na začátku července nebyly denní 

přírůstky vysoké, hygieně se podařilo vytrasovat téměř všechny případy. Přestože se 

nejednalo o porušení zákona, na účastníky se snesla kritika z mnoha stran. Vrchní pražská 

hygienička Zdeňka Jágrová se k situaci vyjádřila takto: „V dnešní době je s podivem, že 

pijí z jedné nádoby a předávají si brčko bez toho, že by se nějakým způsobem chránili.“ 

Dívka, která stála za rozšířením nákazy v klubu, byla terčem šikany a výhružek fyzickým 

napadením na sociálních sítích (iRozhlas, 7/2020).  

V průběhu července se začala situace v zemi pomalu zhoršovat.  Devatenáctého 

července měla Česká republika 4764 aktuálně nakažených, což bylo nejvyšší číslo od 

vypuknutí pandemie. V řadách vládních odborníků, ale panoval klid. „To číslo (4764 

aktuálně nakažených) nereflektuje úplně, co se děje v systému. Mnoho lidí vylučuje virus, 

ale průběh nemoci je u nich klinicky zanedbatelný. Když se podíváme na zátěž systému, 

tak jsme asi na 131 hospitalizovaných, z těžších případů pouze deset je na ventilaci a 

jeden na mimotělním oběhu. Takže situace není úplně srovnatelná s tím, co tu bylo na 

začátku první vlny (…)“ řekl pro Českou televizi 19. 7. 2020 epidemiolog Roman 

Prymula (Novinky, 07/2020). Přesto se zvýšený počet nakažených projevil na vládních 

opatřeních a 25. července byla přijata povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorech při 

počtu více než sta účastníků. Zároveň byl snížen limit počtu účastníků na akci ve 

vnitřních prostorech z 1000 na 500 účastníků. „Nebudeme zavádět žádná opatření, která 

by omezovala ekonomiku nebo volný pohyb osob. Přijatá opatření vycházejí z informací 
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krajských hygienických stanic podle jejich zkušeností s novými ohnisky. (…) Největší 

riziko vidíme v hromadných akcích, kde se setkají lidé, kteří se neznají, ve velkém počtu. 

Jsou studie, které ukazují, že pokud lidé křičí nebo zpívají, tak se nákaza může šířit více.“ 

uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (České noviny, 7/2020). 31. 7. 2020 měla 

Česká republika v souvislosti s onemocněním COVID-19 celkem: 16 586 nakažených, 13 

273 uzdravených a 382 zemřelých (Onemocnění aktuálně, 2021). 

2.8 Srpen 

Během srpna se situace v České republice stále zhoršovala. Panovaly obavy, že 

s návratem dětí do škol by mohlo dojít k prudkému zhoršení. Na radu odborníků ministr 

zdravotnictví 17. srpna vyhlásil od 1. září zavedení nošení roušek ve všech veřejných 

vnitřních prostorech a veřejné dopravě. Povinnost se měla vztahovat také na pobyt ve škole 

mimo třídy. Ministr zdravotnictví zdůvodnil zavedení opatření takto: „Po létě dva miliony 

lidí, což jsou studenti, děti, začnou migrovat do škol, pohybovat se ve veřejných 

prostorech, v městské hromadné dopravě, v meziměstských spojích, začne být mnohem 

větší sociální kontakt mezi lidmi. Na to musíme reagovat preventivním opatřením.“ Z řad 

opozice zazněly různé názory, například Bohuslav Svoboda z ODS řekl: „Před dvěma 

měsíci, kdy začalo uvolňování, jsem říkal, abychom nesahali na roušky. Roušky jsou jediná 

věc, jejich význam je diskutabilní, ale nic jiného nemáme.“ (ČT24, 8/2020). Následující 

dny se nesly v duchu zmatené komunikace, kdy premiér Babiš tvrdil, že o záměru ministra 

zdravotnictví nevěděl. To se později ukázalo jako lež. Pravděpodobně pod tlakem 

veřejnosti se premiér rozhodl nařízení pozměnit a zmírnit (Guryčová, 2020).  

Devatenáctého srpna při představení pravidel vnímal ministr Vojtěch situaci 

následovně: „Naším cílem je tímto preventivním opatřením maximálně ochránit zranitelné 

občany, jako jsou senioři či nemocní. Pravidla pro používání roušek jsme nastavili tak, aby 

zahrnovala místa, kde lze předpokládat vyšší riziko nákazy. Často se jedná o veřejné 

prostory, ve kterých nelze zajistit udržování dostatečného rozestupu.“ Dvacátého srpna 

byla ovšem představena nová pravidla nošení roušek. Nebylo nutné nosit je ve školách, 

kadeřnictvích, obchodech ani v restauracích. „Vyjímáme komerční provozy a školská 

zařízení. Vnímáme veřejnou debatu, podněty občanů, nejsme hluší a slepí,“ komentoval 

ministr Vojtěch náhlou změnu postoje (Kopecký, 2020). Z tohoto důvodu také 24. srpna 

rezignoval významný člen pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví epidemiolog 
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Rastislav Maďar. Svůj konec zdůvodnil následovně: „Bral jsem to dosud jako službu 

lidem, za kterou jsem nechtěl ani korunu. Byla to z mé strany v mnoha ohledech oběť, věc 

principu, ale abych musel čelit zákeřným podpásovým útokům, to nemám zapotřebí.“ 

(iRozhlas, 8/2020). Dvacátého prvního srpna se zápasem Viktorie Plzeň a klubu SFC 

Opava rozehrál nový ročník Fortuna ligy (Novák, 8/2020). 31. 8. 2020 měla Česká 

republika v souvislosti s onemocněním COVID-19 celkem: 24 643 nakažených, 19 775 

uzdravených a 427 zemřelých (Onemocnění aktuálně, 2021). 

2.9 Září 

I v prvních zářijových dnech pokračovalo zvyšování tempa růstu pandemie. 

Druhého září přibylo 650 nových případů. Čtvrtého září už to bylo téměř 800. Osmého září 

stoupl počet nově nakažených poprvé nad 1000 (Onemocnění aktuálně, 2021). Kvůli 

zhoršující se situaci v Praze bylo od 9. září nařízeno nosit povinně roušky v obchodech a 

nákupních centrech. Zároveň přistoupila krajská hygiena k omezení provozní doby 

stravovacích zařízení, ta mohla být nově otevřena pouze od 6:00 do 23:59. Vrchní pražská 

hygienička Zdeňka Jágrová označila situaci v Praze za alarmující a k zavedení roušek 

uvedla: „Roušky jsou jedno z mála opatření, která můžeme činit, a nejsou nikterak velkým 

zásahem do života obyvatel. Nošení roušek má svůj efekt, zabraňuje šíření 

kapének.“ (Novinky, 9/2020).  

Desátého září se k Praze přidal zbytek České republiky. Pro celou republiku bylo nařízeno 

nošení roušek ve vnitřních prostorách budov. Premiér Babiš vyzval lidi k tomu, aby začali 

„brát ten vir vážně“ a dodal: „Už dávno vyzýváme lidi, aby nosili roušky, dodržovali 

vzdálenosti a hygienu. Já situaci nepovažuji za vážnou. My sledujeme hlavně počet lidí v 

nemocnicích. Z hlediska úmrtnosti na milion obyvatel stále patříme mezi nejlepší země 

Evropy.“ (ČT24, 9/2020). Vláda také rozhodla, že rozešle lidem nad 60 let balíčky po pěti 

rouškách a jednom respirátoru. Tato akce skončila neúspěchem, protože Česká pošta, která 

balíčky rozvážela, znehodnotila zdravotnický materiál (Pokorný, 2020). Dvacátého 

prvního září byl aktivován Ústřední krizový štáb, jehož předsedou se znovu stal Jan 

Hamáček. Toho dne byla zavedena distanční výuka na vysokých školách. Hlavní událostí 

ovšem byla rezignace ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Svůj odchod okomentoval 

takto: „Na ministerstvo zdravotnictví jsem přišel s tím, abych prosadil určité koncepční 

změny. Nicméně epidemie koronaviru mi je neumožňuje dokončit. Pro zdravotnictví jsem 
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pracoval na maximum. Snažil jsem se udělat vše pro to, aby se zdravotnictví posunulo 

dopředu. Funkci ministra zdravotnictví jsem dělal srdcem a ze všech sil.” Následně 

jmenoval prezident Zeman nového ministra zdravotnictví. Tím se stal Roman Prymula 

(Králíček, 2020). Na stále se zhoršující situaci reagovala vláda vyhlášením nouzového 

stavu s platností od 5. do 30. října. Přijata byla následující opatření:  

• Zakazují se hromadné akce nad 10 osob ve vnitřních prostorech a nad 20 osob 

ve vnějších prostorech. 

• Zakazují se koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a 

slavnosti, při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek. 

• Při divadelních představeních maximální počet účastníků 500, musí být 

dodrženy rozestupy, každý návštěvník musí mít místo k sezení, nesmí se při 

představení prodávat jídlo a pití. 

• Na sportovních akcích může být maximálně 130 osob. 

• Při bohoslužbách maximálně 100 osob a každá musí mít místo k sezení. 

• Uzavření restaurací od 22:00 do 06:00 hodin. 

• V restauracích může být maximálně tolik osob, jako je míst k sezení a musí 

dodržovat rozestupy. 

 

Nový ministr zdravotnictví zdůvodnil opatření těmito slovy: „Nejde o to, jaké jsou denní 

přírůstky, ale o to, že generují vyšší počet pacientů vyžadujících hospitalizaci. (…) Vláda 

má právo vyhlásit nouzový stav na 30 dnů, což je doba, během níž by mělo dojít ke 

zvládnutí druhé vlny.“ (iRozhlas, 9/2020). 30. 9. 2020 měla Česká republika v souvislosti 

s onemocněním COVID-19 celkem: 70 783 nakažených, 47 057 uzdravených a 675 

zemřelých (Onemocnění aktuálně, 2021). 

2.10 Říjen 

Druhého a třetího října proběhly volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu 

České republiky. Pátého října pak začal platit nouzový stav. Devátého října se k výše 

zmíněným opatřením přidaly další. Došlo k zavření posiloven a fitness center, vnitřních 

bazénů a koupališť. Zároveň byl omezen provoz restaurací a u stolu zde mohli sedět pouze 

čtyři lidé (České noviny, 10/2020). Dvanáctého října došlo k uzavření zoologických 
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zahrad, veškerých kulturních akcí. Také došlo k ukončení veškerých amatérských i 

profesionálních sportovních aktivit. Čtrnáctého října se pak přidala uzavření restaurací, 

barů a všech dalších občerstvovacích zařízení. Ta mohla přejít na prodej přes výdejní 

okénko. Všechny školy kromě mateřských musely přejít na distanční výuku. Bylo 

omezeno shromažďování osob, sejít se mohlo jen 6 lidí (Novinky, 2020). Šestnáctého října 

překonal denní přírůstek pozitivně testovaných poprvé 10 000 osob. Konkrétně šlo o 

11 104 nakažených občanů (Rádio, 2020). Osmnáctého října se na Staroměstském náměstí 

konala demonstrace proti opatřením souvisejícím s pandemií COVID-19. Demonstrace 

byla po několika projevech ukončena magistrátem. Následně se změnila na souboj 

účastníků s policií. Šlo především o fotbalové hooligans. Policie zatkla více než 100 lidí 

(iRozhlas, 10/2020).  Devatenáctého října ve večerních hodinách byla fotografy z deníku 

Blesk nafocena schůzka ministra zdravotnictví Romana Prymuly a předsedy poslaneckého 

klubu ANO. Schůzka se konala v restauraci Rio‘s na pražském Vyšehradě. Navíc byl 

ministr při odchodu z restaurace vyfocen bez roušky. Veřejnost schůzka popudila mimo 

jiné proto, že Roman Prymula na svém twitterovém účtu několik dní před tímto incidentem 

vyzýval občany k tomu, aby zůstali doma (Blesk, 10/2020). Sám Prymula se v rozhovoru 

pro týdeník Respekt vyjádřil ke své účasti na schůzce takto: (…) Zas tolik jsem toho 

neprovedl. Bylo to jenom opravdu urgentní jednání. Nic víc, nic míň. Ale asi na špatném 

místě, to je pravda. Po telefonu nejde vyřešit vše (…). Jestli si to veřejnost přeje, tak já 

klidně rezignuji.“ Premiér Babiš hovořil následovně: „Požádal jsem pana ministra o 

rezignaci. Pokud to neudělá, tak ho odvolám. Pana Faltýnka jsem požádal o rezignaci na 

pozici prvního místopředsedy hnutí ANO. Velice mě to mrzí, omlouvám se za to všem, je 

to nepřijatelné.“ Prymula na výzvu Babiše odmítl rezignovat. Celá kauza se tak táhla až 

do 29. října, kdy Prymula rezignoval a prezident Zeman jmenoval nového, v pořadí již 

třetího, ministra zdravotnictví, a to Jana Blatného (iDnes, 10/2020). 31. 10. 2020 měla 

Česká republika v souvislosti s onemocněním COVID-19 celkem: 335 121 nakažených, 

213 900 uzdravených a 3 595 zemřelých (Onemocnění aktuálně, 2021). 

2.11 Listopad 

V listopadu se i nadále situace v Česku zhoršovala. Za poslední říjnový týden měla 

Česká republika nejvíce úmrtí na COVID-19 v přepočtu na obyvatele na světě (Novinky, 

11/2020). Čtvrtého listopadu byl nahlášen rekordní počet nakažených konkrétně 15 725 
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(Onemocnění aktuálně, 2021). LFA obdržela od ministerstva zdravotnictví výjimku a 6. 

listopadu se tak Fortuna liga po více než měsíci znovu začala hrát (LFA, 11/2020).  

Třináctého listopadu představil nový ministr zdravotnictví Jan Blatný protiepidemický 

systém zvaný PES. Ten měl dle pěti stupňů rozdělovat závažnost epidemické situace. 

Česko bylo ten den na nejvyšším pátém stupni (Novotná, 2020). I přes nepříliš zlepšenou 

situaci se vláda rozhodla k návratu dětí do škol. Osmnáctého listopadu se měli vrátit žáci 

prvního a druhého ročníku základních škol (Brzybohatá, 2020). Další žáci se pak měli 

vrátit do škol od 30. listopadu. Ministr školství Robert Plaga zdůvodnil návrat dětí do škol 

následovně: „Situace je natolik dobrá, že se můžeme posunout do další úrovně. Chceme 

dát dostatečný čas na přípravu školám i rodičům.“ (iRozhlas, 11/2020). 30. 11. 2020 měla 

Česká republika v souvislosti s onemocněním COVID-19 celkem: 523 326 nakažených, 

479 010 uzdravených a 8 571 zemřelých (Onemocnění aktuálně, 2021).  

2.12 Prosinec 

Třetího prosince došlo k přechodu ze čtvrtého na třetí stupeň PES. Byly otevřeny 

všechny obchody, služby i restaurace. V restauracích mohli být čtyři lidé u stolu a podnik 

mohl být obsazen z maximálně padesáti procent. Otevírací doba byla omezena do 22 

hodin. Skončil také zákaz vycházení. Zároveň došlo k uvolnění amatérského a 

rekreačního sportu, ti kdož ho provozovali museli mít ovšem na sobě roušku. Byly také 

otevřeny galerie, muzea, knihovny a knihkupectví. Ministr zdravotnictví komentoval své 

kroky takto: „Nadále chceme postupovat směrem k dalšímu rozvolňování tak, aby to bylo 

bezpečné a nemuselo být poté následováno dalšími restriktivními opatřeními.“ 

(Polaczyková, 2020). Sedmého prosince přešli na střídavou výuku žáci středních škol. 

Zároveň byla zkrácena provozní doba restaurací do 20 hodin. Ministr zdravotnictví své 

rozhodnutí zdůvodnil tím, že restaurace zneužívaly noční prodej z okénka během nočních 

hodin. „Jde dokonce o přistavování takzvaných vyhřívaných stanů k okénkům. Objevují se 

přeplněné bary, konzumace jídla a alkoholu na veřejnosti a na vánočních trzích, i když je 

to v rozporu s nařízeními,“ dodal Blatný. Vláda také rozhodla o žádosti o prodloužení 

nouzového stavu. Ten měl platit do 12. prosince. Vláda žádala prodloužení do 11. ledna 

2021 (iDnes, 7/12/2020). Situace se zhoršila do takové míry, že 18. prosince se Česko 

vrátilo do stupně čtyři PES. Premiér Babiš se za zpřísnění opatření omluvil. „Při takovém 

trendu bychom skutečně riskovali ke konci měsíce možná až deset tisíc nakažených denně," 



 

 

34 

řekl Babiš. Od tohoto data se uzavřely restaurace, bazény, fitness centra a hotely. Také se 

uzavřely vnitřní sportoviště pro amatéry (Radio, 12/2020). Nutno dodat, že na 10 000 

nakažených denně se Česko dostalo 22. prosince a bylo to poprvé od 6. listopadu 

(Onemocnění aktuálně, 2021). Dvacátého třetího prosince prodloužila Poslanecká 

sněmovna nouzový stav do 22. ledna 2021. Toho dne se také hrál poslední zápas Fortuna 

ligy v roce 2020. V plzeňské Doosan Aréně si v rámci 14. kola nedokázala domácí Viktoria 

poradit s pražskou Slavií, která vyhrála 0:1 (Povejšil, 2020). 31. 12. 2020 měla Česká 

republika v souvislosti s onemocněním COVID-19 celkem: 732 275 nakažených, 627 138 

uzdravených a 11 943 zemřelých (Onemocnění aktuálně, 2021).  
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3 Sportovní žurnalistka  

V první části této kapitoly bude ve stručnosti představena sportovní žurnalistika 

jako obor. V druhé části budou představeny profily deníku Sport a deníku MF Dnes. Třetí 

část kapitoly slouží k představení nejnovější poznatků z výzkumů na podobné téma jako je 

tato práce.   

3.1 Sportovní žurnalistika jako obor  

„Žurnalistika je produkt činnosti novinářů (žurnalistů), který obsahuje informace 

o současném dění ve společnosti a názorech na toto dění.“ (Halada a Osvaldová, 2017).  

Sportovní redakce bývá ostatními odděleními v médiu často přehlížena a sportovní 

žurnalistika je často brána za „newsroom toy department“7(Hardin a kolektiv, 2009). 

Důvodem pro toto přehlížení může být fakt, že samotné sportovní zpravodajství je často 

založeno na subjektivitě novináře, například při hodnocení výkonů jednotlivých hráčů 

v zápase (Rowe, 2007). 

Toto posuzování je poněkud zkratkovité a příkré. Sportovní žurnalisté se totiž 

podobně jako například novináři píšící o ekonomice nebo politice musí soustředit na detail 

a jsou navigováni deadliny (Toney, 2013).  

Tuto kritiku navíc v poslední době nabourává fakt, že obsah sportovních médií se 

výrazně posunul. Dle Reinardyho a Wanty (2015) přijala sportovní média obecnou roli 

hlídacích psů.  Již nejsou přinášeny pouze sportovní výsledky, statistiky a rozhovory 

s hráči. Sport je v tomto případě platformou například pro řešení ekonomických a 

sociálních témat (Hardin a kolektiv, 2009). 

  

 

7 Redakční oddělení hraček. 
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3.2 Profily deníků 

3.2.1 MF DNES 

Deník Mladá fronta DNES oficiálně vznikl v roce 1990, ale prakticky navazuje na 

deník Mladá fronta, který vznikl v květnu 1945. Mladá fronta myšlenkově navazovala na 

předválečnou Mladou kulturu, což byl časopis levicově smýšlejících studentů. Po 

Únorovém převratu se deník včlenil pod Ústřední výbor Československého svazu mládeže 

(Končelík a kolektiv, 2010) V roce 1964 byl včleněn pod Ústřední výbor Socialistického 

svazu mládeže. V tomto postavení přetrvalo periodikum až do Sametové revoluce. 

(Bednařík a Jirák a Köpplová, 2011). Následně došlo ke změně názvu na Mladá fronta 

DNES a změně na akciovou společnost. Ta prošla přes několik zahraničních vlastníků, 

přičemž posledním byla německá společnost Rheinisch-Bergische Druckerei-und 

Verlagsgesellschaft (tamtéž). V roce 2013 koupil v rámci nákupu skupiny MAFRA MF 

Dnes Andrej Babiš (Novinky, 2013). Sportovní redakce funguje od roku 2012 společně pro 

Lidové noviny, MF Dnes a iDnes.cz a jejím vedoucím je Mgr. Ondřej Trunečka. (Matulík, 

2019). 

3.2.2 Deník Sport 

Deník Sport odvozuje svou historii od Československého sportu, ten poprvé vyšel 

3.ledna 1953. Zprvu vycházel pouze dvakrát týdně, a to v úterý a v sobotu. Vydavatelem 

bylo Státní tělovýchovné vydavatelství. Zájem veřejnosti byl velký, proto se přešlo nejdříve 

na tři až čtyři vydání týdně a v roce 1958 se stal Československý sport deníkem. To na 

konci padesátých let znamenalo, že byl na stáncích k dispozici každý den kromě neděle a 

pondělí, protože v pondělí mohlo dle zákona vycházet pouze Rudé právo. V roce 1965 byl 

tento monopol zrušen a deník tak mohl začít vycházet i v pondělí. S narůstající popularitou 

se podařilo otevřít i ostravskou a brněnskou redakci. Po rozdělení Československa změnily 

noviny svůj název, a to na Sport (Bednařík a Jirák a Köpplová, 2011). V roce 1999 došlo 

ke spuštění internetové verze, která se dnes jmenuje iSport.cz. V roce 2001 odkoupila 

majoritní podíl ve Sportu společnost Ringier ČR, která o dva roky později odkoupila i 

zbytek akcií a stala se tak stoprocentním vlastníkem. Vydavatelství Ringier koupil v roce 

2013 Daniel Křetinský s Patrikem Tkáčem. Po tomto převzetí došlo k přejmenování 

vydavatelství na Czech News Center.  
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3.3 Sportovní média v době koronavirové krize  

V této kapitole jsou shrnuty dosavadní výsledky odborného bádání na téma: 

„Média, sport a COVID-19“. Tato kapitola také slouží k představení výchozích 

stanovisek výzkumné části diplomové práce. Jelikož se jedná o téma nové, vědecká 

komunita k němu zatím přispěla dvěma relevantními články. 

3.3.1 Sportovní média v době koronavirové krize ve Velké Británii  

Prvním z nich je článek Roberta Giulianottiho a Holly Collinson s názvem Sport 

and the COVID-19 Pandemic: A Structuralist Analysis of Key Themes in the UK Mass 

Media (2020). Ten popisuje způsob, jakým média ve Velké Británii přistupovala 

k prezentaci sportu v době pandemie COVID-19. Zkoumány byly články z března, dubna a 

května roku 2020. Autoři článku prováděli kvalitativní výzkum, v jehož rámci představili 

tabulku, která v několika dimenzích ukazuje jednotlivá témata a rámce, jež média v době 

koronavirové krize pro sport využívala. Viz Tabulka č.1 v originálním provedení (tamtéž). 

V tomto bodě se autor cítí povinován vyjádřit se k přístupu jakým na následujících 

řádcích a stránkách přistupuje k překladu z anglického do českého jazyka v rámci Tabulky 

č.1. Sloupec „Statuses or dimension of sport“ byl přeložen doslova jako „Dimenze sportu“, 

neboť se jedná o obecně rozšířený termín, jehož použití je rozšířené i v českém jazyce. 

V případě „Binary opposite themes“ byl zvolen název „Dvojice protichůdných témat“. 

Jednotlivá témata pak byla přeložena podle autorova citu pro anglický jazyk. V některých 

případech bylo využito spojení „Sport as …“ v doslovném překladu: „Sport jako …“. 

V případech, kdy tento způsob přišel autorovi příliš kostrbatý, přikročil k formulaci typu: 

„Sport chybějící“. Sloupec „Narrative or substatantive strands“ se autor rozhodl shrnout 

do označení „Narativy“. Jednotlivé narativy se autor rozhodl nepřekládat. A to z důvodu, 

že některá ze slov nemají odpovídající český ekvivalent, zatímco jiná ano. Došlo by tak 

k situaci, kdy by byly některé narativy popsány pouze jednoslovně, zatímco jiné by měly 

delší, často mnohoslovné názvy. Jednotlivé narativy tedy budou následně v textu 

rozepsány, tak aby měl čtenář možnost pochopit jejich význam. Tabulka se v textu práce 

objevuje především z důvodu přehlednosti. A také proto, aby byl pro kontrolu zachován 

anglický originál.   
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Tabulka č. 1 

 

Giulianotti a Collinson (2020) se rozhodli stanovit několik dimenzí sportu. 

Pojmenovali je: existenciální, normativní, socio-kulturní a politická. Následně tyto 

dimenze rozdělili na dvojice protichůdných témat. Existenciální dimenze tedy obsahovala: 

sport chybějící a sport jako přítomnost. V normativní dimenzi to pak byly: sport sobecký a 

sport altruistický. Socio-kulturní dimenze obsahovala: sport jako krize a sport jako útěk. 

Politická dimenze byla tvořena sportem jako hrozbou a sportem jako řešením (tamtéž). Na 

dalších řádcích představím jednotlivé narativy a témata, která se vázala k protichůdným 

jednotkám.  

3.3.1.1 Sport chybějící 

Článek v tomto případě identifikoval tři narativy, byli jimi: closure, contraction, 

contract. V případě closure se jednalo o články zaměřující se na rušení sportovních 

událostí, zápasů, pozastavování lig. Narativ contraction se zaměřoval na sníženou produkci 

mediálního obsahu, především v souvislosti s přestupy hráčů, či vyhazovy manažerů. 

Posledním narativem byl contract. V tomto případě byla pozornost upřena na problémy 

televizí v souvislosti s vysílacími právy. 
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3.3.1.2 Sport jako přítomnost 

V případě sportu jako přítomnosti představuje článek dva narativy. Tím prvním je 

reminiscence. Tento pojem označuje především identifikovaný pohled vzad, což může být 

vhled do historie, připomínání slavných sportovních momentů nebo přehrávání slavných 

zápasů. Opakem mu pak byla anticipation. V článcích s tímto narativem se řešilo, kdy se 

znovu bude hrát a kdy se bude moct začít trénovat. Dále tyto články pojednávaly o tom, 

jakým způsobem se bude trénovat či jak se k tréninku a pořádání zápasů postavili ostatní 

země. Řešilo se v nich i jaký počet fanoušků bude moci být přítomen během zápasů 

(tamtéž). 

3.3.1.3 Sport sobecký 

Toto téma obsahovalo tři narativy. Prvním z nich byl expoitative. V tomto případě 

se jednalo o komercionalizaci sportu a s tím spojené problémy. Příkladem může být přístup 

klubu Arsenal London FC. Klub, jehož příjmy se pohybují ve vyšší stovkách milionů liber 

ročně a jehož hráč Mesut Özil měl smlouvu na 350 000 liber týdně. se rozhodl v rámci 

úsporných opatření zrušit kontrakt muži představujícímu maskota, který pro Arsenal 

pracoval posledních 27 let. Po nátlaku médií, nakonec klub své rozhodnutí zrušil a 

populární maskot Gunnersaurus se vrátil zpět. Druhým narativem byl irresponsible. 

Nezodpovědný přístup klubů shledávala média především v tom, že tlak klubů na 

pokračování soutěže je hnán touhou po penězích a přehlíží zdraví hráčů a fanoušků. Třetím 

narativem tohoto tématu byl narativ obscene. V tomto případě se jednalo o snahu anglický 

klubů znovu zahájit Premier league během lockdownu, což někteří komentátoři považovali 

za obscénní gesto. Poslední narativ tohoto tématu byl evade. Jednalo se o případy, kdy se 

média zaměřila svými texty na hráče, kteří odmítli snížení vysokých smluv, jako součást 

boje proti ekonomický dopadům pandemie COVID-19. Hráči se hájili tvrzením, že 

v případě snížení platů odvedou méně peněz na daních (tamtéž). 

3.3.1.4 Sport altruistický 

V případě tohoto tématu se objevovaly dva narativy. První z nich byl welfare. 

Články s tímto narativem se zaměřovaly na podporu hráčů, kteří nemohli trénovat. Řešily, 

jaké se dostalo těmto hráčům podpory od klubů, zároveň pojednávaly i o podpoře klubů 

fanoušky. Druhý popisovaný narativ byl pojmenován: solidarity. V tomto případě se 

jednalo o narativ pojednávající o aktivitách, které hráči, kluby a potažmo fanoušci vyvíjeli 
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ke zlepšení situace spojené s koronavirovou krizí. Standardním příkladem může být nákup 

ochranných pomůcek pro zdravotníky či dodávky jídla pro lidi v nouzi. Velice 

medializovanou se stala iniciativa útočníka Manchesteru United Marcuse Rashforda. Ten 

si dal za cíl pomoci dětem, které kvůli pandemii nemohly chodit do školy a přišly tak o 

školní obědy. Což byl pro mnoho dětí ve Velké Británii problém. Rashford si za svůj 

záslužný čin vysloužil rytířský řád (tamtéž).  

3.3.1.5 Sport jako krize 

Narativy tohoto tématu byly hned čtyři. Prvním z nich byl economy. Zde se 

mediální produkce zaměřovala na ekonomické rozměry koronavirové krize. Těmi byly 

ztráty pro ligu z hlediska televizních práv, ztráty pro kluby z hlediska fanoušků na 

stadionech, snížení výplat hráčů nebo možný pokles ceny hráčů na fotbalovém trhu. 

Druhým narativem byl time. Čas byl zmiňován v mnoha ohledech. Tématem byl především 

opakovaný start ligy a to, zda se stihne začít včas. Včas především v ohledu na 

nadcházející Mistrovství Evropy ve fotbale. To bylo následně zrušeno a tématem se stala 

problematika evropských pohárů. Třetím narativ byl infection. Jednalo se o nákazu hráčů a 

nákazu šířící se v klubech (tamtéž). Posledním narativem byl social divisions, v tomto 

případě se jednalo především o zhoršený průběh nemoci COVID-19 u osob černé pleti. 

3.3.1.6 Sport jako útěk 

Toto téma neslo tři narativy. Prvním z nich byl nostalgia. Tento narativ se velmi 

podobal narativu s názvem reminiscence. Zde uvadí Giulianotti a Collinson (2020) rozdíl 

pouze v tom smyslu, že v případě nostlagie se jedná pouze o klasické momenty ze 

sportovní historie.  Další narativ byl nazván compensation. Ten pojednával především o 

prudce stoupající popularitě e-sportu a schopnosti ostatních sportů se tomu přizpůsobit. 

Situace například dobře využily šipky. Díky možnosti živého videopřenosu a online 

kontroly terče, mohly v šipkách proběhnout turnaje elitních hráčů přímo z jejich domovů. 

Posledním narativem byl repudiated. Ten pokrýval články zaměřující se na země, kde se i 

přes probíhající pandemii dále hrálo. Velkým fenoménem bylo v tomto ohledu Bělorusko 

(tamtéž).  

3.3.1.7 Sport jako hrozba 

V tomto tématu identifikovali Giulianotti a Collinson (2020) dva narativy. Prvním 

z nich byl catalyst. Články se v případě tohoto narativu zaměřovaly na sportovní události, 
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které vedly k masivnímu rozšíření nákazy koronavirem. Nejznámějším je případ zápasu 

fotbalové Ligy mistrů mezi italskou Atalantou Bergamo a španělskou Valencií. Utkání 

hrané v únoru na milánském stadionu San Siro stálo za rozšířením infekce ve městě 

Bergamo a v celém italském regionu Lombardie. Druhý narativ byl identifikován jako 

violater. Média v případě tohoto narativu informovala o sportovcích porušujícím 

hygienická pravidla zavedená v souvislosti s koronavirovou krizí. 

3.3.1.8 Sport jako řešení 

V případě tohoto tématu byly určeny čtyři narativy. Prvním byl conformity. Články 

představovaly sport jako činnost zlepšující imunitu a pomáhající tak v boji proti pandemii 

COVID-19. Další narativ byl pojmenován: adapter. Média v tomto případě představovala 

způsoby, jakými se sport snažil vyrovnat s koronavirovou krizí. Šlo o testování hráčů, 

regulování počtu fanoušků na stadionech a zavádění zápasů úplně bez fanoušků. Třetí 

narativ byl označen jako: mobilization. Ten pokrýval články zaměřující se na domácí 

cvičení a na sport jako řešení obezity. Posledním narativem byl booster. Média v jeho 

rámci představovala sport jako prostředek pro posílení morálky národa a jako způsob 

zlepšení nálady (tamtéž). 

3.3.2 Sportovní média v době koronavirové krize v USA 

Následující studie sice není ve výzkumu použita, přesto se autor rozhodl ji do práce 

zařadit. Co se týče sportu jsou Spojené státy od Evropy kulturně velmi odlišné, což dává 

čtenáři prostor pro rozšíření kontextu. Zároveň je případným budoucím diplomantům 

nabídnut alternativní způsob uchopení výzkumné metody. Výzkum, který provedli Sandri a 

kolektiv (2021) nese název Sports Journalism Content When No Sports Occur: Framing 

Athletics Amidst the COVID-19 International Pandemic. Zabývá se tím, jakým způsobem 

média informovala o sportu ve chvíli, kdy byly všechny sportovní soutěže v USA 

pozastaveny. Autoři se na rozdíl od Giulianottiho a Collins (2020) nerozhodli postupovat 

explorativně a vytvářet narativy. Místo toho pracovali s již známými koncepty, především 

s teorií rámců. V každém zakódovaném článku určili kodéři tři hlavní rámce. Výzkum 

pokrýval období jara 2019 a poté měsíce březen, duben a květen roku 2020. Z každého 

období bylo nakódováno 200 článků. Analýza byla prováděna z obsahu těchto médií: New 

York Times, Los Angeles Times, Philadelphia Inquirer, Washington Post, USA Today, Wall 

Street Journal, CNN, MSNBC, a Fox News.  
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Ve výzkumu Sandriho a kolektivu (2021) bylo použito rámců z výzkumu 

Boydstuna a kolektivu (2014). Využité rámce byly následující: economic frames, capacity 

and resources frames, morality frames, fairness and equality frames, constitutionality and 

jurisprudence frames, policy prescription and evaluation frames, law and order/crime and 

justice frames, security and defense frames, health and safety frames, quality of life frames, 

cultural identity frames, public opinion frames, political frames, external regulation and 

reputation frames. Stejně jako v případě zpracování předchozího výzkumu nebylo ani 

v tomto případě přikročeno k překladu rámců, místo toho jsou jednotlivé rámce 

v následující části textu vysvětleny.  

3.3.2.1 Rámce podle Boydstun a kolektivu (2014) 

3.3.2.1.1 Economic frame 

V případě tohoto rámce jsou zaznamenány články, jejichž tématem jsou finanční 

náklady, přínosy či důsledky rozebíraného problému. Může se jednat o dopad na 

jednotlivce, rodinu či komunitu nebo také důsledek pro ekonomiku jako celek (Boydstun a 

kolektiv, 2014). 

3.3.2.1.2 Capacity and resources frame 

Tento rámec řeší nedostatek nebo nedostupnost fyzických, geografických, 

prostorových, lidských a finančních zdrojů. Dále se také může zabývat kapacitou 

stávajících systémů a zdrojů k provádění politických cílů (tamtéž).  

3.3.2.1.3  Morality frame 

V případě tohoto rámce je mediální produkce orientována na prezentaci jednání 

v morálních souvislostech. Obsah může mít náboženskou, etickou, či sociální rovinu 

(tamtéž). 

3.3.2.1.4 Fairness and equality frame 

Články s těmito rámci se soustředí na témata rovnosti nebo nerovnosti. Také se 

v tomto případě řeší vztahy a postavení jednotlivce či skupiny vůči jinému jednotlivci či 

skupině (tamtéž). 
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3.3.2.1.5 Constitutionality and jurisprudence frame 

Tyto rámce pokrývají texty o omezeních uvalených na jednotlivce, vládu a 

korporace. Stejně tak tyto texty mohou řešit svobody poskytované ústavou nebo soudním 

výkladem. Autoři konkrétně píší o autoritě vlády regulovat a kontrastní autoritě 

jednotlivců/korporací jednat nezávisle na vládě (tamtéž). 

 

3.3.2.1.6  Policy prescription and evaluation frame 

Tyto rámce pokrývají texty navrhující konkrétní možnosti pro řešení 

identifikovaného problému. Dále také mohou pojednávat o zjištění, zda určité zásady 

budou fungovat či zda jsou stávající zásady účinné (tamtéž). 

3.3.2.1.7 Law and order, crime and justice frame 

Dané rámce zahrnují texty s příběhy o vymáhání zákona jednotlivci a vymáhání 

práva celkově. Dalšími tématy těchto rámců jsou: mezery, pokuty, kriminalita, porušování 

zákonů a tresty (tamtéž).   

3.3.2.1.8 Security and defense frame 

Tento rámec se věnuje především ohrožením bezpečnosti a ochranou něčí osoby, 

rodiny, skupiny, národa atd. Obecně se jedná o texty o akci nebo výzvě k akci, kterou lze 

podniknout k ochraně blahobytu nějaké osoby či skupiny (tamtéž). 

3.3.2.1.9 Health and safety frame 

V tomto rámci je prezentován přístup a účinnost zdravotní péče. Jsou zde řešeny 

nemoci a hygiena. Dále tyto rámce pokrývají problematiku duševního zdraví, bezpečnosti 

ale také problematiku páchaného násilí (tamtéž). 

3.3.2.1.10 Quality of life frame 

Další rámec řeší dopady politiky na bohatství jednotlivců, na jejich mobilitu a 

přístup ke zdrojům. Tento rámec obsahuje i texty o štěstí, sociálních strukturách, snadnosti 

každodenních rutin a vlastně kvalitě života celkově (tamtéž). 

3.3.2.1.11 Cultural identity frame 

Tento rámec popisuje sociální normy, trendy, hodnoty a zvyky tvořící kulturu, 

vztahuje se i ke konkrétním politickým otázkám (tamtéž). 
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3.3.2.1.12 Public opinion frame 

Odkazy na obecné sociální postoje, volební a demografické informace, jakož i 

implicitní nebo skutečné důsledky odchýlení se od veřejného mínění nebo průzkumu 

veřejného mínění (tamtéž).  

3.3.2.1.13  Political frame 

 Daný rámec pokrývá texty o jakékoli politické úvaze týkající se řešeného 

problému či tématu (tamtéž). 

3.3.2.1.14 External regulation and reputation frame 

Tento rámec se zaměřuje na vztahy mezi USA a ostatními zeměmi. Dále se 

soustředí i na vztahy mezi jednotlivými státy a na obchodní dohody či vlastně celkově na 

zahraniční politiku (tamtéž).  

3.3.2.2 Výsledky studie Sports Journalism Content When No Sports 

Occur: Framing Athletics Amidst the COVID-19 International 

Pandemic 

Sandri a kolektiv (2021) se snažili ve výzkumu najít odpovědi na následující 

výzkumné otázky:  

• Které sporty měly největší zpravodajské pokrytí během sledovaného období?  

• Jaké rámce se objevovali ve sportovním zpravodajství nejčastěji?  

• Jak se měnilo rámcování zpráv v průběhu času?  

• Jaké zdravotnické instituce/zdroje informací byly nejčastěji využívány ve 

sportovním zpravodajství na jaře 2020? 

 

Zároveň tito autoři představují tři hypotézy. První z nich je tato: Sportovní články 

publikované na jaře 2020 budou obsahovat vyšší množství zmínek od zdravotnických 

expertech, než články publikované na jaře 2019. Druhá hypotéza zní: Většina článků ve 

sledovaném období bude obsahovat zmínku o koronavirové krizi. Poslední hypotéza je 

následující: Články publikované v březnu 2020 budou používat více tematického rámcování 

než články z další měřených období.  

V následující pasáži textu budou ve stručnosti představeny vybrané výsledky 

výzkumu, který prováděli Sandri a kolektiv (2021).  
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3.3.2.2.1 Které sporty měly největší zpravodajské pokrytí během sledovaného 

období? 

 

Tabulka č.2 

Z tabulky č.2 vyplývá, že nejčastěji se v datech jako samostatné sporty objevily: 

americký fotbal v podobě NFL, baseball a basketbal. Samostatný fotbal, v této tabulce by 

byl označen jako soccer, se v kódovaných datech vůbec neobjevil.    

3.3.2.2.2 Jaké rámce se objevovaly ve sportovním zpravodajství nejčastěji?  

 

Tabulka č.3 

Jak lze pozorovat na Tabulce č.2 nejčastěji používaný rámec byl Health and Safety. 

Následoval Economic, třetím byl Quality of Life a čtvrtým Fairness/Equality. Nejmenší 

zastoupení měl rámec Capacity/Resources.  
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3.3.2.2.3 Jak se měnilo rámcování zpráv v průběhu času?  

V rámci jednotlivých období byl zpozorován velký nárůst počtu článků mezi 

březnem a dubnem 2020. Především v rámcích Health/Safety a Quality of life.   

3.3.2.2.4 Většina článků ve sledovaném období bude obsahovat zmínku o 

koronavirové krizi. 

 

 

 Tabulka č.4 

Jak lze vyčíst z Tabulky č.4, většina článků kódovaných během sledovaných 

období obsahovala zmínku o nemoci COVID-19. Přičemž největší množství zmínek o 

koronavirové krizi obsahovaly články napsané v březnu a nejnižší počty byly zaznamenány 

v květnu. Počet zmínek v kódovaných článcích tedy klesal v průběhu času. 
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4 Metodologie 

V této kapitole práce bude představen výzkumný cíl, výzkumné otázky a hypotézy. 

Zároveň zde bude popsána vybraná metoda, základní výzkumný soubor a proměnné 

v kódovacím klíči. 

4.1 Výzkumný cíl 

Tématem výzkumu práce je dopad koronavirové krize na informování o fotbalové 

Fortuna lize v rámci jarní části ročníku 2019/20 a podzimní části ročníku 2020/21. Média, 

která budou monitorována, jsou deník Sport a jeho internetová mutace iSport.cz a 

sportovní příloha MF DNES a její internetová mutace sport.idnes.cz. Cílem práce je zjistit, 

jaký obsah vytvářela média v souvislosti s Fortuna ligou a koronavirovou krizí. 

4.2 Výzkumné otázky   

Z výše popsaného výzkumného cíle vyplývá hlavní výzkumná otázka:  

 

• HV: Jakým způsobem reportovala vybraná média o koronavirové krizi 

v souvislosti s Fortuna ligou? 

K širšímu porozumění danému tématu, jsou představeny vedlejší výzkumné otázky. 

Jejich formulace bylo dosaženo pomocí teoretických konceptů prezentovaných v teoretické 

části. 

• VVO1: Jaké odlišnosti byly mezi jednotlivými sledovanými obdobími co do 

počtu článků v jednotlivých médiích? 

 

• VVO2: Jak se měnila proporcionalita vybraných narativů mezi sledovanými 

obdobími?  

 

• VVO3: Jaké bylo mediální pokrytí klubů v souvislosti s koronavirovou krizí? 
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4.3 Metoda výzkumu 

Jako metoda výzkumu byla zvolena kvantitativní obsahová analýza. Tuto metodu je 

možné popsat, jakožto strukturovaný a selektivní proces, v jehož průběhu dochází 

k analýze mediálních obsahů. Zároveň ji lze využít při komparaci obsahu z více médií.  

Přesto, že je kvantitativní obsahová analýza založena na analýze tvrdých dat, nejde o 

metodu veskrze objektivní (Scherer, 2004). 

4.3.1 Kvantitativní obsahová analýza 

Kvantitativní obsahová analýza je často využívanou metodou při zkoumání 

mediálních obsahů. Jak je již zmíněno výše, tato metoda je specifická tím, že ačkoliv se 

řadí mezi kvantitativní výzkumné metody, není zcela objektivní. O principu její 

subjektivity píší Jirák a Köpplová (2015) následující: „Empirismus obsahové analýzy 

vedoucí k produkci kvantifikovaných – jakoby objektivních, resp. objektivizovaných – dat 

svým způsobem zastírá vnitřní subjektivitu této metody, která se projevuje mimo jiné tím, že 

výzkumník si volí vzorek, který zkoumá, rozhoduje o proměnných, jejichž výskyt bude 

sledovat, a od počátku počítá s interpretací výsledků vzhledem k předem stanovené 

hypotéze.“  

Dle Trampoty a Vojtěchovské (2010, s. 99) je kvantitativní obsahová analýza 

vhodná na zkoumání proměny mediálních obsahů v delším časovém horizontu. Dále také 

umožňuje jednoduché srovnávání různých typů médií nebo také médií pocházejících 

z odlišných mediálních krajin. Ideální je tato metoda na zkoumání témat v médiích. 

Konkrétně je možné touto formou zkoumat, jak velký prostor je odlišným tématům dáván 

v různých médích v čase. Za velkou výhodu této metody je považováno to, že její výsledky 

mohou být jednoznačně a jasně prezentovány v grafech a tabulkách, čímž se výzkum touto 

metodou stává přehlednějším. S tím je spojená také vysoká míra strukturovanosti a vysoká 

míra ověřitelnosti, o nichž píše v rámci charakteristiky kvantitativní obsahové analýzy 

Scherer (2004). Dle jeho pojetí je kvantitativní obsahová analýza „metoda systematický a 

intersubjektivně ověřitelný popis komunikačních obsahů, vycházející z vědecky 

podloženého kladení otázek.“ 

Wimmer a Dominick (2006) píší o zásadních krocích zkoumání mediálních obsahů, 

které je prováděné metodou kvantitativní obsahové analýzy. Nejprve musí být 

formulovány výzkumné otázky nebo hypotézy. Dále pak následuje definování 
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výzkumného souboru, konstrukce kategorií obsahu, jenž budou analyzovány a kódovány, a 

jejich kvantifikace. Poté již může dojít na samotné kódování a analýzu shromážděných dat.  

4.3.1.1 Určování kategorií témat 

Jak je již zmiňováno výše, jedním za zásadních kroků kvantitativní obsahové 

analýzy je kategorizace témat zkoumaného mediálního obsahu. Kategorizací je používána 

celá řada. Některé jsou opravdu obecné, jako například určování témat: politika / 

ekonomika / sport / kultura / zločin atd. Jiné kategorizace jsou zase velmi konkrétní a 

speciálně zaměřené. Výběr kategorií je odvislý od důvodů, které vedou k vypracování dané 

analýzy, a také od toho, co je potřeba zjistit. Někdy si výzkumníci dle svých potřeb 

ustanovují kategorie sami. Jindy je zase možné, že autoři studií přeberou kategorie, které 

pochází z již provedených výzkumů, aby například prověřili jistý fenomén v jiném 

prostředí nebo na novém vzorku (Nečas, 2006, s. 84). 

4.4 Výzkumný soubor 

Jelikož se výzkum zaměřuje na koronavirovou krizi v souvislosti s Fortuna ligou, 

byla k analýze vybrána média, která na českém trhu dlouhodobě nejvíce informují o 

sportu, a to jak v tisku, tak v online prostředí. Těmi jsou deník Sport a jeho webová mutace 

iSport a sportovní příloha MF DNES s webovou mutací sport.idnes.cz. Ke zkoumání byla 

zvolena tři období, každé z nich dlouhé 14 dnů. První období tedy od 10. 3. do 23. 3. 2020 

pokrývalo první dny přerušení Fortuna ligy v březnu. Druhé období pak opětovný start 

soutěže v květnu, tedy od 25. 5. do 7. 6. 2020. Oproti tezím, ve kterých bylo specifikováno, 

že práce se zaměřuje pouze na sezonu 2019/20, bylo přidáno třetí období v říjnu. Třetí 

období bylo vymezeno od 8. 10. do 21. 10. 2020 a zasahovalo tak již do sezony 2020/21. 

V tomto období se ovšem Fortuna liga znovu přerušila, a proto bylo rozhodnuto o jeho 

zařazení do výzkumného souboru. Tato tři období tak dávají prostor zkoumat, jak se měnil 

obsah spojený s Fortuna ligou ve výše uvedených médiích napříč různými etapami 

koronavirové krize. 
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K analýze dat byl využit archiv nástroje Newton Media Search. Pro filtraci článků 

bylo použito následující spojení: (Fotbalová liga OR Fortuna liga OR LFA OR Fotbal) 

AND (Koronavirus OR COVID) NOT ONLINE. Záměrem bylo mít co nejširší záběr při 

prvotním výběru článků, proto autor zvolil kromě „Fortuna liga a „Fotbalová liga“ také 

„LFA8“. Zároveň bylo přidáno spojení „Fotbal“, aby byla možnost vybírat v první fázi 

z většího souboru článků. Spojení NOT ONLINE bylo přidáno z důvodu ONLINE 

reportáže na iSport.cz (iSport, 2020), která byla aktivní během celého období koronavirové 

pandemie a ve výsledcích se objevovala duplicitně, ne jako jeden článek. Výběr článků byl 

proveden ze čtyř výše zmíněných médií. Za první období bylo vybráno 230 článků, za 

druhé období 122 a za třetí období 168. Prvotní množinu tvořilo celkem 520 článků. 

K dalšímu vyfiltrování docházelo následně, kdy byly odstraněny články z jiných 

sportovních i společenských rubrik, které fotbal a ligu pouze okrajově zmiňovaly. Po této 

fázi filtrování zbylo celkem 276 článků.  

Autor se také rozhodl zařadit do výzkumu pouze články obsahem relevantní. To 

znamená, že byly vyřazeny ty články, které se pandemií nezabývaly, i když v nich byla 

zmíněna slova jako koronavirus nebo COVID-19. Příkladem takového článku by mohla být 

například reportáž ze zápasu  ̧ kde je pouze zmíněno, že se zápas hrál v době po 

koronavirové pauze, ale jinak už se této problematice článek vůbec nevěnuje. Po této 

filtraci tedy zbylo celkem 123 článků. Vzniklá množina tvoří výzkumný soubor. 

  

 

8 LFA-Ligová fotbalová asociace je řídícím orgánem fotbalových profesionálních 

soutěží v České republice (LFA, 2021). 
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4.5 Proměnné 

4.5.1 Narativy 

Ve výzkumné části byly kódovány narativy, které jsou popsány v podkapitole 

Sportovní média v době koronavirové krize ve Velké Británii. V každém článku byl 

kódován jeden až tři narativy. Autor se pro tento postup rozhodl z důvodu snížení aspektu 

subjektivity.  

4.5.2 Zmínky o klubech 

Další proměnnou, která byla kódována, byly kluby. V každém článku se tak mohla 

objevit zmínka o jednom až šestnácti klubech. U jednotlivých klubů mohl nastat problém 

s počtem zmínek, a to z důvodů využití názvu klubů v ligové tabulce nebo při zmínce o 

utkání. V případě klubů se proto autor rozhodl zařazovat pouze relevantní zmínky. Jako 

relevantní zmínku si autor zvolil promluvu hráče, trenéra, či funkcionáře daného klubu, 

případně musel být článek výrazně orientován na daný klub. 

4.5.3 Typy textů 

Ve výzkumné části práce byly kódovány tři typy textů: zpravodajský text, rozhovor 

a komentář. Autor se takto rozhodl z důvodu, že nelze přesně definovat, kdy se v případě 

rozhovoru jedná o zpravodajství a kdy o publicistiku.  
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5 Analýza výsledků výzkumu 

Tato kapitola je věnována analýze výsledků výzkumu. První část kapitoly může 

čtenáři sloužit jako první seznámení s nasbíranými daty. V této části kapitoly se pracuje 

především s celkovou množinou nakódovaných článků. Je zde rozpracováno jejich 

rozdělení na jednotlivá sledovaná období, ve kterých je sledován vývoj mediální produkce 

a typů textů.  

V druhé části kapitoly se pracuje s analýzou zmínek klubů z fotbalové Fortuna ligy. 

Tato část obsahuje porovnání článků, které obsahují zmínku o klubu a těch, které ji 

neobsahují. Dále se podkapitola zaměřuje na články se zmínkou pouze jednoho klubu a 

v závěru kapitoly je věnován prostor pro zhodnocení vlivu pražských „S“ na mediální 

produkci. 

 Třetí část této kapitoly je věnována analýze narativů. V první části jsou 

představeny narativy v kontextu jednotlivých období, a to především z kvantitativního 

hlediska. V druhé časti jsou pak představeny konkrétní příklady využití narativů v českém 

prostředí. 

V celé této kapitole se objevují tabulky a grafy. V některých případech se určitá 

data v tabulkách opakují, jedná se například o celkový počet článků daného média, počet 

článků za dané období atd. Čtenáři tak může připadat, že tato data jsou redundantní a 

nemusela by v tabulce být. Data jsou ale v tabulkách umístěna zcela záměrně, důvodem je 

snaha o větší přehlednost a transparentnost.  

5.1 Vývoj počtu článků ve sledovaných obdobích 

V následující části bude představen vývoj počtu článků ve sledovaných období a 

rozdíly mezi jednotlivými médii. 

 

Tabulka č. 5 

Období Sport iSport MF Dnes sport.idnes.cz SOUČET ZA OBDOBÍ

10.3.-23.3.2020 14 9 11 23 57

25.5.-7.6.2020 5 4 4 5 18

8.10.-21.10.2020 11 17 9 11 48

Celkový počet článků 30 30 24 39 123
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Celkem bylo nakódováno 123 článků viz Tabulka č.5. Deník Sport a jeho webová 

mutace iSport.cz publikovaly celkem 60 článků a sportovní příloha MF DNES a její 

webová mutace sport.idnes.cz vytvořily 63 článků.  

5.1.1 Vývoj počtu článků v období 10. 3.–23. 3. 2020 

V prvním sledovaném období byla nejaktivnější stránka sport.idnes.cz s 23 

příspěvky, což je nejvyšší počet příspěvků skrze všechna sledovaná období. V prvním 

období byl naopak nejméně aktivní iSport s 9 články. Deník Sport vyprodukoval spolu 

s iSportem v prvním období 23 příspěvků a sportovní příloha MF DNES s sport.idnes.cz 

vytvořily dohromady 35 článků.  Dohromady bylo za první období publikováno 57 článků, 

jež byly zakódovány. V prvním sledovaném období byla v informování o koronavirové 

krizi v souvislosti s Fortuna ligou aktivnější sportovní příloha MF DNES a její webová 

mutace. 

 

Graf č.1 

Jak vyplývá z Grafu č.1. nejvíce článků vyšlo v prvních čtyřech dnech prvního 

sledovaného období. Dohromady bylo publikováno 34 článků, což odpovídá téměř 60 % 

z celkového počtu článků. Výraznějšího pokrytí se pak dostalo koronavirové krizi 

v souvislosti s Fortuna ligou 19.3.2020, kdy bylo publikováno 5 příspěvků.  
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Množství příspěvků z prvních čtyř dnů lze přičíst zvýšenému zájmu o pandemii. 

Ten byl způsobený zákazem pořádání hromadných akcí s počtem nad 100 účastníků. 

Většina textů v prvním období byla zpravodajským textem, přesně 38 článků. Nejvyšší 

poměr zpravodajských textů měl deník Sport, a to se 71 %. Naopak nejvyšší poměr 

nezpravodajských textů byl vyprodukován v redakci sportovní přílohy MF DNES viz 

Tabulka č.6.  

Tabulka č.6 

5.1.2 Vývoj počtu článků v období 25. 5.–7. 6. 2020 

Druhé sledované období bylo na celkový počet článků výrazně chudší než ostatní 

sledovaná období. Celkem bylo vytvořeno 18 článků a média si jejich produkci rozdělila 

téměř rovným dílem. Celkem 9 příspěvků vyprodukoval deník Sport a iSport v poměru 5 

ku 4. V opačném gardu fungovala sportovní příloha MF DNES a sport.idnes.cz, kde byl 

poměr 4 ku 5 viz Tabulka č.5. Jak lze vyčíst z Grafu č.2 nejvyšší počet článků byl 

vyprodukován v prvních dvou dnech sledovaného období, posléze mediálně produkce až 

na pár výjimek utichla. Výzkumy, které jsou na toto téma k dispozici, bohužel nepokrývají 

rozdíl v mediální produkci ve chvíli, kdy došlo k opětovnému rozehrání soutěže. Výsledek 

tedy lze interpretovat jako důsledek rozehrání ligy, kdy se mohli novináři znovu začít 

orientovat na hlavní náplň své práce, tedy psaní o fotbale.  

 

Typy článků v období 10.3.-23.3.2020 Sport iSport MF DNES sport.idnes.cz Celkem

Celkový počet článků  14 9 11 23 57

Zpravodajský text 10 6 7 15 38

Rozhovor 4 3 3 6 16

Komentář 0 0 1 2 3

Poměr rozhovorů 29% 33% 27% 26% 28%

Poměr zpravodajských textů 71% 67% 64% 65% 67%

Poměr komentářů 0% 0% 9% 9% 5%
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Graf č.2 

 

Tabulka č.7 

V Tabulce č.7 pak lze rozeznat, že nejvyšší počet napsaných textů byl zpravodajským 

textem, konkrétně se jednalo o 78 % všech textů v tomto období. V případě portálu 

iSport.cz byly všechny texty zpravodajské, nejmenší poměr zpravodajských textů pak měla 

sportovní příloha MF DNES. 

 

 

5.1.3 Vývoj počtu článků v období 8. 10.–21. 10. 2020 

Ve třetím sledovaném období vzniklo celkem 48 textů. Na rozdíl od prvního 

sledovaného období zde měl převahu deník Sport a iSport.cz, kterým se podařilo 

vyprodukovat celkem 28 textů, oproti 20 příspěvkům, které napsaly redakce sportovní 

přílohy MF DNES a portálu sport.idnes.cz. Nejvíce článků vyšlo na webu iSport.cz, a to 

konkrétně 17. Nejméně článků pak vydala sportovní příloha MF DNES. 

Typy článků v období 25.5.-7.6.2020 Sport iSport MF DNES sport.idnes.cz Celkem

Celkový počet článků  5 4 4 5 18

Zpravodajský text 4 4 2 4 14

Rozhovor 1 0 1 1 3

Komentář 0 0 1 0 1

Poměr rozhovorů 20% 0% 25% 20% 17%

Poměr zpravodajských textů 80% 100% 50% 80% 78%

Poměr komentářů 0% 0% 25% 0% 6%
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Z Grafu č.3 vyplývá, že největší počet článků vyšel v prvních třech dnech 

sledovaného období. Konkrétně se jednalo o 29 článků. Všechna média informovala o 

koronavirové krizi v souvislosti s Fortuna ligou 9. a 10. října 2020. 

 

Graf č.3 

Z Tabulky č.8 vyplývá, že ve třetím sledovaném období byl poměr rozhovorů vyšší 

než v případě prvního a druhého období, jednalo se o 40 % článků, zároveň byl 

vyprodukován nejvyšší počet komentářů, a to 10 %. Ze sledovaných období se tedy třetí 

období vyznačovalo vyšší mírou nezpravodajských textů.  

 

Tabulka č.8 

V Tabulce č.9 je pak pro přehlednost shrnuto rozvržení typů článků za sledovaná  

 

Tabulka č.9 

Typy článků 10.3.-13.3.2020 25.5.-28.5.2020 8.10.-11.10.2020

Poměr rozhovorů 28% 17% 40%

Poměr zpravodajských textů 67% 78% 50%

Poměr komentářů 5% 6% 10%

Typy článků v období 8.10.-21.10.2020 Sport iSport MF DNES sport.idnes.cz Celkem

Celkový počet článků  11 17 9 11 48

Zpravodajský text 6 8 5 5 24

Rozhovor 4 6 4 5 19

Komentář 1 3 0 1 5

Poměr rozhovorů 36% 35% 44% 45% 40%

Poměr zpravodajských textů 55% 47% 56% 45% 50%

Poměr komentářů 9% 18% 0% 9% 10%
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Tabulka č.10 dává možnost prohlédnout si přehledně typy textů jednotlivých médií 

za všechna sledovaná období dohromady.  

 

Tabulka č.10 

Všechna média měla velice podobný poměr typů mediální produkce, kdy zhruba 31 

% tvořily rozhovory, 62% články a v průměru 7 % komentáře. V Grafech č.1, č.2 a č.3 

můžeme pozorovat souvislost s výrazně zvýšenou mediální produkcí v prvních dvou až 

čtyřech dnech sledovaného období.  

 

Tabulka č.11 

Jak vyplývá z Tabulky č.11, v každém ze sledovaných obdobích bylo během 

prvních čtyř dnů napsáno minimálně 60 % všech publikovaných textů. Ze všech napsaných 

článků jich pak bylo celkem 77 napsáno v prvních čtyřech dnech sledovaných období. 

Nejvyšší poměr napsaných článků v prvních čtyřech dnech byl zaznamenán ve druhém 

sledovaném období, jednalo se o 78 %. Lze tedy konstatovat, že první dva až čtyři dny 

byly pro informování o tématu stěžejní. 

  

10.3.-13.3.2020 25.5.-28.5.2020 8.10.-11.10.2020 Celkem

Počet článků vyprodukovaných v prvních čtyřech dnech období 34 14 29 77

Celkový počet článků za dané období 57 18 48 123

Poměr článků vyprodukovaných v prvních čtyřech dnech období 60% 78% 60% 63%

Typy článků za všechna období Sport iSport MF DNES sport.idnes.cz Celkem

Celkový počet článků  30 30 24 39 123

Zpravodajský text 20 18 14 24 76

Rozhovor 9 9 8 12 38

Komentář 1 3 2 3 9

Poměr rozhovorů 30% 30% 33% 31% 31%

Poměr zpravodajských textů 67% 60% 58% 62% 62%

Poměr komentářů 3% 10% 8% 8% 7%
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5.1.4 Shrnutí vývoje počtu článků ve sledovaných obdobích 

Z výše uvedeného vychází, že ve sledovaných obdobích bylo vždy alespoň 60 % 

článků napsáno během prvních čtyř dnů. Ze všech kódovaných článků bylo průměrně 31 % 

rozhovorů, 62 % zpravodajských textů a 7 % komentářů. Média měla typ obsahu pokrytý 

téměř totožně, rozdíly byly pouze v celkové výši produkce, kdy byl nejvýraznější portál 

sport.idnes.cz s 39 články, a naopak nejméně produktivní byla sportovní příloha MF DNES 

s 24 články. Rozdíly lze také nalézt mezi jednotlivými obdobími. První a třetí období 

nabídlo podobný počet článků, tedy 57 ku 48, ovšem velký propad nastal ve druhém 

období, kdy bylo vyprodukováno pouze 18 textů. Tento výpadek si lze vysvětlit tak, že 

v prvním a třetím období se nehrálo, zatímco v druhém období byla liga znovu spuštěna a 

koronavirus přestal hrát v mediální produkci tak významnou roli. 
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5.2 Analýza zmínek klubů 

V této podkapitole budou představeny výsledky analýzy, která se zaměřila na 

samotné ligové kluby a to, jak o nich publikovala sledovaná média v souvislosti 

s koronavirovou krizí a Fortuna ligou. První část se bude zabývat porovnáním článků se 

zmínkou a bez zmínky o klubech. Druhá část bude zaměřena na zmínky o jednotlivých 

klubech. Ve třetí části budou detailněji představeny články, ve kterých byla identifikována 

zmínka pouze o jednom klubu z fotbalové Fortuna ligy a poslední část bude zaměřena na 

vliv zmínek o klubech Sparta a Slavia na obsah článků.  

5.2.1 Porovnání článků se zmínkou a bez zmínky o klubech 

Z celkového počtu 123 nakódovaných článků obsahovalo 67 z nich alespoň jednu 

relevantní zmínku o klubu z Fortuna ligy. Jak vyplývá z Tabulky č.12 Deník Sport a 

webová mutace iSport, vyprodukovaly dohromady 32 článků s alespoň jednou relevantní 

zmínkou klubu z Fortuna ligy. Sportovní příloha MF DNES a portál sport.idnes.cz pak 

vyrobily celkem 35 článků s alespoň jednou relevantní zmínkou klubu z Fortuna ligy.  

 

Jak lze vidět na Tabulce č.13 nejvyšší počet článků s alespoň jednou relevantní 

zmínkou byl vyprodukován v prvním období. Jednalo se o celkem 35 článků. Tato 

produkce tvořila 52 % všech článků se zmínkou klubu. V prvním sledovaném období byla 

nejvýraznější redakce sport.idnes.cz se 14 napsanými příspěvky.  

Články vs zmínky klubů Sport iSport MF Dnes sport.idnes.cz CELKEM

Celkový počet článků 30 30 24 39 123

Počet článků bez zmínky klubu 14 14 10 18 56

Počet článků se zmínkou 16 16 14 21 67

Tabulka č.12 

Tabulka č.13 

Médium 10.3.-23.3.2020 25.5.-7.6.2020 8.10.-21.10.2020 Celkem

Sport 8 3 5 16

iSport 7 4 5 16

MF DNES 6 3 5 14

sport.idnes.cz 14 3 4 21

Počet článků se zmínkou 35 13 19 67

Poměr z celkové počtu článků se zmínkou 52% 19% 28% 100%

Poměr článků se zmínkou z celkového počtu článků za dané období 61% 72% 40% 54%

Celkový počet článků 57 18 48 123
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Z Tabulky č.13 také vyplývá, že v druhém období je nejvyšší poměr článků se 

zmínkou vůči celkovému počtu napsaných článků za dané období, a to 72 %.  

Naopak nejméně plodné bylo na články s alespoň jednou relevantní zmínkou klubu 

z Fortuna ligy třetí období. Během tohoto období pouze 40 % článků obsahovalo alespoň 

jednu zmínku o klubu. Nižší počet článků se zmínkou v třetím období můžeme připsat 

reprezentační pauze, která se v tomto období konala. Ta mohla odvrátit pozornost novinářů 

od ligových klubů směrem k problematice národního týmu.  

Tabulka č.14 pak nabízí pohled na poměr vyprodukovaných článků se zmínkou a 

bez zmínky v jednotlivých médiích za všechna tři sledovaná období dohromady. Jednotlivá 

média postupovala při vytváření zmínek o klubech velmi podobně, v průměru 54 % všech 

článků obsahovalo alespoň jednu zmínku, přičemž odchylka mezi jednotlivými médii byla 

v rámci 5 %. 

 

Tabulka č.14 

  

Sport iSport MF Dnes sport.idnes.cz Celkem

Počet článků se zmínkou 16 16 14 21 67

Celkový počet článků 30 30 24 39 123

Poměr článků se zmínkou 53% 53% 58% 54% 54%



 

 

61 

5.2.2 Zmínky o jednotlivých klubech 

Následující pasáž textu je věnována zmínkám o všech klubech Fortuna ligy. Jak lze 

vyčíst z Tabulky č.15 nejvyššího počtu zmínek dosáhla pražská Slavia a to celkem 30. 

Druhé místo obsadila pražská Sparta s 26 zmínkami. Třetí pak byl poněkud překvapivě 

klub FK Teplice s 12 relevantními zmínkami. Naopak předposlední místo obsadil klub 

z pražských Vršovic Bohemians 1905 se 4 zmínkami a na posledním místě se umístila 

Opava se 3 zmínkami.  

 

Tabulka č.15 

V prvním sledovaném období se nejvíce pozornosti dostalo pražské Slavii, která 

měla 14 relevantních zmínek. Relativně vysokého množství zmínek dosáhly FK Jablonec a 

FC Fastav Zlín, oba tyto kluby měly 5 relevantních zmínek. Celkem bylo vyprodukováno 

146 relevantních zmínek. Každý článek mohl obsahovat od 1 do 16 zmínek, podle počtu 

relevantně zmíněných klubů. Jak lze vidět z Tabulky č.15 Slavia a Sparta měly výrazně 

více zmínek než ostatní kluby. Z Tabulky č.16 vyplývá, že oba kluby dohromady 

vyprodukovaly 38 % všech relevantních klubových zmínek. Nejvýraznější byl jejich otisk 

ve třetím období, kdy bylo ze všech zmínek 46 % o Spartě nebo Slavii.  

 

 

Tabulka č.16 

Vliv Sparty a Slavie na mediální prostředí bude demonstrován i v dalších částech práce.  

  

kluby 10.3.-23.3.2020 25.5.-7.6.2020 8.10.-21.10.2020 CELKEM

SK Slavia Praha 14 6 10 30

AC Sparta Praha 11 4 11 26

FK Teplice 8 2 2 12

FC Slovan Liberec 2 2 6 10

FC Baník Ostrava 3 1 3 7

FC Viktoria Plzeň 3 2 2 7

FK Jablonec 5 1 1 7

FC Fastav Zlín 5 1 1 7

1.FC Slovácko 4 1 1 6

SK Dynamo České Budějovice 2 1 3 6

SK Sigma Olomouc 2 3 1 6

1. FK Příbram 2 2 1 5

FK Mladá Boleslav 1 3 1 5

MFK Karviná 1 3 1 5

Bohemians Praha 1905 2 1 1 4

SFC Opava 1 1 1 3

Celkem 66 34 46 146

kluby 10.3.-23.3.2020 25.5.-7.6.2020 8.10.-21.10.2020 CELKEM

Celkový počet zmínek klubů  v jednotlivých obdobích 66 34 46 146

Poměr Slavia 21% 18% 22% 21%

Poměr Sparta 17% 12% 24% 18%

Poměr pražská "S" 38% 29% 46% 38%
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5.2.3 Články se zmínkou pouze jednoho klubu 

Rozdělení článků se zmínkou pouze jednoho klubu můžeme vidět v Tabulce č.17. 

Celkem bylo vyprodukováno 46 článků, ve kterých byl zmíněn pouze jeden klub. Slavia a 

Sparta byly zmíněny v celkem 48 % článků, ve kterých byl zmíněn pouze jeden klub. Jako 

překvapivý se může jevit výsledek klubů FC Viktoria Plzeň, FK Mladá Boleslav, SFC 

Opava a Bohemians Praha 1905, o kterých nevyšel ve sledované kategorii žádný článek. 

 

Tabulka č.17 

Z Grafu č.4 vyplývá, že nejvíce článků s jednou zmínkou o Spartě nebo Slavii 

vyprodukoval portál sport.idnes.cz. Konkrétně se jednalo o 9 příspěvků. Naopak nejméně 

článků pouze s jednou zmínkou vyšlo o Spartě a Slavii ve sportovní příloze MF DNES, a to 

pouze 2. Výsledek sportovní přílohy MF DNES lze vysvětlit rozmístěním regionálních 

redakcí, kde autoři často píšou o klubech přímo z daného regionu.  I když pražská Sparta 

patří stejnému majiteli jako Czech News Center, v případě portálu iSport nebyl 

zaznamenán ani jeden článek, kde by byla zmíněna pouze ona. Na rozdíl od pražské Slavie, 

která měla na iSportu článků 5, což bylo pro Slavii nejvyšší číslo ze všech médií. 

Klub  Počet článků ve kterých byl identifikován pouze 1 klub Poměr

SK Slavia Praha 13 28%

AC Sparta Praha 9 20%

FK Teplice 5 11%

FK Jablonec 3 7%

FC Slovan Liberec 3 7%

SK Dynamo České Budějovice 3 7%

FC Baník Ostrava 2 4%

FC Fastav Zlín 2 4%

1.FC Slovácko 2 4%

SK Sigma Olomouc 2 4%

1. FK Příbram 1 2%

MFK Karviná 1 2%

FC Viktoria Plzeň 0 0%

FK Mladá Boleslav 0 0%

SFC Opava 0 0%

Bohemians Praha 1905 0 0%

Celkem 46 100%
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Graf č.4 

5.2.4 Vliv pražských „S“ na mediální produkci 

Nejvýraznější převaha pražských „S“ je patrná z Tabulky č.18. Zde je potřeba uvést 

krátkou poznámku. Několik článků obsahovalo zmínku jak Slavie, tak i Sparty. Počty 

těchto článků za jednotlivá média jsou uvedeny v posledním řádku Tabulky č.18 a pro 

přehlednost jsou označeny bílou výplní. Toto číslo bylo následně odečteno od součtu 

Slavie a Sparty, tak aby nedošlo ke dvojímu započítání do řádku „Pražská S počet článků“.  

Tabulka č.18 

Z Tabulky č.18 tedy vyplývá, že pokud se médium rozhodlo psát článek s 

relevantní zmínkou o alespoň jednom klubu z fotbalové Fortuna ligy v drtivé většině se 

rozhodlo zařadit zmínku o pražské Slavii nebo Spartě. Nejvýrazněji je tato tendence patrná 

u online médií, kde shodně iSport i sport.idnes.cz zaznamenaly 81 % všech článků se 

zmínkou o Slavii nebo Spartě. Naopak nejmenší vliv měla pražská „S“ na sportovní 

přílohu MF DNES, která otiskla pouze 36 % článků se zmínkou, ve kterých by figuroval 

alespoň jeden klub z dvojice Slavia a Sparta. Z Tabulky č.18 také vyplývá, že co do počtu 

publikovaných článků nepreferovala média z holdingu Czech News Center Spartu před 

Slavií. Sparta byla v deníku Sport a na portálu iSport v souvislosti s koronavirovou krizí a 

Fortuna ligou zmíněna celkem ve 13 případech. Slavia pak byla v těchto médiích zmíněna 

v 17 případech. 

Poměr článků se zmínkou pražských S očištění od článků bez zmínky Sport iSport MF Dnes sport.idnes.cz

Pražská S počet článků 12 13 5 17

Počet článků se zmínkou 16 16 14 21

Poměr pražských "S" 75% 81% 36% 81%

Slavia 6 11 3 10

Sparta 8 5 3 11

Počet článků zmiňující Slavii i Spartu 2 3 1 4
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5.2.5 Shrnutí analýzy zmínek klubů 

Ze 123 nakódovaných článků obsahovalo 67 článků alespoň jednu relevantní 

zmínku o klubu z fotbalové Fortuna ligy. Jednotlivá období se mezi sebou lišila, co do 

poměru článků se zmínkou a bez zmínky klubů. Procentuálně nejvíce zmínek z počtu 

článků za dané období obsahovalo druhé sledované období se 72 %, naopak nejméně 

období třetí s 40 %. Méně zmínek klubů ve třetím období mohlo být způsobeno 

reprezentační pauzou, kdy se novináři mohli zaměřit více na reprezentaci než na ligový 

fotbal. Všechna média měla podobný poměr článků s alespoň jednou relevantní zmínkou, 

ten se pohyboval kolem 54 %.  Co se jednotlivých klubů týče, Slavia a Sparta vycházejí z 

analýzy jako nejdůležitější kluby pro vytváření obsahu daných médií. Toto nejlépe 

demonstruje Tabulka č.18, ze které mimo jiné vyplývá, že pokud se novinář ze Sportu, 

iSport a portálu sport.idnes.cz rozhodl ve sledovaných obdobích napsat článek o 

koronavirové krizi v souvislosti s Fortuna ligou, a v tomto článku zmínit alespoň jeden 

klub této ligy, vybral si v téměř 80 % Spartu nebo Slavii. Z této tabulky také vyplývá, že 

deník Sport a jeho webová mutace iSport neupřednostňovaly v rámci sledovaných období 

v článcích pojednávajících o koronaviru v souvislosti s Fortuna ligou Spartu před Slavií.  

  



 

 

65 

5.3 Analýza narativů 

 

V následující podkapitole budou představeny jednotlivé narativy od Giulianottiho a 

Collinson (2020), jejichž výčet lze nalézt v podkapitole Sportovní média v době 

koronavirové krize ve Velké Británii. V první části budou představeny narativy 

z kvantitativního pohledu, tedy v rozdělení na období, média, typy textů a počty slov. 

V druhé části pak budou narativy prezentovány z pohledu obsahu.  

5.3.1 Kvantitativní analýza narativů 

Jak již bylo zmíněno výše, u každého článku byl zakódován 1 až 3 narativy. Jak lze 

vidět z Tabulky č.19 z celkového počtu 24 narativů jich bylo použito v daných obdobích 

celkem 15. Nejvýraznější byl narativ closure, který se objevil v 62 článcích, tedy ve více 

než 50 % všech článků napříč obdobími.  

 

Tabulka č.19 

Narativ 10.3.-23.3.2020 25.5.-7.6.2020 8.10.-21.10.2020 CELKEM

Closure 31 0 31 62

Contraction 0 0 0 0

Contract 3 0 1 4

Reminiscence 3 0 0 3

Anticipation 17 0 7 24

Expoitative 0 0 0 0

Irresponsible 3 0 0 3

Obscene 0 0 0 0

Evasive 0 0 0 0

Welfare 1 0 0 1

Solidarity 4 1 0 5

Economy 6 2 26 34

Time 13 2 15 30

Social divisions 0 0 0 0

Infection 0 0 1 1

Nostaligia 2 1 0 3

Compensation 2 1 0 3

Repudiation 0 0 0 0

Catalyst 0 0 0 0

Violator 0 0 0 0

Conformist 1 1 0 2

Adapter 21 16 7 44

Mobiliser 0 0 0 0

Booster 2 1 2 5
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Druhým nejvíce zmiňovaným byl narativ adapter, který se objevil ve 44 článcích. 

Třetím nejčastějším byl narativ economy, ten se objevil v 34 článcích. Čtvrtým nejvíce 

využívaným byl narativ time, tento narativ byl využit v 30 příspěvcích. Pátým nejvíce 

zmiňovaným byl narativ anticipation, který se objevil ve 24 příspěvcích. Ostatní narativy 

byly použity pouze v marginálním počtu článků. 

Jak můžeme vidět v Tabulce č.20 celkem bylo zaznamenáno ve 123 článcích 224 

narativů. Součet pěti výše zmíněných narativů dává dohromady 194 využití. Pokud tato 

čísla převedeme na procenta, vychází nám, že těchto 5 narativů tvořilo 87 % procent všech 

využitých narativů. Ve všech třech sledovaných obdobích tvoří těchto 5 narativů 

minimálně 80 % všech použitých narativů. Zbylých 19 narativů tedy v žádném sledovaném 

období netvoří více jak 20 % použitých narativů. Následující pasáže textu se proto 

zaměřují především na analýzu narativů closure, anticipation, economy, time a adapter.  

5.3.1.1 Narativy v období od 10. 3. do 23. 3. 2020 

V Tabulce č.21 je zobrazeno rozdělení pěti nejčastějších narativů dle jejich užití v 

jednotlivých médiích v období od 10. 3. 2020 do 23. 3. 2020. V této tabulce mohou být pro 

čtenáře matoucí poměry narativů. Jak již bylo napsáno výše, v článcích mohly být 

identifikovány 1 až 3 narativy. Proto je součet poměrů narativů ve všech případech vyšší 

než 100 %. 

10.3.-23.3.2020 25.5.-7.6.2020 8.10.-21.10.2020 CELKEM

5 narativů dohromady 88 20 86 194

Closure 31 0 31 62

Anticipation 17 0 7 24

Economy 6 2 26 34

Time 13 2 15 30

Adapter 21 16 7 44

Součet ostatních narativů 21 5 4 30

Celkový počet narativů 109 25 90 224

Poměr 5 narativů 81% 80% 96% 87%

Poměr ostatních narativů 19% 20% 4% 13%

Tabulka č.20 



 

 

67 

 

  Tabulka č.21 

Nejvíce využívaným byl v prvním sledovaném období narativ closure, který se 

objevil v 54 % všech publikovaných článků. Druhým byl narativ adapter, který se objevil 

v 37 % všech článků v tomto období. Naopak nejméně využívaný byl narativ economy, ten 

byl použit pouze v 11 % článků. Různého prostoru se sledovaným narativům dostalo i 

napříč vybranými médii.  

Kromě webu iSport byl pro všechna ostatní média nejvíce používaným narativem 

closure. V případě iSportu byl nejpoužívanější narativ adapter. Největší rozdíl lze nalézt 

v narativu time. Zatímco deník Sport využil tento narativ v 50 % všech článků, jeho 

webová mutace iSport daný narativ využila pouze v 11 % článků za první období. 

Sportovní příloha MF Dnes jako jediná nevyužila ve svých textech narativu economy. 

Tabulka č.22 představuje jaký typ textu využívala média pro referování o daném narativu.  

V případě většiny narativů se média chovala podobně. Zhruba 70 % všech článků 

obsahujících vybrané narativy bylo napsáno jako zpravodajský text, tato čísla korespondují 

i s výsledky v Tabulce č.6. Rozdíl lze spatřit v případě narativu economy, kde byly 

s výraznou převahou preferovány rozhovory.  

10.3.- 23.3.2020 Sport iSport MF Dnes sport.idnes.cz Celkem

Closure 7 4 6 14 31

Adapter 4 5 4 8 21

Anticipation 4 1 5 7 17

Time 7 1 2 3 13

Economy 2 2 0 2 6

Celkový počet článků za dané období 14 9 11 23 57

Poměr Closure 50% 44% 55% 61% 54%

Poměr Adapter 29% 56% 36% 35% 37%

Poměr Anticipation 29% 11% 45% 30% 30%

Poměr Time 50% 11% 18% 13% 23%

Poměr Economy 14% 22% 0% 9% 11%

10.03.-23.3.2020 Closure Adapter Anticipation Time Economy

Zpravodajský text 21 16 11 10 1

Rozhovor 9 5 6 3 5

Komentář 1 0 0 0 0

Poměr zprav. Text 68% 76% 65% 77% 17%

Poměr rozhovor 29% 24% 35% 23% 83%

Poměr komentář 3% 0% 0% 0% 0%

Celkový počet článků s daným narativem 31 21 17 13 6

Tabulka č.22 
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5.3.1.2  Narativy v období od 25. 5. do 7. 6. 2020 

Druhé období bylo na využití narativů velice specifické. Jak už bylo zmíněno výše, 

v druhém období bylo vytvořeno výrazně méně článků určených pro analýzu této práce. 

Jak lze vidět v Tabulce č.23, drtivou většinu produkce tvořil narativ adapter. Obsažen byl 

v 89 % všech článků a v případě deníku Sport, webu iSport a sportovní přílohy MF Dnes 

byl dokonce obsažen ve všech publikovaných článcích.  

V tomto období také nevyšel žádný článek s narativem closure a anticipation. 

V tomto případě se nabízí logické vysvětlení. Protože se na konci května začala znovu hrát 

Fortuna liga, mediální produkce se přestala koncentrovat na to, kdy a jak se bude v 

budoucnu hrát, což se odrazilo na počtu článků s narativem anticipation. A fotbalová liga, 

která byla v plném proudu, také nic nerušila a nezavírala, proto nebyl použit narativ 

closure. Toto období tedy, co se narativů týče, nenabídlo velkou variabilitu, většina 

kódovaných článků byla orientována na adaptaci fotbalových zápasů a klubů v souvislosti 

s koronavirovou krizí.     

 

 

Tabulka č.23 

 

  

25.5.-7.6.2020 Sport iSport MF Dnes sport.idnes.cz Celkem

Closure 0 0 0 0 0

Adapter 5 4 4 3 16

Anticipation 0 0 0 0 0

Time 2 0 0 0 2

Economy 1 0 0 1 2

Počet článků v daném období 5 4 4 5 18

Poměr Closure 0% 0% 0% 0% 0%

Poměr Adapter 100% 100% 100% 60% 89%

Poměr Anticipation 0% 0% 0% 0% 0%

Poměr Time 40% 0% 0% 0% 11%

Poměr Economy 20% 0% 0% 20% 11%
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5.3.1.3 Narativy v období od 8.10. do 21.10.2020  

Třetí období bylo svým průběhem i počtem článků bližší prvnímu období. 

V Tabulce č.24 lze sledovat, že nejvýraznějším narativem byl closure, který se objevil v 65 

% všech napsaných článků. Closure byl nejvíce využitý webem iSport, kde se tento narativ 

objevil v 76 % článků. Oproti druhému období je vidět velký pokles u narativu adapter, 

ten se objevil pouze v 15 % všech článků. Výrazně méně se oproti prvnímu období 

využíval narativ anticipation. Více byl naopak využit ve třetím období narativ economy, 

který se objevil v 54 % všech článků. Tento narativ nejvíce využívala redakce webu iSport 

a nejméně novináři ze sportovní přílohy MF DNES.   

 

Tabulka č.24 

Rozdělení podle typů textů můžeme vidět v Tabulce č.25. Je patrné, že oproti 

prvnímu období se zvýšený poměr rozhovorů, který je patrný v Tabulce č.9, projevil i na 

rozložení narativů. Nejvýrazněji se tento fakt projevil u narativu anticipation, který byl 

v tomto období využit převážně v rozhovorech. Převahu rozhovorů měl také narativ 

economy. Naopak největší poměr zpravodajský textů vůči ostatním typům textů se objevil 

u narativu adapter.   

 

Tabulka č.25 

8.10.-21.10.2020 Sport iSport MF Dnes sport.idnes.cz Celkem

Closure 6 13 5 7 31

Adapter 0 3 1 3 7

Anticipation 2 2 1 2 7

Time 1 4 4 6 15

Economy 5 11 3 7 26

Počet článků v daném období 11 17 9 11 48

Poměr Closure 55% 76% 56% 64% 65%

Poměr Adapter 0% 18% 11% 27% 15%

Poměr Anticipation 18% 12% 11% 18% 15%

Poměr Time 9% 24% 44% 55% 31%

Poměr Economy 45% 65% 33% 64% 54%

8.10.-21.10.2020 Closure Adapter AnticipationTime Economy

Zpravodajský text 15 5 2 8 11

Rozhovor 12 2 5 6 12

Komentář 4 0 0 1 3

Poměr zpravodajských textů 48% 71% 29% 53% 42%

Poměr rozhovorů 39% 29% 71% 40% 46%

Poměr komentářů 13% 0% 0% 7% 12%

Celkový počet článků s daným narativem 31 7 7 15 26
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5.3.1.4 Analýza narativů z pohledu počtu slov 

Tabulka č.26 zobrazuje průměrný počet slov za daná období a narativy. K této 

tabulce by autor rád přidal krátkou poznámku. Výsledky jsou zde zkresleny v druhém 

období, kdy narativy time a economy vykazují abnormálně vysoký průměrný počet slov. 

To je dáno tím, že oba narativy se v daném období objevily pouze dvakrát. Navíc v jednom 

případě se u obou narativů jednalo o velmi dlouhý článek, který tak výsledky výrazně 

zkresluje. Relevantní jsou tak především výsledky u prvního a třetího období a narativ 

adapter ve všech třech obdobích. Nejdelší texty byly psány s narativem economy, jednalo 

se v průměru o 866 slov. Naopak nejkratší texty vycházely v souvislosti s narativem 

anticipation, a ty měly průměrně 619 slov. Mezi prvním a třetím obdobím můžeme 

pozorovat pokles průměrného počtu slov u narativů closure, adapter, anticipation a 

economy. Nejvýraznější je pokles u narativu adapter, kde ve třetím období oproti prvnímu 

ubylo průměrně 228 slov. Jediný narativ, kde se počet slov mezi prvním a třetím obdobím 

zvýšil, byl narativ time. 

 

Tabulka č.26 

5.3.1.5 Rozdíly ve využití narativů mezi sledovanými obdobími 

V Tabulce č. 27 lze přehledně vidět, jak se v daných obdobích měnilo využití pěti 

narativů v jednotlivých médiích. Jak již bylo zmíněno výše, z důvodů specifičnosti 

druhého období byl kladen důraz především na porovnání mezi prvním a třetím 

sledovaným obdobím.  

Deník Sport zaznamenal mezi obdobími nejvyšší nárůst u narativu economy, ten 

byl v prvním období nejméně využívaným, naopak ve třetím období druhým nejvíce 

využívaným. Rozdíl zde byl + 31 %. Naopak největší pokles zaznamenal narative time, 

který byl v prvním období přítomen v 50 % všech článků, ve třetím obdobím ovšem pouze 

v 9 %. Výrazný propad zaznamenal ve třetím období také narativ adapter, vůči prvnímu 

období to bylo – 29 %. 

 

 

Průměrný počet slov na článek za dané období Closure Adapter Anticipation Time Economy

10.3.-23.3.2020 660 722 635 708 877

25.5.-7.6.2020 0 589 0 1634 1798

8.10.-21.10.2020 578 494 578 745 792

Průměrný počet slov za všechna období 622 637 619 788 866

Rozdíl v počtu slov mezi 1. a 3. obdobím -82 -228 -58 36 -85
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Web iSport také ve třetím období vyprodukoval znatelně více článků s tématem 

economy než v období prvním. Velký nárůst ve třetím období také vůči prvnímu období 

zaznamenal narativ closure, v tomto případě se jednalo o nárůst 32 %. iSport zaznamenal 

mezi prvním a třetím obdobím pokles pouze u narativu adapter. a to o 38 %.  

V rámci sportovní přílohy MF DNES došlo mezi obdobími ke zvýšení využití 

narativů economy a time. Naopak byl pokles zaznamenám u narativů adapter a 

anticipation. U narativu closure nedošlo mezi sledovanými obdobími ke změně.    

V rámci článků publikovaných na webu sport.idnes.cz došlo ze všech sledovaných 

médií k největší změně v rámci jednoho narativu mezi prvním a třetím obdobím. Zatímco 

v prvním období použil tento web narativ economy pouze v 9 % článků, ve třetím 

sledovaném období to bylo 64 % článků.  

V Tabulce č.28 jsou pak znovu předkládány poměry narativů za všechna média 

dohromady. Tato tabulka tedy dává možnost podívat se na to, jak se měnilo využití 

vybraných narativů mezi jednotlivými obdobími. Nejvýraznější změnou prošel narativ 

economy, který byl ve třetím obdobím daleko více využíván než v období prvním. Narativ 

economy byl ve třetím období použit v 54 % všech publikovaných článků. Mírný nárůst 

zaznamenaly oproti prvnímu období i narativy time a closure, a to 8 respektive 10 %.  

 

Poměr narativů vůči počtu článků za dané období Closure Adapter Anticipation Time Economy

Sport 10. 3. - 23. 3. 2020 50% 29% 29% 50% 14%

Sport 25. 5. - 7. 6. 2020 0% 100% 0% 40% 20%

Sport 8. 10. - 21. 10. 2020 55% 0% 18% 9% 45%

Rozdíl mezi 1. a 3. obdobím 5% -29% -10% -41% 31%

iSport 10. 3. - 23. 3. 2020 44% 56% 11% 11% 22%

iSport 25. 5. - 7. 6. 2020 0% 100% 0% 0% 0%

iSport 8. 10. - 21. 10. 2020 76% 18% 12% 24% 65%

Rozdíl mezi 1. a 3. obdobím 32% -38% 1% 12% 42%

MF DNES 10. 3. - 23. 3. 2020 55% 36% 45% 18% 0%

MF DNES 25. 5. - 7. 6. 2020 0% 100% 0% 0% 0%

MF DNES 8. 10. - 21. 10. 2020 56% 11% 11% 44% 33%

Rozdíl mezi 1. a 3. obdobím 1% -25% -34% 26% 33%

sport.idnes.cz 10. 3. - 23. 3. 2020 61% 35% 30% 13% 9%

sport.idnes.cz 25. 5. - 7. 6. 2020 0% 60% 0% 0% 20%

sport.idnes.cz 8. 10. - 21. 10. 2020 64% 27% 18% 55% 64%

Rozdíl mezi 1. a 3. obdobím 3% -8% -12% 42% 55%

Tabulka č.27 
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Tabulka č.28 

Naopak nejvyšší pokles mezi prvním a třetím obdobím zaznamenal narativ adapter. 

Ten byl ovšem v nebývale velké míře přítomen v druhém období, kde byl použit v 89 % 

všech článků.  

V Tabulce č.29 můžeme pozorovat rozdíly využití narativů v rámci jednotlivých 

typů textů. Jak vyplývá z Tabulky č.10, ze všech nakódovaných článků bylo 62 % 

zpravodajských textů, 31 % rozhovorů a 7 % komentářů. Narativy closure a time se tohoto 

rozdělení drží téměř přesně. U narativu adapter můžeme pozorovat výraznější počet 

zpravodajských textů na úkor rozhovorů. Narativ anticipation zaznamenal nárůst 

rozhovorů a naprosto absenci komentářů. Nejvíce se lišil narativ economy který byl jako 

jediný využíván více v rozhovorech než ve zpravodajských textech.  

 

Tabulka č.29 

  

Poměr narativů z celkového počtu článků za dané období 10.3.- 23.3.2020 25.5.-7.6.2020 8.10.-21.10.2020 Rozdíl mezi 1. a 3. obdobím

Poměr Closure 54% 0% 65% 10%

Poměr Adapter 37% 89% 15% -22%

Poměr Anticipation 30% 0% 15% -15%

Poměr Time 23% 11% 31% 8%

Poměr Economy 11% 11% 54% 44%

Srovnání typů textů a narativů za všechna období Closure Adapter Anticipation Time Economy

Zpravodajský text 36 34 13 19 13

Rozhovor 21 9 11 10 18

Komentář 5 1 0 1 3

Poměr zpravodajských textů 58% 77% 54% 63% 38%

Poměr rozhovorů 34% 20% 46% 33% 53%

Poměr komentářů 8% 2% 0% 3% 9%

Celkový počet článků s daným narativem 62 44 24 30 34
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5.3.1.6 Shrnutí kvantitativní analýzy narativů 

Z celkového počtu 24 narativů bylo alespoň jednou použito 15. Rozdíly ve využití 

narativů byly značné. Pět narativů bylo přítomno v článcích výrazně více než zbylých 19. 

Jednalo se o narativy closure, anticipation, economy, time a adapter. S těmito narativy 

tedy bylo nadále pracováno v dalších fázích analýzy. V prvním období byl nejvíce 

využíván narativ closure, který se objevil v 54 % všech článků. Druhé sledované období 

bylo od prvního značně odlišné nejen počtem článků, ale také využíváním narativů. 

Nejvíce byl využíván narativ adapter, ten se objevil v 89 % všech článků. Ve třetím 

období byl opět nejvíce využívaným narativem closure. Při srovnání prvního a třetího 

období vychází, že největší změnu zaznamenal narativ economy, který byl ve třetím období 

výrazně více využíván než v období prvním. Narativ economy byl také využíván 

v průměrně nejdelších článcích. Naopak nejkratší články byly psány s narativem 

anticipation. Tato zjištění jsou podpořena tím, že narativ economy byl nejvíce využit v 

rozhovorech, zatímco anticipation byl narativem, který se nejvíce objevoval ve 

zpravodajských textech.9  

  

 

9 Průměrná délka typů textů byla následující: Rozhovory 847 slov, zpravodajské 

texty 568 slov a komentáře 499 slov.   
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5.3.2 Využití narativů v českém prostředí 

Tato část práce se věnuje využití narativů, které byly popsány v kapitole Sportovní 

média v době koronavirové krize ve Velké Británii, v českém prostředí. Rozpracováno bylo 

pět nejčastěji využitých narativů. V následujícím textu jsou popsány příklady využití 

narativů v českém prostředí.  

Nejčastěji využívaným narativem byl closure, ten se objevil v 62 článcích, tedy ve 

více než polovině všech článků. Jak je popsáno výše narativ closure v podání Giulianottiho 

a Collinson (2020) představoval zavírání soutěží, rušení zápasů a pozastavení lig. 

Typickým příkladem může být článek z 12. března 2020 z portálu sport.idnes.cz s názvem 

Ani liga, ani amatéři, ani mládež. Fotbal odkládá zápasy na neurčito (Novák, 2020), viz 

Fotografie č.1. V tomto narativu můžeme mezi obdobími pozorovat rozdíly, především co 

se týče tonality článků. Zatímco v prvním období jsou patrné spíše neutrální projevy, jako 

například titulní strana deníku Sport z 13. března 2020, která nesla název Koronavirus 

zastavil svět sportu NEHRAJE SE viz Fotografie č.2. Ve třetím období se objevuje daleko 

více negativních reakcí, směřovaných především k osobě ministra zdravotnictví Prymuly. 

Dne 9. 10. 2020 vyšel ve sportovní příloze MF Dnes článek s názvem „Prymulova stopka. 

Jen Evropská liga přežije blackout“. Z toho článku je i následující úryvek: „Fotbal se diví 

ještě víc, protože dosud bojoval statečně. Vzhledem k častému testování platilo, že pokud se 

někde koronaviru téměř jistě vyhnete, pak v neustále pečlivě vydezinfikované kabině 

profesionálního fotbalového týmu. Ani to Prymulu nepřimělo vyčlenit fotbalovou ligu ze 

sportovního blackoutu, a tak se budou v napěchovaném kalendáři zápasy překládat“ 

(Čermák, 2020). A nejednalo se o výjimku, na webu iSport vyšel 8. října komentář 

šéfredaktora deníku Sport s názvem Prymulův zámek? Ve sportu hodil nesmyslně všechny 

do jednoho pytle. V tomto článku mimo jiné autor píše: „Bez většího přehánění se tak dá 

říct, že jestli je v současné době v Česku někde opravdu relativně bezpečně, tak v 

komunitách prvoligových fotbalových klubů. Přesto se Prymulův zámek bude týkat bez 

výjimky i této soutěže. Logiku to nemá. A ukazuje to bohužel na to, že se v Česku proti 

COVIDu stále nebojuje na základě racionálních úvah a pečlivých analýz, ale minimálně v 

některých případech tak trochu od oka. Akorát jednou příliš benevolentně, podruhé 

zbytečně přísně.“ (Tomek, 2020).  
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Druhým nejvíce používaným narativem byl narativ adapter, který se objevil zhruba 

v jedné třetině všech publikovaných článků. Giulianotti a Collinson (2020) představují 

narativ jako snahu klubu, ligy vypořádat se s koronavirovou krizí například testováním 

hráčů, hraním zápasů bez diváků atd. V české prostředí měl adapter několik fází využití. 

Během prvního období byl využit především v prvních sledovaných dnech, kdy vláda 

nejprve pouze zakázala pořádání akcí nad 100 účastníků. Bylo tedy možné zápasy hrát, 

ovšem řešilo se, jak se vejít do kvóty 100 lidí. Deník Sport přišel 12. března 2020 s titulní 

stranou SPORT ČEKÁ TICHO akce nad 100 lidí se ruší, fotbal a hokej se můžou hrát bez 

diváků (Sport, 13/3/2020) viz Fotografie č.3. Ve chvíli, kdy vláda vyhlásila nouzový stav a 

pozastavila ligu se tento narativ logicky přestal využívat. Jeho využití se znovu objevilo 

během druhého sledovaného období, kdy byl adapter nejvíce využívaným narativem. 

V MF Dnes vyšel 2. června text Jana Dočkala s názvem Liga v době korony: reportéři na 

skypu, ve kterém Dočkal mimo jiné píše: „Po zápase nebereme notebooky na ramena a 

nechvátáme do mixzóny pořizovat rozhovory s fotbalisty. Zůstáváme na tribuně v 

novinářském sektoru a snažíme se zprovoznit Skype, což se daří se zvukem i obrazem jen 

některým. A tak se k jednomu počítači nakláníme třeba čtyři, abychom mohli pokládat 

otázky trenérům a hráčům, postupně čekajícím před monitorem v tiskové místnosti. Hezky 

nás to lidsky sbližuje.“ (Dočkal, 2020).  Na webu iSport vyšel 27. května 2020 článek 

Štěpána Filípka s názvem Na Slavii jako v bundeslize. Fanoušci mohou na tribunu dát 

svého panáka viz Fotografie č.4. Autor v něm popisuje problematickou situaci na 

prázdných stadionech: „Jak se dostat na ligový stadion, když to prakticky nejde? Jedno 

řešení už je na světě: hlasy z reproduktorů nebo namixovaný zvuk při přenosech O2 TV 

Sport. Na řadě je teď vizuální podpora. V Německu už s tím mají zkušenosti, v tuzemsku to 

zásluhou generálního partnera soutěže Fortuny s portréty fanoušků vyzkoušejí v Edenu. Ti 

si tam zkrátka mohou dát – panáka. (…) Atmosféra při zápasech připomíná výjimečný stav, 

a tak se hodí každý nápad, jak to alespoň trochu zmírnit. Prvním krokem je sestřih chorálů, 

pokřiků, vůbec ruch tribun ze starších utkání, o který se v Teplicích postarali domácí klub i 

stanice O2 TV Sport.“ (Filípek, 2020). 
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Třetím nejvíce využívaným byl narativ economy, který se objevil ve 34 článcích. 

Giulianotti a Collinson (2020) popisují tento narativ především v souvislosti 

s ekonomickými problémy hráčů, klubů a lig v souvislosti s koronavirovou krizí. Tento 

narativ byl využit ve všech třech obdobích. V prvním sledovaném období se tento narativ 

využíval spíše okrajově například v článku z 12. března v deníku Sport s názvem Škody 

budou. A velké. V tomto rozhovoru odpovídá šéf LFA Dušan Svoboda na poslední otázku 

tímto způsobem: „Žádné ztráty jsme nepočítali, ale samozřejmě pro jednotlivé kluby 

budou. My jsme v situaci, kdy se snažíme ztráty minimalizovat, protože jedna věc jsou 

ztráty z ušlého příjmu ze vstupného, druhá věc je, že kluby mají fanouškům prodané 

permanentky. Je otázkou, jak se to bude řešit dál. Vedle toho jsou sponzorské a reklamní 

smlouvy, které jsou na utkání navázány. Je to složitý komplex problémů, škody určitě 

budou. A budou velké. Když si vezmeme Světový pohár v biatlonu, šlo o akci pro sto tisíc 

diváků. Takový počet přijde na dvě ligová kola. Ztráty budou násobně větší než třeba v 

případě biatlonu.“ (Vacek a Špryňar, 2020). Ve třetím období se economy stává společně 

s closure narativem nejvíce využívaným. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, jsou 

schválené dotace pro sport, které vyjednala Národní sportovní agentura. Dne 15. října 

2020 vychází na webu sport.idnes.cz rozhovor s šéfem Národní sportovní agentury 

Milanem Hniličkou s názvem Kluby nenecháme zemřít, slibuje šéf Národní sportovní 

agentury Hnilička. Hnilička v rozhovoru mimo jiné říká: „Program je nastaven tak, aby 

byl spravedlivý a soutěže se udržely. Pro některé ekonomicky silné kluby, jako je typově 

fotbalová Slavia či Sparta, je poměr podpory vzhledem k celkovému ročnímu rozpočtu 

minimální, pár procent. Ale ekonomicky průměrným až slabším týmům dotace pomůže, aby 

bez diváků a s ubývajícími sponzory mohly pokračovat a nezkrachovaly. “ (Sára, 2020).  

Čtvrtým nejvíce využívaným narativem byl narativ time. Tento narativ spojovali 

Giulianotti a Collinson (2020) především s problémy spojenými s přesunem termínů. 

Nedostatek času byl spojen s EUREM 2020 a se začátkem evropských soutěží v dalším 

ročníku.  V prvním sledovaném období bylo využití tohoto narativu spojeno především 

s problematikou EURA a s dohráním soutěže. V deníku Sport vyšel 19. března článek 

s názvem Poslední termín: 9.května. V článku se mimo jiné píše: „Rozehraná sezona, 

momentálně přerušená kvůli pandemii koronaviru, musí být uzavřena do 30. června. Pokud 

by se měla protáhnout až do července (nebo ještě dál), nastala by potíž kvůli hráčským 

smlouvám či termínům další sezony, a vše by se muselo operativně řešit. Do té aktuální už 
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určitě nezasáhnou reprezentační akce, UEFA totiž v úterý o rok posunula mistrovství 

Evropy.“ (Malý, 2020). Ve třetím období byl tento narativ spojen především 

s problematikou případné zimní pauzy. Na webu iSport vyšel 13. října článek s názvem 

LFA přerušila ligu. Od vlády chce znát podmínky návratu, řeší se zimní pauza, ve kterém 

se mimo jiné píše: „Na krizové opatření jsme v tuto chvíli byli nuceni reagovat a s ohledem 

na regulérnost soutěží jsme se rozhodli soutěže přerušit tak, aby byla zachována 

posloupnost jednotlivých ligových kol. Tím dochází ke vlivu na termínovou listinu, jejíž 

podoba bude s největší pravděpodobností změněna tak, že se profesionálním klubům zkrátí 

zimní přestávka,“ řekl Dušan Svoboda, předseda Ligového výboru LFA.“ (iSport, 

13/10/2020). 

Pátým nejvíce využívaným narativem byl narativ anticipation, který se objevil 

celkem ve 24 článcích. Giulianotti a Collinson (2020) popisují tento narativ v souvislosti 

s budoucností, tedy kdy se znovu budou hrát zápasy, kdy se bude moci začít trénovat atd. 

Ve třetím období byl tento narativ velmi spojen s osobou ministra zdravotnictví Prymuly. 

Například na webu sport.idnes.cz vyšel 21. října článek s nadpisem Prymula: Při 

pravidelném testování by se mohly hrát ligové zápasy. V článku se mimo jiné píše: 

„Zápasy nejvyšších ligových soutěží by se mohly bez diváků hrát při pravidelném testování 

na onemocnění covid -19. Ministr zdravotnictví Roman Prymula uvedl, že se o tom jedná. 

Termín možného obnovení soutěží ani konkrétní sporty ale nesdělil, bude se muset nejdříve 

prodiskutovat model v návaznosti na nově vyhlášená opatření. Šéf Národní sportovní 

agentury Milan Hnilička na Frekvenci 1 přiblížil, že na jednáních s ministrem usiluje o to, 

aby v současné situaci mohly být znovu rozehrány alespoň dvě nejsledovanější soutěže v 

zemi, tedy fotbalová liga a hokejová extraliga.“ (iDnes, 21/10/2020). V deníku Sport pak 

vyšel 14. října článek s názvem Liga bude žádat o dřívější NÁVRAT, článek začíná těmito 

slovy: LFA přerušila FORTUNA:LIGU a chce jednat s vládou. Oficiálně je stopka pro 

všechen organizovaný sport v České republice do 3. listopadu. To však nemusí být případ 

FORTUNA:LIGY .Po úterním jednání mimořádného Ligového výboru LFA se podle 

informací deníku Sport chystá schůzka mezi představiteli ligové asociace, premiérem 

Andrejem Babišem a ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou. Snahou je docílit pro 

fotbal výjimky, aby se v omezeném režimu mohl rozběhnout už o víkendu (24.–25. října). 

Nebo alespoň o týden později, tedy také ještě před skončením současných nařízení (Dvořák 

a Škvor, 2020). 
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5.4 Diskuse 

5.4.1 Shrnutí výsledků výzkumu 

Práce si dala za cíl zodpovědět hlavní výzkumnou otázku, která zněla: Jakým 

způsobem reportovala vybraná média o koronavirové krizi v souvislosti s Fortuna ligou? 

Autor se rozhodl zodpovědět výzkumnou otázku skrze využití kvantitativní 

obsahové analýzy.  Na základě studia poznatků z odborné literatury bylo rozhodnuto 

zkoumat způsob reportování médií o daném tématu skrze narativy od Guillianotti a 

Collinson (2020) přítomné v mediálních textech. K analýze bylo po zvážení přikročeno 

pouze u pěti nejvíce zmiňovaných narativů, protože tyto tvořily více než 80 % všech 

využitých narativů. 

Práce nepředkládá ultimátní a jednoznačnou odpověď. Prezentuje a porovnává 

jednotlivá média v různých časových obdobích a na základě toho vyvozuje dílčí závěry. 

5.4.2 Představení dílčích závěrů výzkumu 

Do následující pasáže textu budou shrnuty nejvýznamnější dílčí závěry výzkumu.  

Rozdíly v počtu článků napříč obdobími jsou dány různými událostmi, které se 

v těchto obdobích odehrávaly. První a třetí období byla velmi podobná. Začínala ve chvíli, 

kdy vyšla nařízení omezující fungování Fortuna ligy. Naopak druhé období začíná ve 

chvíli, kdy se liga znovu začala hrát. Novináři tedy měli zpět obsah ze zápasů a zcela 

logicky se rozhodli téma koronaviru upozadit. 

V druhém období byl nejvíce využívaným narativem adapter, který popisoval 

způsob, jakým se liga dokázala adaptovat na koronavirovou krizi co se týče testování, 

hraní zápasů bez diváků atd. Je tedy logické, že se novináři rozhodli dát tomuto narativu 

v druhém období velký prostor. 

V sekci o zmínkách klubů byly sledovány články, ve kterých byla pouze jedna 

relevantní zmínka o klubu. Lze tedy předpokládat, že ústředním tématem takového článku 

byl s vysokou pravděpodobností pouze jeden klub. Nejvíce samostatných článků měla 

pražská Slavia. Překvapivým by pro někoho mohl být fakt, že nejvíce úspěšný klub 

poslední dekády FC Viktoria Plzeň nebyl zmíněn ani v jednom článku samostatně. Toto 
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zjištění koresponduje s dlouhodobým nastavením klubu, který si od médií udržuje 

v posledních letech spíše odstup.  

Nejvíce využívané narativy byly také zkoumány podle průměrného počtu slov na 

článek, ve kterém se daný narativ objevil.  Nejvyšší průměrný počet slov zaznamenal 

narativ economy, zatímco nejnižší průměrný počet byl zaznamenán u narativu anticipation.  

Zároveň měl narativ economy nejvyšší poměr rozhovorů z vybraných narativů.10 Důvod 

vyššího počtu slov u článků s narativem economy je tedy vyšší poměr rozhovorů. U 

narativu anticipation tomu bylo naopak, zde byl totiž poměr rozhovorů ze všech narativů 

nejnižší. Mezi prvním a třetím obdobím byl zaznamenán pokles průměrného počtu slov u 

narativů adapter, closure, economy a anticipation. Naopak u narativu time byl ve třetím 

období zaznamenán vyšší průměrný počet slov než v prvním období.   

5.4.3 Zodpovězení vedlejších výzkumných otázek      

K zodpovězení hlavní výzkumné otázky byly představeny vedlejší výzkumné otázky, první 

z nich zněla: Jaké odlišnosti byly mezi jednotlivými sledovanými obdobími co do počtu 

článků v jednotlivých médiích? V rámci jednotlivých období bylo vždy alespoň 60 % všech 

článků napsáno v prvních čtyřech dnech sledovaného období. Nejvíce článků bylo 

zakódováno za první období, naopak nejméně za druhé období. Pokud spojíme online a 

tisková média pod jednu mediální značku, vychází nám, že počet článků byl velmi 

podobný. Deník Sport a iSport publikovaly celkem 60 článků a sportovní příloha MF Dnes 

a sport.idnes.cz 63 textů. Rozdíly lze najít mezi jednotlivými obdobími, kdy v prvním 

období byla nejvýraznější produkce sport.idnes.cz s 23 články, zatímco ve třetím období 

publikoval nejvíce iSport a to celkem 17 příspěvků. V druhém období vyprodukovaly oba 

mediální domy shodně po 9 článcích.  

Druhá vedlejší výzkumná otázka zněla: Jak se měnila proporcionalita vybraných narativů 

mezi sledovanými obdobími?  

Z celkem 24 sledovaných narativů jich bylo ve sledovaných obdobích využito 15. K užší 

analýze bylo vybráno pět nejčastěji využívaných narativů. Jak lze vidět v Tabulce č. 28 

využití narativů je v prvním a třetím období podobné, zatímco druhé období s výsledky 

vybočuje. V první a třetím období byl nejčastěji využívaným narativem closure. V druhém 

 

10 Rozhovory měly ze sledovaných typů textů nejvyšší průměrný počet slov.   



 

 

80 

období to byl narativ adapter. Nejvyšší nárůst oproti prvnímu období zaznamenal ve třetím 

období narativ economy. Naopak se ve třetím období oproti prvnímu nejvíce propadl 

narativ adapter. 

Třetí vedlejší výzkumná otázka zněla: Jaké bylo mediální pokrytí klubů Fortuna ligy 

v souvislosti s koronavirovou krizí? Ze 123 článků obsahovalo 67 z nich relevantní zmínku 

o alespoň jednom klubu z Fortuna ligy. Poměrově nejvíce byly kluby zmiňovány v druhém 

období, naopak nejméně v obdobím prvním. Články se zmínkou klubu se v rámci využití 

narativů od článků bez zmínky klubu lišily pouze minimálně. To je možné vidět v Tabulce 

č.30.  

Tabulka č.30 

Významná byla role Sparty a Slavie, tyto kluby byly nejčastěji zmiňovány a pokud se 

média rozhodla napsat článek se zmínkou klubu, v 80 % případů zařadila do tohoto článku 

právě Spartu nebo Slavii. V případě Sparty se pak nepotvrdily všeobecné domněnky, že by 

média z Czech News Center, tedy deník Sport a iSport, Spartu zmiňovala v článcích více 

než Slavii. 

5.4.4 Limitace výzkumu a návrhy pro budoucí zkoumání 

Práce a její výzkum se v průběhu vytváření setkaly s některými limity. Prvním 

z nich je určení časového období. Vzhledem k tomu, že nebyly nakódovány všechny 

články týkající se koronavirové krize v souvislosti s Fortuna ligou, ale jen texty ze tří 

zvolených období, je možné, že při zvolení jiných časových období by vzešly více či méně 

odlišné výsledky. Pokud by práce zaznamenávala místo tří narativů pouze jeden 

dominantní narativ, pravděpodobně by došlo ke změnám zjištěné významnosti 

jednotlivých narativů. Budoucí výzkum by se například mohl zaměřit pouze na Spartu a 

Slavii a porovnávat jejich mediální pokrytí napříč celou koronavirou krizí. Další možností 

pro budoucí zkoumání by bylo zaměřit se na obsah médií, který se netýkal koronavirové 

krize.  

Poměr využití narativů se zmínkou a bez zmínky klubů Se zmínkou Bez zmínky Celkem

Closure 25% 31% 28%

Anticipation 10% 11% 11%

Economy 11% 22% 15%

Time 11% 15% 13%

Adapter 27% 10% 20%

Poměr zbylých narativů 16% 10% 13%
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6 Závěr 

Tato diplomová práce v první části představila Fortuna ligu jako soutěž, jednotlivé 

kluby v ní působící a shrnula ročník 2019/20. V druhé části byl chronologicky představen 

průběh koronavirové krize, v jednotlivých měsících byly představeny klíčové události. Ve 

třetí části byly prezentovány profily médií a sepsány poznatky z nejaktuálnějších výzkumů 

zabývajících se problematikou sportovních médií v souvislosti s pandemií COVID-19. Ve 

čtvrté části práce může čtenář nalézt metodologii. Je zde prezentována výzkumná otázka, 

metoda výzkumu, výzkumný soubor a proměnné. K analýze dat byla využita kvantitativní 

obsahová analýza obsahující určování narativů dle Guillianotti a Collinson (2020). 

Závěrečná část práce předkládá výsledky výzkumu. 

V počtu napsaných článků bylo první a třetí období podobně plodné. V prvním 

období bylo napsáno 57 článků, v druhém období pak 48. Naopak výrazný pokles v počtu 

napsaných článků byl zaznamenán v obdobím druhém, kde bylo napsáno pouze 18 

příspěvků. Tento nepoměr lze vysvětlit tím, že ve druhém období se na rozdíl od prvního a 

třetího období liga hrála a novináři se tak více zaměřili na běžnou rutinu spojenou s hraním 

zápasů. Co se jednotlivých médií týče, nejaktivnější byl web sport.idnes.cz, který během tří 

období vytvořil celkem 39 článků, web iSport a deník Sport vyprodukovaly shodně po 30 

článcích. Nejméně článků bylo vytvořeno ve sportovní rubrice MF Dnes do které byly 

zařazeny i články z regionálních redakcí. Jedná se o zcela logický rozdíl, protože sportovní 

příloha MF Dnes je svou podstatou oproti ostatním médiím omezena. V prvních čtyřech 

dnech každého sledovaného období bylo vždy napsáno minimálně 60 % všech článků za 

dané období. Pouze ve 4 z 42 sledovaných dnů vyšel v každém sledovaném médiu alespoň 

jeden článek o koronavirové krizi v souvislosti s Fortuna ligou. Naopak ve 12 z 42 

sledovaných dnů nepokryla média relevantním obsahem vůbec. 

  Z celkem 24 zkoumaných narativů bylo médii alespoň jednou využito 15. Z těchto 

15 narativů bylo ve výrazně vyšší míře využíváno pět. Proto bylo v dalších částech práce 

přistoupeno k hlubší analýze právě těchto 5 narativů. Nejčastěji využitým narativem byl 

closure, jednalo se o narativ související s rušením zápasů a uzavřením ligy a jeho celkové 

„vítězství“ je tak logickým důsledkem koronavirového vývoje v ČR. V druhém období byl 

nejvíce využívaným narativem adapter, ten představoval způsob, jakým se kluby, hráči a 
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liga vypořádávali s koronavirovou krizí v podobě testování, omezeného tréninku a hraní 

zápasů bez diváků. Jak již bylo napsáno výše, druhé období bylo specifické svou situací, 

kdy se liga na rozdíl od prvního a třetího období hrála. Novináři tedy psali o koronaviru a 

Fortuna lize, především v souvislosti s testováním a hraním zápasů bez diváků.  Narativ 

economy zaznamenal ve třetím období nejvyšší nárůst oproti prvnímu období, objevil se 

zde v 54 % všech článků. Články s narativem economy tvořily v nejvyšším poměru 

rozhovory.  

Ze 123 článků obsahovalo 67 alespoň jednu relevantní zmínku o klubu Fortuna 

ligy, přičemž nejvíce byly zmíněny Slavia a Sparta. Jedná se o logické vyústění vzhledem 

k tomu, že Slavia a Sparta jsou kluby s nejvíce příznivci v republice. Pokud se média 

rozhodla napsat článek ve kterém by využila relevantní zmínku o klubu v 80 % případů 

využila Slavii nebo Spartu. 

V době psaní této práce je koronavirová krize znovu na ústupu, ovšem otázkou je, 

zda je tento ústup definitivní, či zda čeká Českou republiku na podzim 2021 nová vlna 

nakažených. Budoucnost plnohodnotného života s virem nabízí vakcína, jejíž aplikace je 

na jaře 2021 již v plném proudu a je tak snad jen otázkou času, kdy se pro drtivou většinu 

lidí stane onemocnění COVID-19 hrozbou srovnatelnou s běžnými respiračními 

onemocněními. Sportovní média byla koronavirovou krizí výrazně zasažena a ve chvíli, 

kdy hlavní produkt jejich zájmu nebyl k dispozici se musela přizpůsobit.   Dopady krize na 

sport, a konkrétně na fotbal, dosud zcela přesně neznáme. Pravdou ovšem je, že se 

v posledních letech jak velké kluby ze západní Evropy, tak například pražská Slavia a 

Sparta, vydaly mnohdy cestou horentních investic do hráčů, často s vidinou dalšího zisku 

v podobě prodaných dresů a marketingového zhodnocení. Tyto investice se většinou děly 

na úkor enormního zadlužení. Zákaz vstupu fanoušků na stadiony tak pro kluby znamenal 

ztrátu značné části příjmů a mnohým z nich aktuálně hrozí finanční problémy.  
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7 Summary 

In the first part, this thesis introduced the Fortuna Liga as a competition, the 

individual clubs operating in it and summarised the 2019/20 season.In the second part, the 

chronological course of the coronavirus crisis was presented, with key events in each 

month. In the third part, media profiles were presented and the findings of the most recent 

research on sports media in the context of the COVID-19 pandemic were compiled. In the 

fourth part of the thesis, the reader can find the methodology. The research question, 

research method, research population and variables are presented. Quantitative content 

analysis was used to analyse the data, incorporating the determination of narratives 

according to Guillianotti and Collinson (2020). The final section of the paper presents the 

results of the research. 

The first and third periods were similarly prolific in the number of articles written. 

57 articles were written in the first period and 48 in the second period. In contrast, a 

significant decline in the number of articles written was observed in period two, where 

only 18 articles were written. This disparity can be explained by the fact that in the second 

period, unlike the first and third periods, the league was playing and journalists focused 

more on the routine associated with playing matches. As far as the individual media are 

concerned, the most active was the website sport.idnes.cz, which produced a total of 39 

articles during the three periods, while the website iSport and the daily Sport produced 30 

articles each. The fewest articles were produced in the sports section of MF Dnes, which 

also included articles from regional editorial offices. This is quite a logical difference, 

because the sports supplement of MF Dnes is by its nature limited compared to other 

media. In the first four days of each reporting period, at least 60% of all articles for a given 

period were always written. Only in 4 out of 42 days monitored was at least one article 

about the coronavirus crisis in connection with the Fortuna League published in each of the 

monitored media. Conversely, 12 of the 42 days monitored were not covered by the media 

at all. 

  Of the 24 narratives examined, 15 were used by the media at least once. 

Therefore, in the following parts of the thesis, a deeper analysis of these 5 narratives was 

undertaken. The most frequently used narrative was closure, this was the narrative 
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associated with the cancellation of matches and the closure of the league and its overall 

'victory' is thus a logical consequence of the coronavirus development in the country. In the 

second period, the most used narrative was the adapter, this represented the way in which 

clubs, players and the league dealt with the coronavirus crisis in the form of testing, limited 

training and playing matches without spectators. As already written above, the second 

period was specific in that the league played a different game to the first and third periods. 

Journalists therefore wrote about the coronavirus and the Fortuna League, mainly in the 

context of testing and playing matches without spectators.  The economy narrative saw the 

highest increase in the third period compared to the first period, appearing in 54% of all 

articles. Interviews accounted for the highest proportion of articles with the economy 

narrative.  

Of the 123 articles, 67 contained at least one relevant mention of a Fortuna Liga 

club, with Slavia and Sparta being mentioned the most. This is a logical outcome given 

that Slavia and Sparta are the clubs with the most supporters in the country. If the media 

decided to write an article in which they would use a relevant mention of a club in 80% of 

cases they used Slavia or Sparta. 

At the time of writing, the coronavirus crisis is once again on the wane, but the 

question is whether this retreat is definitive or whether the Czech Republic is facing a new 

wave of infections in autumn 2021. The future of living fully with the virus is offered by 

the vaccine, whose application is already underway in spring 2021, and so it is perhaps 

only a matter of time before COVID becomes a threat comparable to common respiratory 

diseases for the vast majority of people. Sports media have been hit hard by the 

coronavirus crisis and have had to adapt when the main product of their interest was not 

available.   The effects of the crisis on sport, and football in particular, are not yet fully 

understood. The truth is, however, that in recent years, both the big clubs from Western 

Europe, such as Slavia and Sparta in Prague, have often embarked on a path of horrendous 

investment in players, often with the prospect of further profit in the form of jersey sales 

and marketing appreciation. These investments were usually made at the expense of 

enormous debt. The ban on fans entering stadiums has meant that clubs have lost a 

significant amount of revenue and many are currently facing financial problems.  
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