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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na vnímání a pozici žen ve sportovním rozhlasovém zpravodajství. 

Jejím hlavním výstupem je rozhlasová montáž o délce necelých šestnácti minut, která tvoří 

praktickou část práce. V montáži se objevuje celkem pět respondentů, kterými jsou redaktorka 

sportovní redakce Českého rozhlasu Alena Benešová, bývalá redaktorka sportovní redakce České 

televize a současná děkanka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Alice Tejkalová, někdejší 

rozhlasový novinář Karel Tejkal, redaktor sportovní redakce Českého rozhlasu Adam Weidenthaler a 

český hokejista Patrik Demel. Součástí praktické části je množství archivních záznamů a hudebních 

podkresů. Primárním cílem montáže je přiblížit postavení ženských novinářek ve sportovních 

redakcích s důrazem na rozhlasové vysílání. Doplňující funkci plní teoretická část, jejímž základem je 

odborná literatura a studie k danému tématu. V úvodu stručně popisuji nejvýznamnější historické 

události související s rozhlasovým vysíláním u nás, následuje kapitola o základních principech 

rozhlasové práce a představení základních žánrů, které se ve vysílání využívají. Teoretická část kromě 

toho obsahuje kapitolu zabývající se postavením a existencí žen v redakcích sportovních médií 

z obecného hlediska. V ní jsou uvedeny také různé druhy těžkostí, jimž musí ženy při své práci čelit.  

 

Abstract 

This bachelor thesis focuses on the perception and position of women in sports radio news. Its main 

output is a radio montage of roughly sixteen minutes, which forms a practical part of the work. A 

total of five respondents appear in the montage, who are Czech Radio sports editor Alena Benešová, 

former Czech Television sports editor and current Dean of the Faculty of Social Sciences of Charles 

University Alice Tejkalová, former radio journalist Karel Tejkal, Czech Radio sports editor Adam 

Weidenthaler and Czech hockey player Patrik Demel. The practical part includes many archive 

records and musical subplots. The primary objective of the montage is to bring the position of female 

journalists in sports newsrooms closer with an emphasis on radio broadcasting. A theoretical section, 

based on the literature and studies on the subject, fulfils an additional function. I begin by briefly 

describing the most important historical events related to radio broadcasting in our country, 

followed by a chapter on the basic principles of radio work and the presentation of the basic genres 

used in broadcasting. In addition, the theoretical section includes a chapter dealing with the status 

and existence of women in sports media in general. It also lists the different kinds of difficulties that 

women face in their work. 
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1. Úvod 

Zatímco v klasické žurnalistice je přítomnost žen zcela běžnou věcí, v prostředí sportovních 

redakcí stále panuje velký nepoměr mezi zastoupením obou pohlaví. Ostatně ani v naší redakci 

hokejového webu Hokej.cz nepracuje jediná žena. A když jsem se jednou ptal svého nadřízeného, tak 

jsem zjistil, že ani nikdy nepracovala. Do spolupráce bylo zapojeno pouze pár externích redaktorek.  

Podobné poměry ale panují také v jiných sportovních médiích. Řada mých spolužáků a přátel 

pracuje ve sportu, s ženskými kolegyněmi se přitom setkávají minimálně. Očividného rozdílu si nejde 

nevšimnout ani na televizních obrazovkách, v tisku nebo rozhlase. Velká část veřejnosti jistě pozná 

Roberta Zárubu nebo Jaromíra Bosáka a další slavná jména, o ženských novinářkách se to však říct 

nedá. Žurnalistickému sportovnímu průmyslu zkrátka výrazně dominují muži.  

Proč tomu tak je? A jaké to vlastně je, být součástí kolektivu, kde jste ve výrazné menšině? To 

byly dílčí otázky, na které jsem se v průběhu psaní a nahrávání této práce snažil odpovědět. 

Zmapovat postavení a existenci žen ve všech typech sportovních médií by ale mohlo být spíše 

tématem diplomové práce, a tak jsem se po debatě s vedoucím mé bakalářské práce panem 

doktorem Karolem Lovašem rozhodl zaměřit na sportovní rozhlasové zpravodajství.  

Součástí práce je teoretická část, která má přiblížit fenomén Českého rozhlasu a jeho historii. 

Dále jsem se v ní pokusil nastínit základní rozhlasové žánry a jejich charakteristické znaky nebo 

specifika práce v rozhlasu. Nemohla chybět ani kapitola o sportovních novinářkách a jejich postavení 

v médiích. Zde jsem vycházel převážně ze zahraničních zdrojů, protože této oblasti v českém 

prostředí zatím není věnována až taková pozornost.  

Výstupem praktické části bakalářské práce je rozhlasová montáž, která má stopáž necelých 

šestnácti minut. V ní jsem se na základě rozhovorů s různými odborníky snažil přiblížit pozici ženy ve 

sportovním vysílání rozhlasu.  
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2. Historie rozhlasového vysílání na našem území 

Klíčovým datem pro začátek rozhlasového vysílání v tehdejším Československu se stal 18. 

květen roku 1923 – od tohoto dne začal rozhlas vysílat pravidelně. Tomuto důležitému milníku 

předcházelo několik experimentů, k nimž docházelo ještě před první světovou válkou. Tučným 

písmem se však do historie zapsal právě tento květnový pátek.1  

Za zrodem rozhlasového vysílání u nás stáli především novinář Miloš Čtrnáctý, podnikatel 

v oblasti radiotelefonie Eduard Svoboda a ředitel firmy pro výrobu rozhlasových přijímačů Radioslavia 

Ladislav Šourek. Společně založili společnost Radiojournal, která obdržela potřebnou licenci 

k provozování vysílání. Už tehdy byly zavedeny dnes dobře známé koncesionářské poplatky, které od 

září 1923 museli platit jednotliví vlastníci rozhlasových přijímačů. Povědomí o vzniku nového média 

rozšiřoval například měsíčník Radiojournal nebo veřejné poslechy na různých místech v Praze.2 

Rozhlasový signál ale v roce 1926 ještě nesahal po celém území Československa. Program 

Radiojournalu si nemohli naladit posluchači na Moravě, Slezsku ani Slovensku. Důsledkem byl vznik 

nové vysílací stanice ve Strašnicích, ta se do vysílání zapojila od 7. února roku 1926. Rychlý rozvoj 

znamenal také počátek nových rozhlasových žánrů a metod: mimo rozsáhlý hudební program se ve 

vysílání začaly objevovat přímé přenosy a později také rozhlasové reportáže.3  

Význam Radiojournalu výrazně narostl ve třicátých letech. Tehdy se zvýšil počet koncesionářů 

a státní aparát začal rozhlas využívat také jako propagandistickou instituci.4 Další fungování 

Radiojournalu se odvíjelo od opatření zavedených nastupujícím nacistickým režimem, který 

Československo sužoval až do května 1945.  

Právě při osvobozování Prahy však rozhlas sehrál nezpochybnitelnou roli. V sobotu 5. května 

1945 pronesl hlasatel Zdeněk Mančal dnes už památnou větu: „Je sechs hodin.“5  Šlo o úvodní signál 

Pražského povstání proti německým okupačním silám v hlavním městě. Z vysílání následně zazněla 

zakázaná česká hudba a zprávy. Před polednem se kolem Radiojournalu rozhořel tvrdý boj, který trval 

po několik dní. Pouze v budově rozhlasu přišlo o život 89 zaměstnanců, policistů a povstalců.6 

Ani po nejkrvavějším konfliktu 20. století ale nečekaly Československý rozhlas lehké časy. Po 

komunistickém převratu v roce 1948 byl převeden do rukou státu a podobně jako další média musel 

sloužit lidu a režimu.7 Obroda rozhlasového vysílání nastala v období pražského jara. Cenzuru se sice 

vymýtit dlouho nedařilo, počet tabuizovaných témat ale klesl. S postupnou liberalizací přišla také 

 
1 JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český 

rozhlas, 2003. ISBN 80-86762-00-9, str. 17. 
2 KRUPIČKA, Miroslav a Dita KŘÍŽOVÁ. Historie rozhlasu v kostce. Český rozhlas [online]. 2017 [cit. 

2021-7-11]. Dostupné z: https://temata.rozhlas.cz/historie-rozhlasu-v-kostce-7983541 
3 JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český 

rozhlas, 2003. ISBN 80-86762-00-9, s. 58 a 59.  
4 MARŠÍK, Josef a Stanislav PERKNER. Teorie a praxe rozhlasové tvorby. Československý rozhlas, 

1985, s. 14. 
5 Boj o rozhlas začal v sechs hodin. Český rozhlas: příběh rozhlasu [online]. [cit. 2021-7-11]. 

Dostupné z: http://www.pribehrozhlasu.cz/odhaleni-89+1/dramaticke-chvile/2759821 
6 Tamtéž. 
7 KRUPIČKA, Miroslav a Dita KŘÍŽOVÁ. Historie rozhlasu v kostce. Český rozhlas [online]. 2017 [cit. 

2021-7-11]. Dostupné z: https://temata.rozhlas.cz/historie-rozhlasu-v-kostce-7983541 
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postupná programová přestavba, jednou z hlavních vizí bylo zaručit větší pohotovost a otevřenost 

rozhlasového programu. Se zrušením cenzury v červnu 1968 se rozhlas na velmi krátkou dobu znovu 

stal svobodným.8 

Časy politického uvolnění v Československu ukončila až srpnová okupace. Podobně jako na 

konci druhé světové války i nyní před budovou rozhlasu propukly násilné střety, tentokrát ovšem 

s příslušníky vojsk Varšavské smlouvy. Tyto potyčky měly na svědomí zhruba patnáct obětí, 

rozhlasové vysílání se však podařilo zachovat i poté, co vojáci rozhlas obsadili. Až do začátku září pak 

pracovníci dokázali vysílat z různých míst mimo hlavní budovu. Za dob normalizace ale z rozhlasu 

musely odejít stovky redaktorů.9 

Od socialismu s lidskou tváří se země vrátila k jeho totalitnímu pojetí. Během sedmdesátých 

let se proměnila struktura stanic, vznikly například kulturní stanice Vltava a Devín. Namísto stanice 

Československo I začala vysílat stanice Hvězda, mimo to byly dál v provozu národní stanice Praha a 

Bratislava, krajské stanice a zahraniční stanice Radio Praha.10 

Československý rozhlas pod tíhou normalizace fungoval až do sametové revoluce v roce 

1989. Ta otevřela cestu zpět zakázaným autorům, zmizela cenzura a rozhlas se oprostil od 

komunistické ideologie. S posledním desetiletím 20. století nastala doba velkých změn, v roce 1990 

se rozhlas zařadil mezi členy Evropské vysílací unie EBU. O rok později se z něj na základě zákona stala 

veřejná instituce, která je nezávislá na státu a financována z koncesionářských poplatků.11 

Až do počátku nového tisíciletí se rozhlasové vysílání neslo ve znamení boje o posluchače. 

S nástupem soukromých stanic totiž rozhlasu výrazně ubyli posluchači, právě role poslechovosti při 

tvorbě programů vytvořila dvě skupiny – zastánce a odpůrce.12 Vývoj nových technologií posléze 

předznamenal vysílání na internetu, které odstartovalo v roce 1995. Dalším posunem bylo ukončení 

vysílání rozhlasu po drátě a zahájení experimentálního digitálního rozhlasového vysílání tři roky 

nato.13 

V současné době má Český rozhlas dvanáct celoplošných a čtrnáct regionálních stanic. Jako 

jednu z posledních spustil 21. května roku 2021 novou stanici Radiožurnál Sport, která vysílá osmnáct 

hodin denně a zaměřuje se na sportovní rozhovory, reportáže nebo přímé přenosy.14 

 
8 JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český 

rozhlas, 2003. ISBN 80-86762-00-9, s. 290. 
9 KRUPIČKA, Miroslav a Dita KŘÍŽOVÁ. Historie rozhlasu v kostce. Český rozhlas [online]. 2017 [cit. 

2021-7-11]. Dostupné z: https://temata.rozhlas.cz/historie-rozhlasu-v-kostce-7983541 
10 JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český 

rozhlas, 2003. ISBN 80-86762-00-9, s. 365 a 366. 
11 KRUPIČKA, Miroslav a Dita KŘÍŽOVÁ. Historie rozhlasu v kostce. Český rozhlas [online]. 2017 [cit. 

2021-7-11]. Dostupné z: https://temata.rozhlas.cz/historie-rozhlasu-v-kostce-7983541 
12 JEŠUTOVÁ, Eva. Od mikrofonu k posluchačům: z osmi desetiletí českého rozhlasu. Praha: Český 

rozhlas, 2003. ISBN 80-86762-00-9, s. 474. 
13 KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. Praha: 

Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0632-1, s. 65. 

14 SUCHAN, Jan. Český rozhlas spustil novou stanici Radiožurnál Sport. První host byl Hašek, 

moderovala Neumannová. IROZHLAS.cz [online]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/sport/cesky-

rozhlas-sportovni-stanice-radiozurnal-sport_2105210750_ada 



4 
 

3. Rozhlasová tvorba 

3.1 Specifika 

V první řadě je důležité podrobněji vysvětlit samotný pojem rozhlas. Jan Halada a Barbora 

Osvaldová ho v knize Slovník žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru definují jako „prostředek 

masové komunikace založený na akusticko-auditivním principu.“15 Rozhlas má poskytovat různorodé 

spektrum pořadů, přičemž cílí na masové i určité skupiny posluchačů. Jako druhý význam pak může 

být brána klasická veřejnoprávní instituce, kterou v naší zemi zastupuje Český rozhlas.16 

Mezi nástroje rozhlasové komunikace se řadí řeč, tóny a jiné přírodní nebo umělé zvuky. 

Maršík v publikaci Teorie a praxe rozhlasové tvorby zmiňuje, že hlavním nositelem sdělení je 

v rozhlase lidská řeč. Oproti jiným médiím pak rozhlas nemůže upravovat obsah a formu vysílání 

podle reakcí posluchačů, protože se provádí na dálku.17 

Důležitým rysem rozhlasového vysílání je to, že sdělení k posluchači vždy putuje pouze 

zvukovou cestou. Zde narážíme na zmiňovaný pojem akusticko-auditivní princip, podle kterého vše, 

co se nedá šířit zvukem, se prostřednictvím rozhlasu stává nesdělitelným. Podle Maršíka je tak 

vnímání obsahu rozhlasového vysílání rozdílné než v případě tisku nebo televize. Dalším specifikem je 

tzv. kulisový poslech, kdy posluchač pořadu věnuje pouze omezenou pozornost a případně u něj 

vykonává ještě jinou činnost. Z tohoto důvodu dnes programy rádií vyplňuje především hudba, 

protože se lidé nedokážou plně soustředit na mluvené slovo. Rozhlas na tento trend zareagoval 

vznikem specifických zpravodajských a publicistických pořadů, které sníženou míru pozornosti berou 

v potaz.18 

3.2 Současnost 

Pokrok dnešní doby ovšem přinesl také jiná úskalí, s nimiž se rozhlasové stanice musí potýkat. 

Nástup streamování zapříčinil velký odliv mladého publika, čemuž se v článku z roku 2019 věnoval 

britský deník The Guardian.  

Autor Mark Sweney v něm cituje průzkum společnosti Enders Analysis, podle kterého rádio 

ve Velké Británii od roku 2010 přestalo poslouchat zhruba 840 tisíc osob ve věku patnácti až dvaceti 

čtyř let. Mezi lety 2010 a 2018 poklesl čas strávený poslechem o 29 %. Mladší generace aktuálně tráví 

mnohem více času na streamovacích aplikacích jako Spotify, Apple Music nebo YouTube.19 

Na českém trhu dlouhodobě drželo výsadní postavení v poslechovosti Rádio Impuls. Ve druhé 

polovině roku 2020 se však s 937 tisíci posluchači denně nejposlouchanější českou stanicí stal 

 
15 HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ. Slovník žurnalistiky: Výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Karolinum, 2017. ISBN 9788024637693, s. 211. 
16 Tamtéž.  
17 MARŠÍK, Josef a Stanislav PERKNER. Teorie a praxe rozhlasové tvorby. Československý rozhlas, 

1985, s. 62. 
18 OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0248-2, s. 

62 a 63. 
19 SWENEY, Mark. Is streaming killing the radio star? The Guardian [online]. [cit. 2021-7-13]. 

Dostupné z: https://www.theguardian.com/media/2019/feb/08/is-streaming-killing-the-radio-star 
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Radiožurnál. Mezi celoplošnými stanicemi se na třetí pozici umístila Evropa 2, čtvrtá příčka nově 

připadla Blaníku.20 

Vedoucí pozici Radiožurnálu na našem rozhlasovém trhu potvrdila také data z prvního 

čtvrtletí roku 2021, zároveň se zvýšil podíl poslechovosti stanic Českého rozhlasu. Odborníci jako 

příčinu vidí koronavirovou pandemii, která namísto komerčních stanic údajně měla posílit právě 

zpravodajské a specificky orientované stanice.21 

4. Rozhlasové žánry 

V následující kapitole představím základní rozhlasové žánry s důrazem na reportáž, která 

měla být hlavním prvkem praktické části mé bakalářské práce. Jako její důležitou část ale vnímám 

také rozhovor, proto se podrobněji zaměřím i na tento žánr. Mimo jiné stručně popíšu dokument, 

pásmo a feature.  

4.1 Reportáž 

Reportáž by se rozhodně dala označit jako jeden ze základních žurnalistických žánrů – narazit 

na ni můžeme v souvislosti s tiskem, rozhlasem, fotografií, případně internetem. Maršík její definici 

rozděluje do dvou rovin na svébytný rozhlasový žánr a metodu rozhlasové tvorby.22 Základním a 

nejdůležitějším rysem reportáže je očité svědectví reportéra, který ho předává příjemci a pomocí 

vyprávění ho dokáže vtáhnout do konkrétní události. Jeho úkolem je zaměřit se na podstatné 

skutečnosti, najít mezi nimi souvislosti a zhodnotit je. Do reportáže zároveň přináší svůj subjektivní 

pohled a vnímání reality.23 

Podobnou definici v knize Reportáž v rozhlase používá Stanislav Perkner, podle kterého je 

reportáž formou vrcholně rozhlasovou. Perkner dále píše: „Reportáž vykazuje podstatné vlastnosti 

tvořící rozhlasovou specifičnost. Obsahuje sdělení zpravodajského rázu a současně hodnotící soudy, 

přímé či nepřímé, spočívající ve výběru faktů, jejich řazení a podobně.“24  

Základní komponent reportáže v podobě autentičnosti doplňují rysy jako dějovost, 

dokumentárnost, informativnost a dynamičnost. Oproti reportáži v tisku, kde autor o dané události 

podává písemné svědectví zpětně, je pro rozhlasovou reportáž charakteristické bezprostřední 

verbální líčení události reportérem. Z toho vyplývají rozdílné požadavky na práci rozhlasových 

 
20 AUST, Ondřej. Historická změna: nejvyšší poslechovost má Radiožurnál, přeskočil 

Impuls. Médiář [online]. [cit. 2021-7-13]. Dostupné z: https://www.mediar.cz/historicka-zmena-

nejposlouchanejsi-je-radiozurnal-impuls-az-druhy/ 
21 Radiožurnál potvrdil vedení mezi celoplošnými rádii. MediaGuru [online]. 2021 [cit. 2021-7-13]. 

Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2021/05/radiozurnal-potvrdil-vedeni-mezi-

celoplosnymi-radii/ 
22 MARŠÍK, Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Praha: Sdružení pro 

rozhlasovou tvorbu, 1999. ISBN 80-238-5619-7, s. 24. 
23 Tamtéž. 
24 Reportáž v rozhlase. Bratislava: Československý rozhlas, 1981. Fonozošit z metodického 

seminára, s. 11. 
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reportérů. Ti se často potýkají s nedostatkem času, proto jejich výpovědi musejí být úspornější, 

výstižnější a srozumitelnější.25  

Maršík však upozorňuje, že reportáž ztratila své dřívější postavení z dob její největší slávy. 

Jako jeden z důvodů zmiňuje konkurenční televizi, která převzala část reportážní tvorby. Reportáž 

podle něj také nadále zůstane pevnou součástí rozhlasové vysílání, promění se ale její forma. Na 

pozici velkých reportáží se začnou tlačit zkrácené reportážní příspěvky, které budou mít blíž 

k reportážní zprávě, rozhovoru nebo vstupu.26 

4.2 Rozhovor 

Dalším z elementárních žurnalistických žánrů je rozhovor. Ten se nejčastěji využívá k získávání 

informací nebo názorů od zainteresovaných osob, které mají k určitému tématu co říct, a uplatňuje 

se ve zpravodajství nebo publicistice.27 Britský lektor žurnalistiky Wynford Hicks napsal, že rozhovory 

s odborníky a prominentními lidmi dodávají různým materiálům důvěryhodnost. Rozhovory 

s účastníky zpravodajské události pak příběh posouvají mimo omezený pohled reportéra.28  

Jednoduše lze rozhovor definovat jako dohodnuté osobní setkání, na němž novinář klade 

otázky a dotazovaný na ně odpovídá. Respondentem je v mnoha případech známá osobnost, takže 

jednotlivé otázky směřují na její život, případně názory. Jako interview ale může být brán i telefonický 

hovor, při kterém novinář ověřuje nějakou skutečnost.29  

Podobně definici rozhovoru formuluje také Osvaldová, podle které se jedná o v médiích 

uplatňovaný žánr, v němž „mají partneři na rozdíl od diskuse jasně stanovené role tazatele a 

odpovídajícího. Interviewovaná osoba je veřejně známá nebo vynikající v nějakém oboru a její názory 

by měly zaujmout recipienty.“30 

Právě v rozhlasovém vysílání se s rozhovorem setkáváme jako vůbec s jedním z nejčastějších 

žánrů. Rozhovor podle Maršíka může těžit z předností rozhlasové komunikace, zejména tedy 

mluveného projevu. Přestože někdy můžeme narazit na rozhovor sestříhaný do monologu, tak jeho 

základním rysem je dialog.31 

Osvaldová dělí rozhlasový rozhovor na několik typů: zpravodajský, publicistický, reportážní, 

portrétní, komentující a rozborový. Podle ní je specifický tím, že probíhá jen ve zvukové podobě a 

 
25 MARŠÍK, Josef a Jiří HRAŠE. Reportáž v tisku a v rozhlase: sborník příspěvků ze semináře Katedry 

žurnalistiky IKSŽ FSV UK a Sdružení pro rozhlasovou tvorbu. Praha: Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 

1997, s. 44. 
26 Tamtéž, s. 48. 
27 MARŠÍK, Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Praha: Sdružení pro 

rozhlasovou tvorbu, 1999. ISBN 80-238-5619-7, s. 26. 
28 ADAMS, Sally a Wynford HICKS. Interviewing for Journalists. Routledge, 2001. ISBN 0415229146, 

s. 8.  
29 Tamtéž, s. 9.  
30 HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ. Slovník žurnalistiky: Výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Karolinum, 2017. ISBN 9788024637693, s. 115.  
31 MARŠÍK, Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Praha: Sdružení pro 

rozhlasovou tvorbu, 1999. ISBN 80-238-5619-7, s. 26. 
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přijímá se v auditivní rovině. Jako charakteristické vlastnosti rozhovoru v rozhlase vidí kontakt, 

dynamiku a osobitý hlasový výraz.32 

Úkolem redaktora je vybrat vhodného partnera a vystavět kompozici rozhovoru tak, aby 

gradoval a dotazovaný neodbíhal od hlavního tématu. Samozřejmostí je pečlivá příprava redaktora, 

jenž by si měl o daném tématu nastudovat co nejvíc informací. Právě z nedostatečné přípravy pak 

vznikají nejčastější chyby.33 

Stejnou zkušenost má bývalý novinář BBC Damian Radcliffe. Ten podobně jako Maršík uvádí, 

že základem úspěšného rozhovoru je příprava. Důkladně se nachystat na rozhovor je podle něj nejen 

profesionální, ale také vám to pomůže získat určitý respekt vašeho respondenta. Dotazovaná osoba 

se pak snaží odpovídat lépe, když vidí, že v daném oboru prokazujete alespoň základní znalosti. 

Všichni tazatelé by zároveň měli být dobrými posluchači, reagujícími na jednotlivé odpovědi a 

podněty. V tomhle případě je pak možné se odchýlit od předem připravených otázek.34 

4.3 Dokument 

Pojem dokument má v mediálním kontextu několik definic. Maršík konstatuje, že jde o 

obecné označení skupiny žánrů, jehož hlavním znakem je autentický zvukový výstup o osobách nebo 

událostech. Za dokument považuje žánr založený na zobrazování reality metodou přímých 

svědeckých výpovědí v podobě autentického zvuku či obrazu. Metoda dokumentu podle něj zasahuje 

do všech rozhlasových žánrů a nejvíce se využívá v reportáži, rozhovoru nebo pásmu. Rozhlasový 

dokument však pouze nezobrazuje realitu na základě zvukového výstupu, objevují se v něm také 

subjektivní komponenty. Zde už pak záleží na samotné tvůrčí kreativitě autora, jenž vybírá různé 

druhy faktů, interpretuje je a hledá mezi nimi souvislosti.35 Nora Dolanská o dokumentu píše jako o 

reportáži s hloubkovou analýzou, která interpretuje určité dění. Autor by se přitom z archivů, 

odborných pramenů nebo vlastního pozorování měl pokusit získat jedinečná fakta.36 

4.4 Pásmo 

Jedná se o rozhlasový žánr ležící na hranici mezi publicistikou a uměleckou tvorbou. Pásmo 

v podstatě dává dohromady různé slovesné a hudební části do jednoho organického celku, který je 

kompozičně uzavřený. Maršík pásmovou tvorbu rozčleňuje na několik typů podle tematiky, 

převažujícího žánru nebo dominantní funkce.37   

 
32 HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ. Slovník žurnalistiky: Výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Karolinum, 2017. ISBN 9788024637693, s. 116. 
33 MARŠÍK, Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Praha: Sdružení pro 

rozhlasovou tvorbu, 1999. ISBN 80-238-5619-7, s. 26. 
34 RADCLIFFE, Damian. Interviewing for Radio, Podcasting and Audio [online]. Oregon State 

University Press, 2019 [cit. 2021-7-14]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/336603563_Interviewing_for_Radio_Podcasting_and_A

udio, s. 4. 
35 MARŠÍK, Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Praha: Sdružení pro 

rozhlasovou tvorbu, 1999. ISBN 80-238-5619-7, s. 26. 
36 OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové 

komunikace. Třetí, rozšířené vydání. Praha: Libri, 2007. ISBN 978-80-7277-266-7, s. 70. 
37 MARŠÍK, Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Praha: Sdružení pro 

rozhlasovou tvorbu, 1999. ISBN 80-238-5619-7, s. 19. 
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Základem rozhlasového pásma je tvůrčí využití střihu a montáže. Pásmo často využívá také 

hudební vložky, ať už ve funkci předělové nebo rovnoprávné se slovesnými složkami. Pro kompozici 

pásma je typická dramatičnost, všechny obsahové složky do sebe ale mají zapadat a navzájem se 

podmiňovat. Poslech pásma je náročnější na posluchačovu představivost, měl by přitáhnout jeho 

plnou soustředěnost a fantazijní spoluúčast. Námětový záběr je velmi rozmanitý – od individuálních 

příběhů může sahat až k procesům zasahujícím celou společnost nebo k politickým a hospodářským 

problémům doby.38 Podle Perknera těží pásmo jako žánr rozhlasové publicistiky z autentického zdroje 

v podobě reportáže. Pokud se v kompozici pásma nachází velké množství reportážních záběrů, tak 

hovoříme o tzv. reportážním pásmu.39 

4.5 Feature 

Posledním žánrem, na který se v této kapitole zaměřím, je feature. Podle Maršíkovy definice 

jde o žánrovou formu na pomezí publicistiky pásmového typu a rozhlasové umělecké tvorby. Feature 

by se také dal označit jako publicisticko-umělecká modifikace pásma. Maršík dále rozděluje feature 

na tři typy – feature jako „dokumentární hru, jako předstupeň pásma, vyznačující se operativním 

zpracováním aktuálního námětu a jako lehkou aktualitu vyvažující věcný zpravodajsko-publicistický 

program beletrizovaným, avšak dokumentárním příspěvkem.“40  

Feature využívá publicistické i literární tvůrčí principy. Podobně jako v případě pásma autor 

pracuje s montáží, zapojuje ale také komponenty racionálního i emocionálního působení a 

dramatickou kompoziční stavbu s autentickou zvukovou kulisou. Zajímavostí je, že feature často 

zahrnuje také prvky investigativní žurnalistiky. V zahraničí pak feature vnímají jako krátký příspěvek 

reportážního typu, který se zabývá naléhavým aktuálním problémem.41  

5. Ženy ve sportovní žurnalistice 

Problematika genderu ve sportovních redakcích je u nás takřka neprobádanou oblastí. 

Zatímco v zahraničí se postavení sportovních novinářek stalo velkým tématem a v souvislosti s ním 

lze dohledat řadu studií a odborné literatury, tak v tuzemském prostředí se informace shánějí 

mnohem hůře. Přítomností sportovních novinářek v redakcích se zabývá pouze několik akademických 

prací, například Dity Ondrejkové, Davida Janeczka nebo Kristýny Koreis.  

Právě posledně jmenovaná ve své diplomové práci nabízí ilustrační data, které získala od 

účastnic výzkumu. Koreis při psaní své práce potvrdila hypotézu, že ve sportovních redakcích stále 

panuje značný nepoměr mezi muži a ženami. Podle jejího výzkumu například ve sportovních 

redakcích mediální skupiny Mafra v roce 2017 nepracovala jediná žena. Podobně na tom byl mediální 

dům Economia. Ve výrazné menšině jsou ženské novinářky v Českém rozhlasu, České tiskové 

kanceláři nebo v redakci deníku Právo. Optimističtější čísla potom nevykazují ani redakce sportu 

 
38 MARŠÍK, Josef a Stanislav PERKNER. Teorie a praxe rozhlasové tvorby. Československý rozhlas, 

1985, s. 104 a 105.  
39 Reportáž v rozhlase. Bratislava: Československý rozhlas, 1981. Fonozošit z metodického 

seminára, s. 16. 
40 MARŠÍK, Josef a Stanislav PERKNER. Teorie a praxe rozhlasové tvorby. Československý rozhlas, 

1985, s. 106. 
41 MARŠÍK, Josef. Výběrový slovníček termínů slovesné rozhlasové tvorby. Praha: Sdružení pro 

rozhlasovou tvorbu, 1999. ISBN 80-238-5619-7, s. 12. 
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v České televizi a společné redakce Deníku Sport a serveru iSport.cz. V nejlepším případě tvoří ženy 

ve zmiňovaných redakcích zhruba pětinu všech zaměstnanců.42 

Představa o zastoupení žen v českých sportovních redakcích by se dala odvodit z dat 

profesního sdružení novinářů s názvem Klub sportovních novinářů České republiky. V tomto případě 

ale data nemusí být úplně přesná, protože ne každý žurnalista se do této organizace zaregistruje a ne 

všichni členové naopak primárně vytváří mediální obsah. Pro účely této práce ale záznamy z členské 

databáze postačí.  

Klub sportovních novinářů v červenci 2021 evidoval 405 zaregistrovaných členů, z toho bylo 

34 ženského pohlaví. Ženy tedy v organizaci činily zhruba 8 % všech aktivních členů. Na webových 

stránkách KSN se dále členové dají filtrovat podle odvětví, ve kterém se pohybují. Shodně osm žen 

uvedlo jako své zaměření tisk a televizi, dalších sedm spadá do kategorie fotografů. Pět ženských 

novinářek se řadí do internetové sportovní žurnalistiky, čtyři do tiskových agentur a pouze dvě do 

rozhlasu.43 

Zahraniční prostředí na tom statisticky není příliš odlišně. Chloe Peterson v článku pro 

studentské univerzitní noviny The Daily Iowan zmiňuje průzkum z roku 2018, který v 75 sportovních 

mediálních společnostech provedl Institut pro diverzitu a etiku ve sportu. Podle jeho zjištění ženy 

tvoří pouhých 10 procent sportovních redaktorek a reportérek. Autorka dále píše, že procento 

ženských novinářek ve sportu se od roku 2012 takřka nezměnilo.44 

Podobná čísla nabízí také autorky Marie Hardin a Stacie Shain, které se touto problematikou 

zaobíraly ve studii z roku 2005 s názvem Female Sports Journalists: Are We There Yet? ‘No’. V práci 

odkazují na průzkum z roku 2001, podle nějž ženy zastupují jen 13 procent zaměstnanců ve 

sportovních redakcích. Podle novějších průzkumů pak tohle číslo ještě kleslo na 11 procent. Celá řada 

sportovních oddělení pak údajně nezaměstnává žádné ženy. Autorky kromě toho ale naráží na fakt, 

že zaměstnanost žen v jiných žurnalistických odvětvích je mnohem vyšší – podle tehdejšího průzkumu 

organizace American Society of News Editors mělo jít až o 38 procent.45 

 

5.1 Diskriminace a obtěžování 

Ženské novinářky se v podstatě od svého nástupu do sportovního prostředí musely potýkat 

s těžkostmi, s nimiž muži ve většině případů negativní zkušenosti neměli. Jedním z důvodů je 

 
42 KOREIS, Kristýna. Ženy ve sportovních redakcích: gender, profesní sebepojetí, moc. Praha, 

2017. 79 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce 

PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D, s. 21 a 22. 
43 Členská databáze. Klub sportovních novinářů ČR [online]. 2021 [cit. 2021-7-15]. Dostupné z: 

https://www.ksn.cz/clenove/clenska-databaze 
44 PETERSON, Chloe. Women in sports media: making waves in a field dominated by men. The 

Daily Iowan [online]. 2021 [cit. 2021-7-15]. Dostupné z: 

https://dailyiowan.com/2021/03/02/women-in-sports-media-making-waves-in-a-field-dominated-

by-men/ 
45 HARDIN, Marie a Stacie SHAIN. Female Sports Journalists: Are We There Yet? ‘No’. Newspaper 

Research Journal [online]. 2005 [cit. 2021-7-15]. Dostupné z: 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/073953290502600403, s. 22 a 23. 
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pravděpodobně to, že sport byl tradičně mužskou baštou. Ženy do sportovních redakcí začaly 

pronikat až ve dvacátých letech minulého století.46  

Podle některých studií ale ženy například ve Spojených státech byly do redakcí najímány 

z jiných důvodů než díky jejich sportovním znalostem. Autoři Max V. Grubb a Theresa Billiot ve svém 

odborném textu uvádějí příklad dvou amerických novinářek – Phyllis George a Jayne Kennedy. Média 

se v sedmdesátých letech snažila dodat sportovnímu prostředí chybějící ženský element, i přes 

tvrdou práci ale diváci obě ženy vnímali spíš jako sexuální objekty. Známým jménem tehdejší doby je 

Gayle Gardner, která pro stanici CBS jako první žena pokrývala sportovní zápasy na týdenní bázi. 

Autoři studie Women sportscasters: navigating a masculine domain ale připomínají také několik 

událostí, kdy ženské reportérky čelily diskriminaci. Jeannie Morris nebyla na počátku 70. let vpuštěna 

do prostoru pro média jako její mužští kolegové a musela reportovat o utkání NFL venku ve vánici. 

Notoricky známý je také případ, kdy se Lesley Visser pokusila udělat rozhovor s rozehrávačem 

Pittsburgh Steelers Terrym Bradshawem. Když k němu přistoupila s otázkou, tak jí sebral její 

poznámkový blok, napsal do něj svůj autogram a vrátil jí ho zpátky.47 

Většina odborných zahraničních studií se shoduje na tom, že jsou ženy ve sportovních 

redakcích objektivizovány na základě jejich pohlaví. Obětí tohoto jevu se často stávají sportovkyně, 

výjimkou ale nejsou ani samotné novinářky. Diváci vykazují důkazy o objektivizaci ženských novinářek 

rozložením pozornosti. Studie z roku 2019 odhalila, že stráví výrazně více času prohlížením tváří a těl 

sportovních reportérek v porovnání s mužskými kolegy.48 

 Dalším často probíraným tématem je důvěryhodnost sportovních novinářek. Laurence Etling 

a Raymond Young ve studii z roku 2007 napsali, že ženy jsou celkově považovány za méně znalé 

sportu než muži. Dvojice autorů zároveň přišla se zajímavým zjištěním, podle kterého mužské 

novináře vnímají jako větší autoritu také ženy: „Posluchačky zřejmě přijaly autoritu mužských 

sportovních reportérů, ale mužští posluchači nepřijali autoritu ženských sportovních reportérek.“49 

 V některých případech se ženy mohou stát také obětí obtěžování, ať už ze strany 

spolupracovníků, publika nebo samotných sportovců. Řada sportovních novinářek zpětně promluvila 

o tom, že byly ponižovány hanlivými komentáři, sexuálními narážkami či nenávistnými e-maily.50 Tato 

problematika je ještě umocněna v dnešní době sociálních sítí.  

 
46 FRANKS, Suzanne a Deirdre O’NEILL. Women Reporting Sport: Still a Man’s Game? [online]. 2014 

[cit. 2021-7-15]. Dostupné z: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1464884914561573, s. 7. 
47 V. GRUBB, Max a Theresa BILLIOT. Women sportscasters: navigating a masculine domain [online]. 

2008 [cit. 2021-7-15]. Dostupné z: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09589230903525460, s. 88. 
48 CUMMINS, R. Glenn, Monica ORTIZ a Andrea RANKINE. “Elevator Eyes” in Sports Broadcasting: 

Visual Objectification of Male and Female Sports Reporters. Communication & Sport [online]. 2019 

[cit. 2021-7-17]. Dostupné z: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2167479518806168, s. 

803. 
49 ETLING, Laurence a Raymond YOUNG. Sexism and the Authoritativeness of Female 

Sportscasters. Communication Research Reports [online]. 2007 [cit. 2021-7-17]. Dostupné z: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08824090701304816, s. 127. 
50 V. GRUBB, Max a Theresa BILLIOT. Women sportscasters: navigating a masculine domain [online]. 

2008 [cit. 2021-7-15]. Dostupné z: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09589230903525460, s. 88. 
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 Do povědomí široké veřejnosti se zhruba před třemi lety dostalo obtěžování ženských 

reportérek na fotbalovém mistrovství světa v Rusku. Reportérku brazilských stanic TV Globo a SporTV 

Julii Guimarães se během živého vstupu z Jekatěrinburgu náhodný kolemjdoucí pokusil políbit na 

tvář. Podobný incident se odehrál v Moskvě, kde reportérku jménem Julieth González Therán 

v průběhu vysílání muž objal a políbil na tvář. Ta na to nestihla nijak zareagovat a pokračovala ve 

vstupu.51 

 Proti diskriminaci a obtěžování se v březnu 2021 vymezilo více než 150 sportovních novinářek 

z Francie. V odvolání publikovaném v deníku Le Monde uvedly, že „v roce 2021 již sport o mužích, 

který muži zpracovávají pro muže není tolerovatelný a zacházet s ženami ve sportovních redakcích 

jako s méněcennými už není přijatelné.“52  

6. Zdůvodnění odklonu od schválené teze 

Původním záměrem praktické části mé bakalářské práce bylo vytvořit rozhlasovou reportáž o 

postavení a existenci žen ve sportovním rozhlasovém zpravodajství. Zatímco z tematického hlediska 

jsem se od své původní vize nijak neodchýlil, tak po žánrové stránce k odklonu došlo.  

 Vedoucí mé bakalářské práce pan doktor Karol Lovaš mi tak navrhl, abych žánr praktické části 

změnil na montáž. Stalo se tak zejména z toho důvodu, že by můj výstup nesplnil základní znaky 

reportáže, kterými jsou očité svědectví z místa doplněné autentickými zvuky a rozhovory, jak jsem 

popsal v jedné z kapitol teoretické části. Naopak podstatou rozhlasového montáže je z definice 

Maršíka „skládání dílčích částí pořadu podle kompozičního, režijního a dramaturgického záměru do 

uceleného tvaru.“53 Mnou zpracovaná praktická část bakalářské práce nese spíše rysy montáže než 

původně avizované reportáže.  

 Po dalších konzultacích jsem také došel k rozhodnutí obměnit několik kapitol teoretické části. 

Místo popisu respondentů, scénáře a metodiky, jsem do teoretické části zařadil kapitolu o stručné 

historii Českého rozhlasu, která by v práci podle mého názoru neměla chybět. Kromě toho jsem 

z výše zmíněných důvodů a změny žánru o něco rozšířil kapitolu o základních rozhlasových žánrech. 

Poznatky z této kapitoly mi později pomohly při tvorbě praktické části práce. A v neposlední řadě 

jsem v kapitole o ženských novinářkách ve sportovních redakcích krátce představil podstatu této 

problematiky. Stejně jako v kapitole o rozhlasových žánrech se mi pak nabyté informace velmi hodily 

při tvorbě scénáře rozhlasové montáže.  

  

 
51 CARON, Christina. ‘Never Do This to a Woman’: Men Harass 2 Sports Reporters at the World 

Cup. NY Times [online]. 2018 [cit. 2021-7-17]. Dostupné z: 

https://www.nytimes.com/2018/06/27/sports/female-broadcasters-world-cup-harassment.html 
52 CORBET, Sylvie. France: Female sports journalists cite sexism, harassment. AP [online]. 2021 [cit. 

2021-7-17]. Dostupné z: https://apnews.com/article/sexual-misconduct-journalists-

discrimination-newspapers-social-media-258109287d7f24aa9efcff2bee98a298 
53 HALADA, Jan a Barbora OSVALDOVÁ. Slovník žurnalistiky: Výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Karolinum, 2017. ISBN 9788024637693, s. 153. 
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7. Závěr 

Primárním cílem mé bakalářské práce bylo zjistit, jakou pozici zaujímají ženy ve sportovním 

rozhlasovém zpravodajství. Jako její hlavní výstup vidím praktickou část, ve které formou rozhlasové 

montáže o celkové stopáži necelých šestnácti minut představuji toto téma z historického a 

současného hlediska.  

Hlavní kostru montáže tvoří části s respondenty, s nimiž jsem o ženských novinářkách ve sportu 

vedl dlouhé rozhovory – jedná se především o redaktorku sportovní redakce Českého rozhlasu Alenu 

Benešovou a bývalou sportovní redaktorku České televize a současnou děkanku Fakulty sociálních 

věd Alici Tejkalovou. V relaci se objevují také někdejší rozhlasový novinář Karel Tejkal, redaktor 

sportovní redakce Českého rozhlasu Adam Weidenthaler a český hokejista Patrik Demel. Montáž 

doplňují archivní zvuky z dílny Českého rozhlasu, případně jiné zvukové ukázky související s daným 

tématem. Většinu praktické části jsem zpracovával na přelomu zimy a jara 2021, z toho důvodu mi 

práci mírně komplikovala neutichající pandemie koronaviru. Nakonec jsem se však se všemi 

zamýšlenými respondenty dokázal spojit alespoň po telefonu.  

Teoretická část slouží jako doplnění praktické části bakalářské práce. Věnuji se v ní samotné 

historii Českého rozhlasu a nejdůležitějším událostem vázajícím se k této veřejnoprávní instituci. 

V další kapitole jsem si dal za úkol představit základní rozhlasové žánry a specifika práce v rozhlase. 

Teoretická část obsahuje také kapitolu o ženách ve sportovní žurnalistice a problémech, s nimiž se 

většina z nich potýká. V závěru jsem vysvětlil důvody odchýlení od schválené teze mé bakalářské 

práce.  

První ženou ve sportovní redakci Českého rozhlasu byla v padesátých letech minulého století Eva 

Křížová. Aktuálně v ní ženské pohlaví zastupují Alena Benešová a Barbora Kovaříková. Z mého 

rozhovoru s Benešovou jsem si ověřil hypotézu z teoretické části, že ženy ve sportovních redakcích 

musí čelit různým překážkám, které se mužských kolegů netýkají. To koresponduje také s vyprávěním 

Alice Tejkalové, dobrým příkladem je historka z její první reportáže na badmintonovém turnaji 

v Mostě. Obě hlavní respondentky mě však ubezpečily, že se nikdy nestaly obětí žádného obtěžování 

nebo diskriminace. Tejkalová mi v závěru ještě přiblížila vyhlídky ženských novinářek ve sportu 

z hlediska budoucnosti. Tato práce by tak měla sloužit jako sonda do vnímání žen ve sportovním 

rozhlasovém zpravodajství. 
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